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Abstract 

Baptism has long been seen as an uncomplicated and inclusive element in the Church of Sweden. 

The process studied in this thesis has, however, indicated a change on this point. Three people (one 

of which has been serving as a minister in the Church of Sweden for fourteen years), baptised as 

children in The Lords New Church, a church that follows Emanuel Swedenborg’s teachings, was 

baptised anew in the order of the Church of Sweden in November 2018, after the Church of Sweden 

had declared their original baptism to be invalid.  

 

A statement on the matter was released from the Church of Sweden in which several documents 

were referred to as supporting the arguments of the Church of Sweden. These documents, along 

with the statement from the Church of Sweden, are presented and discussed in this thesis.  

 

The discussion shows that the documents can be read in more than one way, and that the Church 

of Sweden seems to have used only parts of them in its reasoning on the matter.  

 

 

Engelsk titel 

“Baptism or Rebaptism: The Discussions in the Church of Sweden Concerning the Baptism in the 

Lords New Church” 

 

 

Nyckelord 

Dop; omdop; Svenska kyrkan; Herrens Nya Kyrka; Swedenborg; biskopsmöte; ansvarsnämnd. 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ................................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 5 

1.2 Metod och teori ..................................................................................................................... 5 

1.3 Tidigare forskning ................................................................................................................ 6 

1.4 Avgränsningar och material ................................................................................................ 7 

1.5 Definitioner av centrala begrepp ........................................................................................ 8 

1.6 Disposition ............................................................................................................................. 9 

2. Historisk bakgrund .................................................................................................................... 9 

2.1 Dopstrid i Svenska kyrkan ................................................................................................ 10 

2.2 Emanuel Swedenborg ........................................................................................................ 11 

2.3 Nya kyrkan och Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma .................................. 12 

2.4 Swedenborg och ekumenik ................................................................................................ 14 

3. Svenska kyrkans yttrande och beslut kring dopet i Herrens Nya Kyrka år 2018 ............. 15 

3.1 Beskrivning av ärendet och materialet ............................................................................. 15 

3.2 Analys av argumentationen i biskopsmötets yttrande .................................................... 16 

3.3 Analys av argumentationen i ansvarsnämndens beslut .................................................. 19 

4. Teologiskt vägledande dokument ........................................................................................... 22 

4.1 Svenska kyrkans Kyrkoordning kapitel 1 om Svenska kyrkans tro, bekännelse och 

lära och utvalda paragrafer ur kapitel 19 om dop ................................................................ 22 

4.1.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av 

Svenska kyrkans Kyrkoordning ......................................................................................... 24 

4.2 Dopet i BEM-dokumentet .................................................................................................. 27 

4.2.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av BEM-

dokumentet ........................................................................................................................... 30 

4.3 Utvalda artiklar ur den Augsburgska bekännelsen och dess apologi ........................... 31 

4.3.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av 

Augsburgska bekännelsen ................................................................................................... 35 

4.4 Utvalda delar ur Leva i dopet– brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och 

församlingar .............................................................................................................................. 36 

4.4.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av Leva i 

dopet ....................................................................................................................................... 40 

5. Reflexioner och slutsatser ........................................................................................................ 42 

6. Sammanfattning ....................................................................................................................... 46 



 
3 

 

Källförteckning ............................................................................................................................. 48 

Bilagor (bifogas separat) .............................................................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

1. Introduktion  

“Dop och mässa är från Svenska kyrkans sida oproblematiska. Man döper den som begär att bli 

döpt, förutsatt att personen inte tidigare är döpt, och man godkänner samtliga samfunds dop” (Eek 

2011:101). Men är det verkligen så enkelt? Sedan Jonas Eek gav ut den bok som citatet är hämtat 

från har det gått några år. I samband med att jag hösten 2017 kontaktade Stockholms stift för att 

anmäla intresse för prästtjänst i Svenska kyrkan påbörjades en lång process för att utreda huruvida 

det dop jag tog emot som barn var giltigt eller ej.  

 

Jag döptes som fyraåring av min morfar som var präst i Herrens Nya Kyrka (HNK), ett samfund 

som följer Emanuel Swedenborgs (1688–1772) tolkningar av bibeln. De har bland annat en annan 

syn på treenigheten än vad de flesta andra kristna kyrkor har, och de använder en något annorlunda 

dopformel. Detta hindrade dock inte att jag som tonåring kunde konfirmera detta dop i Svenska 

kyrkan, och att jag sedan dess har varit aktiv i Svenska kyrkan.  

 

Min moster, tillika gudmor, döpt i samma ordning som jag, vigdes till präst i Svenska kyrkan 2004 

och fick då frågor kring sitt dop. Den gången gjordes efterforskningar av den svenskkyrkliga präst 

som konfirmerade hennes dop, vilka slutade i bedömningen att dopet var giltigt. När jag 13 år 

senare gjorde min ovan nämnda intresseanmälan bedömdes saken annorlunda. Frågan togs upp på 

ett biskopsmöte i maj 2018 vilket ledde till att samtliga Sveriges biskopar skrev under ett dokument 

i vilket man menar att HNK inte anses vara en kristen tros- och bekännelsegemenskap och att dopet 

däri därför är ogiltigt. Dock skulle min prästvigda moster inte behöva döpas, utan man ansåg att 

vigningen uppvägde det faktum att hon ansågs vara odöpt. Det räckte inte för min moster som inte 

ville fortsätta sin prästgärning och förrätta sakrament som odöpt. Den 24 november 2018 lät jag, 

min moster och min mor döpa oss enligt Svenska kyrkans ordning.  

 

Min ingång i den här uppsatsen är en högst personlig erfarenhet som väckt en rad teologiska och 

principiella frågor. Svenska kyrkan är en stor del av mitt liv, en kyrka som jag trivs i och hör 

hemma i och som förhoppningsvis också är min framtida arbetsplats. Jag tror att de två 

perspektiven kan komplettera varandra och jämna ut eventuella tendenser till lutning åt något håll 

i arbetet med uppsatsen. Det är förstås omöjligt att vara helt neutral inför ett material som berör 

ens person, men genom att ständigt medvetandegöra sig om det i processen kan ändå resultatet nå 
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önskad akademisk nivå. Jag vill i min forskning förstå hur Svenska kyrkan har resonerat i frågan 

om dop inom HNK. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera de resonemang som återfinns i Svenska 

kyrkans yttranden och beslut åren 2017–2018 angående dopet i HNK. Först beskriver och 

analyserar jag argumentationen i biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut, sedan 

jämför jag dessa resonemang med andra relevanta texter.  

