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Det pågår något av en dopväckel-
se bland församlingar som prakti-
serar vuxendop i Sverige. 
Foto Pixabay 

Vågspel 
om dopet 
Det finns anledning till stor glädje 
över alla som döps i pingstfbr-
samlingar och andra försam-
lingar i Sverige med baptistisk 
bibelsyn. Det har ju pågått lite av 
en dopväckelse, om man får säga 
så, sedan några år tillbaka och 
det verkar inte vara i avtagande. 

Att det klart övervägande anta-
let som låter döpa sig är flykting-
ar, invandrare och nysvenskar, 
gör inte det hela mindre värde-
fullt. Så bönen bör vara att detta 
bibliskt underbara får fortsätta 
med oförminskad styrka. 1 flera 
församlingar står dopskolorna 
på rad för att möta behovet från 
nya i tron. 

Att det mitt i denna glädje finns 
pingstförsamlingar som ägnar 
sig åt att samtidigt bereda 
utrymme för att som medlem-
mar ta in troende med enbart 
spädbarnsbegjutning som grund, 
känns besynnerligt och verkar 
teologiskt dubbelt. Pastoral 
omsorg rörande individers starka 
känslor bör inte ligga i konflikt 
med pastoralt ansvar för Bibelns 
klara anspråk. 

När det nu har börjat cirku-
lera ett trosdokument i den ena 
pingstförsamlingen efter den 
andra rörande dop och medlem-
skap som "öppnar upp" för 
erkännande av pastoral omsorg 
gällande somliga "barndöpta" 
- då måste det konstateras att 
bibelordet har kommit i andra 
hand. 

Dokumentet, som skapar "bak-
dörrar" in i församlingar med 
förut biblisk-baptistisk dopsyn, 
är utarbetat av en enskild pingst-
församling - som alltså ställer 
sitt alster till förfogande åt andra 
församlingar. 

Jag förstår Inte detta vågspel. 
Konsekvenserna av fallet kan bli 
många och långtgående. Det kan-
ske kommer att leda till att för -
samlingar med enbart troende-
dop som lära och praktik till och 
med kan känna sig nödsakade att 
be om förlåtelse för sin tidigare 
radikalitet på detta område. 

Nej, må döparrörelsernas 
bästa tid vara nu - för Guds och 
människors skull. 

Borås 