 

• Vilka är de centrala argumenten i ansvarsnämndens beslut och biskopsmötets yttrande och 

vilka är de främsta teologiska motiven? 

• Vilka dokument ligger till grund för Svenska kyrkans argumentation, hur tolkar man dessa 

och finns det andra alternativa tolkningsmöjligheter? 

 

 

1.2 Metod och teori  

Metoderna som kommer att användas i denna uppsats är argumentationsanalys och komparativ 

analys. Jag har utgått från boken Argumentationsanalys: Färdigheter för kritiskt tänkande (2009) 

av Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom och Anders Ullholm, där läsaren övas i att bedöma argument 

utifrån dess beviskraft, alltså dess hållbarhet och relevans (2009:21–55). Boken beskriver hur man 

kan ta ställning till andras argumentation och hur man själv kan lägga upp en egen argumenterande 

text (Björnsson m.fl. 2009:127–155). Att jag använder komparativ analys innebär att jag jämför 

texter med varandra och söker både skillnader och likheter mellan dem.  

 

Två svenskkyrkliga dokument (se kapitel 1.4 nedan) kommer att analyseras för att identifiera de 

argument och de teologiska motiv som är centrala i argumentationen kring varför dopet i HNK 

enligt Svenska kyrkan inte ses som ett giltigt dop. Argumenten kommer också att analyseras och 

dessutom kommer argument och analyser att jämföras med varandra. Därefter studerar jag andra 

relevanta dokument och jämför resonemangen där med Svenska kyrkans argumentation i de två 

svenskkyrkliga dokumenten.  



 
6 

 

 

Uppsatsen präglas av ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att texternas helhet tolkas utifrån 

delarna och delarna utifrån helheten.  

 

 

1.3 Tidigare forskning  

Ett gediget arbete genomfördes under 2000-talet i samband med framtagandet av Kyrkohandbok 

för Svenska kyrkan (2018), där bland annat dopgudstjänsten har analyserats och reflekterats 

(Kyrkomötet: Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1. Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Del I.1). 

Detta arbete kan antas ha aktualiserat betydelsen av dopgudstjänstens utformning och kan ha 

bidragit till en ökad medvetenhet kring dopet och dopgudstjänsten.  

 

Eftersom den händelse som ligger till grund för denna uppsats är tämligen unik, så är ämnet relativt 

outforskat. Däremot finns en del litteratur som diskuterar dop och dopsyn i Svenska kyrkan. Hit 

hör bland andra avhandlingarna Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament (2009) av teologie 

doktor Anna Karin Hammar, och Kyrkan, folket och dopet: en studie av barndopet i Svenska kyrkan 

(1977) av teologie doktor Kjell Petersson.  

 

Hammars avhandling från 2009 syftar till att undersöka och utveckla teologiska föreställningar 

kring barndop och bidrar till en systematisk-teologisk tolkning av barndopets innebörd i Svenska 

kyrkan idag (Hammar 2009:3). Hon menar att dopteologin i Svenska kyrkan kan ses som icke 

trovärdig ”när en paulinskinspirerad teologi med fokus på syndernas förlåtelse [---] i dopet [---] 

tolkas i ljuset av arvsynden och med hjälp av en icke-trinitarisk kristologiserande dopteologi” 

(Hammar 2009:158). Det är alltså betoningen på befrielse från synd och begreppet arvsynd i 

barndopets sammanhang som skapar trovärdighetsproblem för Svenska kyrkan i dess nutida 

kontext, särskilt när dopteologin präglas av ett motsatsförhållande mellan skapelse och frälsning. 

Detta dopmotiv har enligt Hammar tagit över den tidiga kyrkans betoning på likheten mellan Jesu 

dop och den kristnes dop, att Gud handlar i varje dop såsom Gud handlade i Jesu dop. Hon menar 

att en trinitarisk- och skapelsebetonad dopteologi förankrad i Jesu dop, skulle öppna för nya 

                                                      
1https://www.svenskakyrkan.se/filer/a4e34b25-5788-4294-a742-fbfcdfd5008b.pdf. 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/a4e34b25-5788-4294-a742-fbfcdfd5008b.pdf
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tolkningar av barndopet inom Svenska kyrkan (Hammar 2009:160–161).  

 

Peterssons avhandling från 1977 handlar om hur dopsynen i både Svenska kyrkan och hos Sveriges 

befolkning har förändrats till följd av de samhälleliga förändringar som skett de föregående 100 

åren. Petersson visar i sin avhandling att dopsynen inom Svenska kyrkan är långt ifrån enhetlig och 

att det finns en mängd olika uttryckssätt kring- och tolkningar av dopet. Han menar att det pågår 

en inomkyrklig debatt på tre nivåer angående dopsyn. Dels den kyrkliga diskussionen, synlig bland 

annat i kyrkomötesprotokoll och kyrkliga tidskrifter, den utåtriktade förklaringen av vad dopet är, 

vilken framkommer bland annat i konfirmandmaterial och dopbroschyrer, och slutligen de upp-

fattningar som enskilda präster och andra kyrkligt aktiva medlemmar har men som inte skrivits ner 

(Petersson 1977:13).  

 

Båda dessa avhandlingar tar sin utgångspunkt i ett svenskkyrkligt sammanhang och berör frågor 

kring dopsyn och dopteologi, både inomkyrklig och folklig sådan. Peterssons är skriven innan 

kyrkan skiljdes från staten, och Hammars efter. Ingen av dem tar upp frågan om giltigheten i ett 

dop i ett samfund som, liksom HNK, ligger utanför ramen för den ekumeniska gemenskap som 

etablerats i Kyrkornas världsråd och Sveriges kristna råd. Detta gäller även Kjell Peterssons bok 

Född av vatten och Ande från 2012 vilken jag också har använt mig av i min forskning. Den här 

uppsatsen fyller en lucka i forskningen genom att den diskuterar dop och dopsyn i Svenska kyrkan 

utifrån en problematik som tidigare sällan berörts: på vilka grunder underkänner Svenska kyrkan 

ett dop som genomförts i en kyrka som betraktar sig själv som kristen? 

 

 

1.4 Avgränsningar och material 

De primärkällor som kommer att användas i uppsatsen är de dokument som framtagits gällande 

ovan beskrivna ärende; biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut (se bilaga 1, s.6–10). 

Dessutom kommer några av de teologiskt vägledande dokument som refereras i primärkällorna att 

studeras; Baptism, Eucharist, Ministry-dokumentet (BEM) (1982), den kommenterade utgåvan av 

Svenska kyrkans Kyrkoordning (2018), den Augsburgska bekännelsen från 1530 (1985) och Leva 

i dopet– brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2011). Till hjälp för 

att analysera materialet kommer jag att använda historiska och teologiska undersökningar, främst 
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Reformation and Modern Rituals and Theologies of Baptism (2016) av Bryan D. Spinks, Baptism 

today: Understanding, Practice, Ecumenical Implications (2008) av Thomas F. Best (red) och en 

artikel av André Birmelé i Baptism and the Unity of the Church (1998) av Michael Root och Risto 

Saarinen (red). Jag kommer också att ge en kort beskrivning av Swedenborg, hans treenighetssyn 

och den gren av HNK som utgör den dopförsamling i vilken de aktuella dopen ägt rum. På grund 

av platsbrist kommer dopordningen för HNK inte att analyseras i uppsatsen, men den kommer att 

finnas med som bilaga 2 för referens. Utöver att analysera skriftligt material har jag även utfört en 

intervju med Susanna Åkerman, filosofie doktor och sekreterare, tillika programkoordinator vid 

Swedenborg Forum i Stockholm, för att få en djupare förståelse för Swedenborg, Nya Kyrkan och 

särskilt HNK.  

 

 

1.5 Definitioner av centrala begrepp 

- Med dop menar jag den initiations- och reningsrit som kristna utfört sedan urkyrkan och som har 

rötter både i den judiska traditionen och andra traditioner, ett bad i- eller begjutning med vatten. 

Dessutom yttras ord i samband med vattenhandlingen, vilka ger riten dess mening. Dopet består av 

både ord och vatten.  

 

- Dopformel är de ord som yttras under själva nedsänkningen i-, uppstigandet ur vattnet eller under 

begjutningen med vatten i dopriten beroende på vilken praxis som används. Vanligast är den formel 

som har sitt ursprung i Matteusevangeliet 28:19; ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den 

helige Andes namn”, men också andra dopformler har varit och är i bruk på olika ställen (Bradshaw 

2010:4, 9, 21, 29; Best 2008:404).  

 

- De tre ekumeniska huvudsymbola syftar på de tre trosbekännelser som tagits fram och använts av 

majoritetskyrkan sedan de första århundradena. Det är den apostoliska-, den nicenska- och den 

athanasianska trosbekännelsen.  

 

- Nova Hierosolyma är latin och betyder Nya Jerusalem. 
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Två förkortningar återkommer i texten: 

- HNK står för Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma, den gren av Nya kyrkan som 

representerar en mer liberal tolkning av Swedenborgs texter och till vilken församlingen som 

utförde de för uppsatsen aktuella dopen tillhör. ”Nya kyrkan” avser Swedenborgare i stort.  

- BEM-dokumentet står för Baptism Eucharist Ministry- dokumentet. 

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad över sex kapitel. Det första kapitlet ger en bakgrund till uppsatsens ämne 

och efter det presenteras syfte, frågeställningar och metod. En kort presentation av tidigare 

forskning ges, innan materialet för uppsatsen presenteras och några centrala begrepp förklaras. I 

uppsatsens andra kapitel följer en kort historisk bakgrund till dop och dopstrid i kyrkan och en 

komprimerad beskrivning av Emanuel Swedenborg, hans treenighetssyn, Nya kyrkan och HNK. I 

det tredje kapitlet presenteras och analyseras argumentationen i de två svenskkyrkliga dokument 

som är uppsatsens primära material. I kapitel fyra beskrivs sedan de teologiskt vägledande 

dokument som de svenskkyrkliga dokumenten byggt sina argument på, varpå de svenskkyrkliga 

dokumenten jämförs med de teologiskt vägledande dokumenten. Kapitel fem består av reflektion 

och diskussion utifrån syfte och frågeställning och i kapitel sex ges en avslutande sammanfattning.  

 

 

 

2. Historisk bakgrund  

Ämnet för denna uppsats, frågan om vad som ska räknas som ett giltigt dop, har diskuterats flera 

gånger i den kristna kyrkans historia. I detta kapitel återges delar av historien för att visa den fond 

mot vilken dagens debatter utspelar sig. Dessutom ges en överblick av Emanuel Swedenborg och 

hans treenighetssyn samt en kort beskrivning av HNK:s bakgrund och karaktär. 

 

Alltsedan urkyrkan har det funnits en variation av seder och bruk inom kristenheten. Många talar 

idag snarare om kristendomar istället för en enda kristendom för att tydliggöra den mångfald som 

kristenheten alltid har varit. Vissa företeelser har varit återkommande i merparten av alla kristna 

sammanhang. Dopet är en sådan företeelse. Men dopets karaktär och tolkning har skiftat från plats 
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till plats och genom århundradena (Bradshaw 2010:3–33; Spinks 2016).   

 

Konflikter kring dop har också varit en del av kyrkans historia. I de äldsta kristna dokument vi har, 

såsom bibelns egna texter, Didaché eller texter av olika kyrkofäder, ser vi exempel på olika sätt att 

utföra och förstå dopriten. Många aspekter av dopet har tvistats om, alltifrån dopvattnets temperatur 

till själva ritens utformning, sakramentförvaltarens lämplighet eller dopets teologiska innebörd. 

Vid kyrkomöten samlades man och diskuterade vad som skulle gälla för kyrkan. Mötena 

resulterade i olika dokument vilka ofta är försök att samla de olika grenarna av kyrkan kring en 

gemensam praktik och/eller en gemensam förståelse, eller försök att korrigera grupper som stack 

ut för mycket från huvudfåran vad gällde lära eller praxis (Hidal 2012). I modern tid tycks de flesta 

konflikter kring dop handla om huruvida dop av barn och spädbarn ska anses vara riktiga dop eller 

om det endast är troendedop som anses vara riktiga, något som speglas i det utrymme frågan har 

fått i BEM-dokumentet (Birmelé 1998:122; BEM §§11–13).  

 

 

2.1 Dopstrid i Svenska kyrkan 

Stridigheter kring dop har även förekommit i Svenska kyrkan. Mellan 1726 och 1858 rådde 

Konventikelplakatet i Sverige, vilket förbjöd religiösa samlingar som inte leddes av en vigd 

svenskkyrklig präst. Under 1800-talets väckelse utmanades Konventikelplakatet på flera håll i 

landet, vilket till slut ledde till dess upplösning.  

 

Baptismen, som hade uppstått i Europa under 1500-talet och växt sig stark i USA under 1700-talet, 

gjorde sitt intåg i Sverige på 1840-talet. Religionsfrihet och rätten att lyda Gud framför staten var 

baptistiska kännetecken. De baptistiska församlingarna menade att barndopet inte var giltigt 

eftersom barnet inte själv valt att låta döpa sig. Endast dop av vuxna troende individer erkändes 

vilket innebar att baptisterna vägrade låta sina barn bli döpta men döpte den troende vuxne som 

ville, oavsett om denne mottagit dopet som barn eller inte. Svenska kyrkans präster protesterade 

och stridigheter uppstod. Tvångsdop av baptisternas barn förekom och baptisternas omdop ledde 

till fängelse eller landsförvisning. Blotta sammankomsten av en baptistisk församling utan närvaro 
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av svenskkyrklig präst var ju enligt Konventikelplakatet olagligt (Svenska Baptistförbundets 

historia2; Baptism i Sverige3).  

 

Under andra hälften av 1800-talet blossade den så kallade striden om lekmannadopet upp. Trots 

Konventikelplakatets avskaffande fick dop enligt Kyrkolagen från 1686 fortfarande endast 

förrättas av präster, med undantag av nödsituation då ”varje gudfruktig, till laga ålder kommen, 

förståndig och i cathechismi lära väl underrättad man eller kvinna [ägde] rätt att döpa” (Henningson 

1956:22). Undantaget blev betydelsefullt för den kritik av ämbetet som uppstod i samband med 

pietismen och för 1800-talets väckelserörelser. Varför skulle ett dop utfört av en icke prästvigd 

vara giltigt om barnet var sjukt men ogiltigt i andra fall? När det inte längre var olagligt att samlas 

till religiösa möten utan översyn av svenskkyrklig präst, blev det vanligt att anlita lekmän, alltså 

inte vigda präster, som dopförrättare trots att nödsituation inte förelåg. Detta upprörde flertalet 

ämbetsbärare inom Svenska kyrkan, men många ställde sig också bakom lekmannadopen. Bruket 

var att efter ett dylikt dop kontakta präst och låta dopet antecknas i kyrkboken. En del präster ville, 

ibland med motiveringen att dopet inte var giltigt eftersom det inte utförts eller bekräftats av präst, 

inte anteckna sådana dop i kyrkböckerna. Stridigheterna tog många turer och sträckte sig över 

många år tills de till sist löstes med en kompromiss år 1898. Dock var flertalet missnöjda med 

kompromissen och fortsatta debatter och skrivelser i ämnet förekom ända in på 1900-talet (Holte 

1992; Henningson 1956).  

 

 

2.2 Emanuel Swedenborg 

Emanuel Swedenborg (1688–1772) var en svensk mystiker och vetenskapsman, son till biskop 

Jesper Swedberg i Skara. Första delen av sitt liv ägnade han åt naturvetenskap och filosofi och 

publicerade flertalet uppmärksammade skrifter inom dessa ämnen. I femtioårsåldern fick 

Swedenborg en vision av Kristus och blev övertygad om att Gud ville använda honom som ett 

instrument för att tolka bibelns skrifter. Han följde det kallet och ägnade resten av sitt liv åt detta 

uppdrag (Om Emanuel Swedenborg4). Efter denna händelse skrev han flertalet teologiska verk 

                                                      
2 https://equmeniakyrkan.se/om-oss/bakgrund/svenska-baptistsamfundet/. 
3 https://www.norrmalmskyrkan.se/vi-och-var-tro/baptismen/. 
4 https://swedenborgsallskapet.se/om-emanuel-swedenborg.  

https://equmeniakyrkan.se/om-oss/bakgrund/svenska-baptistsamfundet/
https://www.norrmalmskyrkan.se/vi-och-var-tro/baptismen/
https://swedenborgsallskapet.se/om-emanuel-swedenborg
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vilka på grund av dåvarande svensk lagstiftning inte kunde publiceras i Sverige, utan fick ges ut 

utomlands. Själv hade Swedenborg inga planer på att bryta sig ur Svenska kyrkan och bilda en ny 

kyrka och uttryckte heller inga tankar på att bli sedd som profet (Swedenborg’s Biography5). I en 

intervju om Swedenborg, Nya kyrkan och HNK berättar filosofie doktor Susanna Åkerman, 

bibliotekarie och programsamordnare på Swedenborg Forum, att den Nya kyrkan eller det Nya 

Jerusalem som Swedenborg talar om är ett andligt begrepp som handlar om ett skifte i hur 

mänskligheten i stort upplever och utövar religion (se också Swedenborg’s Biography6). Den Nya 

Kyrkan i dess andliga betydelse kommer enligt Swedenborg att ersätta de gamla kyrkorna och det 

Nya Jerusalem kommer att stiga ner i människors hjärtan (Åkerman 2019).  

 

Swedenborgs treenighetssyn 

Susanna Åkerman förklarar att den traditionella treenighetssyn som råder i majoritetskyrkan sedan 

konciliet i Nicea enligt Swedenborg är ett mänskligt påfund utan grund i bibeln, tillkommet i 

opposition mot arianismen (Åkerman 2019). Han förkastar att treenigheten skulle handla om en 

enhet av tre skilda personer vilket enligt Swedenborg orsakar förvirring och i värsta fall tenderar 

avgudadyrkan, utan talar istället om en Treenhet eller Trehet, där Herren Kristus är Gud i vilken 

det finns tre väsentligheter: Fader, Son och helig Ande. Han menar att denna Treenhet kan jämföras 

med människans kropp, själ och utgående handlingar (The Lord, the Trinity7; Son of God- Son of 

Man8; Holy Spirit9; Åkerman, 2019; Swedenborg 1935:5–6).  

 

 

2.3 Nya kyrkan och Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma 

Nya Kyrkan består, precis som den lutherska kyrkan, av en mångfald av olika inriktningar vilka 

mer eller mindre skiljer sig åt. Den framlidne HNK-pastorn Olle Hjern uttrycker det på följande 

sätt: ”Någon enhetlig Swedenborgsk världskyrka har aldrig funnits, och de lokala enheterna har 

ofta haft tämligen olikartade strukturer” (Hjern u.å.10). Den största uppdelningen inom Nya kyrkan 

                                                      
5 https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/about-life/.  
6 https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/about-life/.  
7 https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/explore/lord/#trinity.  
8 https://www.thelordsnewchurch.org/son-of-god---son-of-man.html. 
9 https://www.thelordsnewchurch.org/holy-spirit.html. 
10 http://www.euro-tongil.org/swedish/emanuel5.htm. 

https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/about-life/
https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/about-life/
https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/explore/lord/#trinity
https://www.thelordsnewchurch.org/son-of-god---son-of-man.html
https://www.thelordsnewchurch.org/holy-spirit.html
http://www.euro-tongil.org/swedish/emanuel5.htm


 
13 

 

är enligt Susanna Åkerman mellan de grupper som vill tolka Swedenborgs skrifter bokstavstroget 

och de grupper som vill tolka texterna efter dess andliga mening, på samma sätt som Swedenborg 

menade att bibeln skulle läsas (Åkerman 2019). Denna schism har sitt ursprung i 1930-talets Haag 

då en ny doktrin togs fram och publicerades inom Nya kyrkan vilken bland annat menade att 

Swedenborgs texter är det Tredje testamentet, att Ordet utan lära är som en ljusstake utan ljus och 

att den genuina läran är andlig och har himmelskt ursprung. 1937 tillsattes en ny ledare för The 

General Church i USA, dåtidens nykyrkliga centralorganisation, vilken motsatte sig idéerna från 

Haag. Konflikter kring både läran i sig och rätten till tolkningsfrihet ledde så småningom till att 

flera nykyrkliga grupper bröt sig ur The General Church och formade en egen organisation, The 

Lords New Church which is Nova Hierosolyma (Formation of The Lord's New Church11).  

 

Susanna Åkerman förklarar vidare att Nya kyrkan är grundad på Swedenborgs förståelse av 

Uppenbarelseboken 21–22:2 i bibeln vilken talar om det nya Jerusalem som en strålande stad av 

guld och ädelstenar där människorna ska få leva i harmoni tillsammans med Gud. Swedenborg 

söker enligt Åkerman den andliga meningen i texten och kommer fram till att det Nya Jerusalem 

är det nya tillstånd av andlighet som en människa når när hon har förstått bibelns innersta mening. 

Nya kyrkan och HNK ser sig som en kristen kyrka och menar att alla som når insikt om bibelns 

inre budskap är medlemmar i det andliga Nya Jerusalem, oavsett vilket samfund man tillhör på 

jorden (Åkerman 2019).  

 

Nya Kyrkan i Stockholm har en brokig historia med flera schismer (Swedenborgskyrkan. 

Historien.12) och idag finns i staden två huvudgrenar. Den ena har sin hemvist i Swedenborgs 

minneskyrka vid Tegnérlunden och är kopplad till The General Church. Den andra huserar i en 

lokal på Ölandsgatan (Swedenborg Forum och Bibliotek13) och är kopplad till den ovan beskrivna 

Haag-organisationen. Skillnaden mellan dessa två grupper är som sagt en oenighet kring hur 

Swedenborgs egna texter skulle tolkas. Den tradition som lever i församlingen vid Tegnérlunden 

är en mer bokstavstrogen sådan, och den på Ölandsgatan är inriktad på en andlig läsning av 

texterna.  

                                                      
11 https://www.thelordsnewchurch.org/formation-of-the-lords-new-church.html. 
12https://www.swedenborgsminneskyrka.se/historien.  
13 http://www.swedenborgsbiblioteket.se/. 

https://www.thelordsnewchurch.org/formation-of-the-lords-new-church.html
https://www.swedenborgsminneskyrka.se/historien
http://www.swedenborgsbiblioteket.se/
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De dop som är grund för Svenska kyrkans utredning 2017–2018 och utgör ämnet för denna uppsats 

utfördes i församlingen på Ölandsgatan, Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma (HNK).  

 

 

2.4 Swedenborg och ekumenik 

Swedenborg själv var ekumeniskt inriktad och tänkte sig att alla människor som strävar efter det 

goda, erkänner det gudomliga i någon form och lever ett liv i kärlek till nästan når frälsning, oavsett 

religion. Guds nåd är universell menade Swedenborg, och religionens kärna övergår gränser som 

både trosbekännelser, kulturer och tid (Emanuel Swedenborg Biography14; Om Emanuel 

Swedenborg15). Ett belysande citat följer:  

 

I den kristna världen är det lärofrågorna som skiljer kyrkorna från varandra, och de kallar sig därefter 

romersk-katolska, lutheraner, calvinister eller reformerta och evangeliska, förutom andra namn. [---] 

Denna situation skulle aldrig föreligga, om de gjorde kärleken till Herren och kärleken till nästan till 

det huvudsakliga i tron. Då skulle olika uppfattningar i lärofrågor inte vara annat än åsiktsnyanser 

rörande trons mysterier, som sant kristna människor skulle lämna åt var och en efter hennes samvete 

och säga i sitt hjärta att en människa är sant kristen när hon lever som en kristen, det vill säga såsom 

Herren lär. Om det vore så skulle alla de olika kyrkorna bli en enda, och alla de tvister som enbart har 

sitt upphov i lärofrågor försvinna. Ja, då skulle den enes hat mot den andre skingras på ett ögonblick, 

och Herrens rike skulle komma på jorden (Swedenborg 1998: §1789).   

 

Nya kyrkans ekumeniska arbete har bland annat involverat ”…Religionernas Världsparlament i 

Chicago 1893, som faktiskt var frukten av swedenborgska kretsars initiativ på denna plats, främst 

genom den framstående juristen Charles Boaney. Också vid jubileumsparlamentet 1993 var 

swedenborgsgrupper väl representerade” (Hjern u.å.16). 

 

HNK i Stockholm är ett mycket litet samfund med ett hundratal medlemmar av vilka ofta cirka ett 

tjugotal regelbundet samlas till möten, föredrag och gudstjänster, berättar Susanna Åkerman. Det 

är en församling med ekumeniska ambitioner i Swedenborgs anda. Församlingens medlemmar 

                                                      
14 http://www.swedenborg.org.uk/emanuel_swedenborg.html.   
15 https://swedenborgsallskapet.se/om-emanuel-swedenborg.  
16 http://www.euro-tongil.org/swedish/emanuel5.htm. 

http://www.swedenborg.org.uk/emanuel_swedenborg.html
https://swedenborgsallskapet.se/om-emanuel-swedenborg
http://www.euro-tongil.org/swedish/emanuel5.htm
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deltar gärna i gudstjänst och mässa i andra samfund och detsamma gällde den framlidne HNK-

pastorn Olle Hjern. Flera medlemmar i HNK är enligt Åkerman samtidigt medlemmar och/eller 

aktiva i andra samfund och ekumeniska samlingar såsom Förbundet Kristen Humanism17 och 

Samarbetsrådet för Judar och Kristna18. Man har inte medvetet avskärmat sig från andra, men har 

inte upplevt att det finns något särskilt intresse för HNK från exempelvis Svenska kyrkans håll. 

Hittills har man inte heller känt att det funnits anledning att ansluta sig till Sveriges Kristna råd just 

eftersom samfundet är så litet (Åkerman 2019). 

 

 

 

3. Svenska kyrkans yttrande och beslut kring dopet i Herrens Nya 

Kyrka år 2018 

Detta kapitel söker svara på den första frågeställningen, vilka de centrala resonemangen och 

argumenten är i biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut, samt vilka de främsta 

teologiska motiven är. Först beskrivs ärende och material, därefter analyseras materialet.  

 

 

3.1 Beskrivning av ärendet och materialet 

Ansvarsnämnden för biskopar består av både präster och lekmän och deras uppgift är att pröva 

biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. Under 2018 fick denna nämnd in tre 

anmälningar mot biskopen i Stockholms stift med anledning av ogiltigförklarandet av dopet i HNK. 

Anmälarna ifrågasatte biskopens bedömning och hantering av ärendet och menade att hon brustit i 

sin ämbetsutövning (se bilaga 1, s.2–4). Ansvarsnämnden formulerade utifrån dessa anmälningar 

tre frågor till biskopsmötet som sammanträdde den 7-8:e maj 2018, vilka sedan utkom med ett 

yttrande som svar. Frågorna löd: 

 

                                                      
17 http://www.kristenhumanism.org/om/.  
18 https://samarbetsradet.se/?tribe_events=swedenborg-och-de-himmelska-hemligheterna.  

http://www.kristenhumanism.org/om/
https://samarbetsradet.se/?tribe_events=swedenborg-och-de-himmelska-hemligheterna
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1. Under vilka förutsättningar och med beaktande av Läronämndens yttrande 1997:6 (se 2 KL 

1997:619) kan ett dop förrättat inom annat samfund än Svenska kyrkan, såsom enligt ordningen 

för Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma, vara att anse som ett dop som avses i 19 kap. 

1 § Kyrkoordningen?  

2. Om en i Svenska kyrkans ordning vigd diakon, präst eller biskop inte är döpt och konfirmerad 

i Svenska kyrkans ordning enligt 19 kap. 1 § och 22 kap. 2 § kyrkoordningen, vilken betydelse 

får detta för diakonens, prästens eller biskopens möjligheter att utöva sitt uppdrag inom ramen 

för Svenska kyrkans vigningstjänst?  

3. Vilka kontroller bör förväntas att en vigningsbiskop för egen del ska göra för att säkerställa att 

den som ska vigas till kyrkans vigningstjänst är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkans ordning 

enligt 19 kap. 1 § och 22 kap. 2 § kyrkoordningen? Ska vigningsbiskopen kunna förlita sig på att 

anteckningarna om dop och konfirmation i församlingsregistret är korrekta?20   

 

Bilaga 1 utgör en sammanställning av ovan nämnda anmälningar, Stockholms stifts biskops 

yttrande till svar på dessa, biskopsmötets yttrande till svar på ansvarsnämndens frågor och slutligen 

ansvarsnämndens beslut i ärendet. Beslutet rör huruvida biskopen brustit i sin ämbetsutövning eller 

inte, men lägger också med hänsyn till biskopsmötets yttrande fram svar på de tre ställda frågorna.  

 

Flera frågor tas upp i bilaga 1, men denna uppsats fokuserar endast på den första av frågorna; 

huruvida dopet i HNK är ett giltigt dop eller inte. Biskopsmötets yttrande analyseras först och sedan 

ansvarsnämndens. Anmälningar och biskopens svar på dessa kommer av utrymmesskäl inte att 

beröras ingående i denna uppsats. 

 

 

3.2 Analys av argumentationen i biskopsmötets yttrande 

Svenska kyrkans biskopar fick av ansvarsnämnden för biskopar en begäran om yttrande till svar på 

de tre frågor som ställts. Ärendet behandlades vid ett biskopsmöte där det beslutades att ärkebiskop 

Antje Jackelén och biskop Ragnar Persenius skulle återkomma med ett förslag på yttrande. Vid ett 

                                                      
19Läronämndens yttrande 1997:6 med anledning av motion om bedömning av dop inom annat samfund: 

https://km.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/km/bet/ln976.htm.  

Motion till kyrkomötet 1997:23 av Christina Molander om stringenta linjer och regler vid bedömning av dop inom 

annat samfund: https://km.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/km/mot/kmot23.htm. 

20 Dessa frågor återfinns i anslutning till biskopsmötets yttrande på sidan 6 i bilaga 1. 

https://km.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/km/bet/ln976.htm
https://km.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/km/mot/kmot23.htm
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möte per capsulam den 30:e maj 2018 beslutades att sagda yttrande skulle avges. Berörda biskopen 

i Stockholms stift deltog enligt uppgift inte i beslutet.  

 

I yttrandet från biskopsmötet används den kommenterade utgåvan av Svenska kyrkans Kyrko-

ordning (2018), bibeln, biskopsbrevet Leva i dopet (2011) och BEM-dokumentet (1982) för att 

underbygga den argumentation som leder fram till slutsatsen att HNK inte är en kristen tros- och 

bekännelsegemenskap och att ett dop i HNK inte är ett giltigt dop enligt Svenska kyrkans kriterier. 

 

I biskopsmötets yttrande i frågan återfinns i huvudsak tre argument för slutsatsen (Biskopsmötets 

yttrande, bilaga 1, s.7). Jag kallar dem här för Dopformelargumentet, Trosbekännelseargumentet 

och Det ekumeniska argumentet.   

 

1. Dopformelargumentet: Den dopformel som används i HNK ger uttryck för en icke-

trinitarisk hållning, vilken inte överensstämmer med Svenska kyrkans tro.  

2. Trosbekännelseargumentet: Ingen av de tre ekumeniska huvudsymbola används i dop-

ordningen, däremot en bekännelse till HNK.  

3. Det ekumeniska argumentet: Flera katolska stift ser dopet i HNK som ogiltigt.  

 

Nedan följer en fördjupad beskrivning av de tre argumenten. 

 

Dopformelargumentet  

Biskopsmötet utgår i detta argument från det som står i kapitel 19, §1 i Kyrkoordningen. Ett dop 

ska ske i rent vatten, genom begjutning eller nedsänkning, och med orden ”i Faderns och Sonens 

och den helige Andes namn” (Edqvist m.fl. 2018:320). Vidare står det i Kyrkoordningen att 

Svenska kyrkan erkänner alla dop som gjorts i denna ordning, vilket också biskopsmötet skriver i 

sitt yttrande. Dopformeln som citerats ovan har sin grund i Matteusevangeliet 28:19, där den 

uppståndne Jesus Kristus befaller lärjungarna att gå ut och döpa alla folk. Denna bibelpassage ses 

enligt biskopsmötet som grunden för kyrkans uppdrag att döpa och är också grunden till att se 

dopet som ett sakrament (Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.6).  
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Biskopsmötet konstaterar att det vid dopet i HNK används en annan formel: ”Jag döper dig i 

Herrens Jesu Kristi namn, Faderns, Sonens och den Helige Andes” (Dopformel från HNK, bilaga 

2, s.156–157). Den formel som används här innehåller treenigheten, men föregås av ett kristo-

logiskt tillägg vilket av biskopsmötet ses som ett uttryck för att ”Jesus Kristus som Herren är över-

ordnad inom treenigheten. Fadern, Sonen och Anden framställs då inte som tre personer inom en 

enhet” (Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.7). Detta är skälet till att biskopsmötet ifrågasätter 

dopformeln. 

 

Trosbekännelseargumentet 

De tre ekumeniska huvudsymbola utgörs av den apostoliska-, den nicenska- och den athanasianska 

trosbekännelsen. De uttrycker på olika sätt kyrkans tro och bekännelse så som den har förståtts av 

majoritetskyrkan genom tiderna, och treenigheten är ett framträdande drag. I HNK ses Kristus som 

Herren Gud, i vilken det finns tre väsentligheter, Fader, Son och helig Ande, medan treenigheten i 

majoritetskyrkan ses som tre skilda personer som tillsammans bildar en enhet. 

 

Biskopsmötet noterar att ingen av de ekumeniska huvudsymbola förekommer i dopordningen för 

HNK. Dock förekommer en bekännelse till att ”Gud är en till väsen och person och att Han är 

Herren Gud Frälsaren Jesus Kristus” samt en bekännelse till HNK (Dopordning från HNK, bilaga 

2, s.156). Detta är skälet till att ifrågasätta huruvida HNK kan anses vara en kristen tros- och 

bekännelsegemenskap. Kan Svenska kyrkan erkänna ett dop inom en gemenskap som har en sådan 

tro? 

 

Det ekumeniska argumentet 

I Sverige finns endast ett katolskt stift som enligt en av anmälarna har erkänt dopet i HNK 

(Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.2). En sökning på internet gav ett möjligt svar på vad biskops-

mötet kan ha menat när de hänvisar till den ”analys av vilka dop inom andra kyrkor som erkänns i 

bland annat flera katolska stift” (Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.7). Ett par officiella dokument 

från Katolska kyrkan menar att dopet i HNK inte är giltigt21. 

                                                      
21 Notification on the validity of the baptism conferred in ‘The New Church’ och Valid and invalid baptism: A Roman 

Catholic guide 2017.  
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Det som ligger bakom detta argument är ekumeniken, de dialoger som pågår mellan Svenska 

kyrkan och andra samfund, Katolska kyrkan inräknat. Det ett samfund gör påverkar relationen till 

de andra. Om Svenska kyrkan skulle godkänna ett dop i ett samfund som inte erkänns av övriga 

dialogpartners så skulle det kunna påverka den ekumeniska gemenskapen negativt. Därför är det 

viktigt att kontrollera att man inte stöter sig med någon annan i sitt beslut. I biskopsmötets yttrande 

sägs endast att ”Ett erkännande av dop i annan ordning har betydelse (min kursivering) för Svenska 

kyrkans ekumeniska gemenskap” (Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.7). Det sägs inget ut-

tryckligen om huruvida det skulle vara negativt, men det är inte svårt att se att ekumenisk hänsyn 

är nödvändig för Svenska kyrkans fortsatta ekumeniska samarbete. Varför biskopsmötet väljer att 

lyfta fram endast ett av de samfund med vilka ekumenisk dialog förs är oklart, men kan bero på att 

en av anmälarna menar att just Katolska kyrkan i hennes fall har godkänt dopet i HNK. 

 

Biskopsmötet är angeläget om att betona den ekumeniska aspekten på flera ställen i yttrandet. I 

detta sammanhang tas BEM-dokumentet upp. Det beskrivs som ”en viktig utgångspunkt för 

förståelsen av dopet som grund för kristen tro” för medlemmarna i Kyrkornas världsråd (Biskops-

mötets yttrande, bilaga 1, s.6). Dopets innebörd kan beskrivas på olika sätt, men till sist är ett dop 

ändå i grunden ”vägen in i kyrkans gemenskap” (Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.6). Därför är 

det sammanhang i vilket man döps viktigt.  

 

 

3.3 Analys av argumentationen i ansvarsnämndens beslut 

I ansvarsnämndens beslut tolkas och utvecklas biskopsmötets yttrande. Man finner liknande 

argument för slutsatserna men fokuserar på HNK som samfund och dess treenighetslära. Det 

ekumeniska argumentet tas inte upp av ansvarsnämnden.  

 

Stöd för argumenten hämtas här främst ur den kommenterade utgåvan av Kyrkoordningen för 

Svenska kyrkan (2018), men även den Augsburgska bekännelsen (1985). Dessutom ges en över-

blick över Swedenborgs syn på treenigheten med utgångspunkt i några av hans texter i ämnet. 
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Slutsatsen är alltså densamma som i biskopsmötets yttrande ovan, HNK är inte en kristen tros- och 

bekännelsegemenskap och dopet i HNK är inte att anses som ett giltigt dop av Svenska kyrkan.  

 

Ansvarsnämndens argument för slutsatsen kan anses vara en utveckling eller variant av två av 

biskopsmötets argument. De lyder: 

 

1. Utveckling av Dopformelargumentet: Även om den exakta ordalydelsen i dopformeln inte 

är vital för att ett dop ska anses giltigt så måste dopet ske inom en kristen tros- och 

bekännelsegemenskap. Det är meningen bakom orden som har betydelse. Eftersom HNK 

har en annan mening bakom orden i dopformeln än den som Svenska kyrkan har, så ska 

dopet med denna formel anses ogiltigt. 

2. Utveckling av Trosbekännelseargumentet: Swedenborgs treenighetssyn skiljer sig på ett 

avgörande sätt från den som framträder i Svenska kyrkans Kyrkoordning, de tre 

ekumeniska huvudsymbola och den Augsburgska bekännelsen. Därför kan HNK inte anses 

vara en kristen tros- och bekännelsegemenskap.  

 

Nedan följer en närmare beskrivning av argumenten. 

 

Utveckling av Dopformelargumentet 

Ansvarsnämnden medger, till skillnad från biskopsmötet, att själva dopformeln enligt Kyrko-

ordningen inte är vital för att ett dop ska anses giltigt: ”Om det i ett annat kristet trossamfund sker 

dop i Guds den treeniges namn, utan att det uttrycks på samma sätt som i Svenska kyrkan men 

inom ramen för en kristen tros- och bekännelsegemenskap, kan det ändå vara ett dop som erkänns 

av Svenska kyrkan” (Ansvarsnämndens beslut, bilaga 1, s.8). Ansvarsnämnden menar att det inte 

bara är fråga om att vissa ord ska sägas, det är också viktigt att ta hänsyn till vad orden står för. 

Därför ska dopet ske inom en kristen trosgemenskap. Formuleringarna återfinns i stort oförändrade 

i 2018 års kommenterade Kyrkoordning (Edqvist m.fl. 2018:321). Eftersom HNK enligt 

ansvarsnämnden inte menar samma sak som Svenska kyrkan gör när man i dopformeln nämner 

treenigheten så spelar det ingen roll att dopformeln i sig är utformad på ett godtagbart sätt. Ett dop 

med denna formels bakomliggande betydelse blir enligt ansvarsnämnden inte ett erkänt dop.  
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Utveckling av Trosbekännelseargumentet 

Vidare resonerar ansvarsnämnden, med utgångspunkt i Kyrkoordningens första kapitel, kring vad 

som menas med en kristen tros- och bekännelsegemenskap. Först klargörs vad Svenska kyrkans 

tro, bekännelse och lära innebär, såsom den uttrycks enligt Kyrkoordningen, kapitel 1, §1. Tron, 

bekännelsen och läran ska förstås så som den kommer till uttryck i Gamla och Nya Testamentets 

skrifter, de tre ekumeniska trosbekännelserna och den Augsburgska bekännelsen. Treenighetsläran 

är enligt ansvarsnämnden central i både trosbekännelserna och den Augsburgska bekännelsen och 

är därför ett kriterium för Svenska kyrkans bild av vad en kristen gemenskap innebär.  

 

Efter detta gör ansvarsnämnden en utläggning av Swedenborgs tankar kring treenigheten, sådan 

den kommer till uttryck i hans skrifter, på samfundets amerikanska hemsida och i den tros-

bekännelse som enligt ansvarsnämnden antagits år 1925 av Nya kyrkans Bekännares församling, 

en del av Nya kyrkan.22 Swedenborg talar om en Treenhet där Herren Kristus i sig har tre 

väsentligheter, Fader, Son och helig Ande, istället för en gudomlig treenighet bestående av tre 

skilda personer. Han menar att treenigheten av tre personer är en mänsklig konstruktion som inte 

fanns i urkyrkan (Åkerman 2019). Denna treenighetslära skiljer sig från den som framträder i de 

tre ekumeniska trosbekännelserna, Augsburgska bekännelsen och därmed även Svenska kyrkans 

Kyrkoordning.  

 

Ansvarsnämnden drar efter resonemanget samma slutsats som biskopsmötet, att HNK inte är en 

kristen tros- och bekännelsegemenskap. Dopet i HNK kan inte anses vara ett dop som avses i 

kapitel 19, §1 i Kyrkoordningen och därmed är det inte erkänt av Svenska kyrkan (Ansvars-

nämndens beslut, bilaga 1, s.9).  

 

 

 

                                                      
22 Nämnda trosbekännelse står utan källhänvisning i ansvarsnämndens beslut, och har inte kunnat återfinnas till 

denna uppsats. 
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4. Teologiskt vägledande dokument 

I detta kapitel kommer den andra frågeställningen att söka besvaras, de centrala dokument som 

ligger till grund för Svenska kyrkans argumentation kommer här att identifieras och beskrivas för 

att sedan sättas i relation till biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut. På detta sätt 

försöker jag visa hur Svenska kyrkan har tolkat dokumenten och hur de eventuellt skulle kunna 

tolkas annorlunda. Dessutom söker jag en fördjupad förståelse av biskopsmötets yttrande och 

ansvarsnämndens beslut.  

 

De skrifter som kommer att beskrivas och kompareras med texterna som beskrivits i kapitel 3 är: 

den kommenterade utgåvan av Svenska kyrkans Kyrkoordning (2018), BEM-dokumentet (1982), 

Augsburgska bekännelsen (1985) och biskopsbrevet Leva i dopet (2011). Skrifterna innehåller 

långt fler ämnen än dopet och kommer här därför inte att behandlas i sin helhet.  

 

 

4.1 Svenska kyrkans Kyrkoordning kapitel 1 om Svenska kyrkans tro, bekännelse och 

lära och utvalda paragrafer ur kapitel 19 om dop  

Det är två kapitel ur Kyrkoordningen som biskopsmötet och ansvarsnämnden hänvisar till i sin 

argumentation, i synnerhet ett par paragrafer ur kapitlen.  

 

Kapitel 1, §1 uttrycker att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är grundad i bibeln, samman-

fattad i de tre ekumeniska huvudsymbola och i den Augsburgska bekännelsen, bejakad och erkänd 

vid 1593 års möte i Uppsala, och ”förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av 

Svenska kyrkan bejakade dokument” (Edqvist m.fl. 2018:40).  

 

Detta utvecklas sedan i en längre kommentar vilken börjar med att försäkra att den tro, bekännelse 

och lära som åsyftas i Kyrkoordningen är den apostoliska kristna tro som förts vidare genom 

seklerna. Det handlar inte om någon särtolkning: ”Svenska kyrkan ser sin tro, bekännelse och lära 

som ett uttryck för den allmänneliga kristna tron” (Edqvist m.fl. 2018:40).  
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Svenska kyrkans bekännelseskrifter (bibeln, trosbekännelserna, den Augsburgska bekännelsen, 

Konkordieboken och ”andra [---] bejakade dokument” (Edqvist m.fl. 2018:40)), beskrivs som 

lärodokument där läran kommer till uttryck. I formuleringen av §1 finns enligt kommentartexten 

en tydlig hierarki mellan dessa bekännelseskrifter. Uttrycken ”grundad”, ”sammanfattad”, 

”bejakad och erkänd” samt ”förklarad och kommenterad” visar en rangordning av skrifterna som 

enligt texten är fundamental. Bibeln väger alltså tyngst i sammanhanget och ”andra [---] bejakade 

dokument” väger lättast (Edqvist m.fl. 2018:41). De tre ekumeniska huvudsymbola och 

Augsburgska bekännelsen har enligt texten en särskild ställning vilket ska framgå av formuleringen 

att tron, bekännelsen och läran är sammanfattad i dessa (Edqvist m.fl. 2018:42). Bland bejakade 

dokument finns biskopsbrev och andra texter utöver de ovan nämnda bekännelseskrifterna. Dessa 

dokument kan enligt texten inte åberopas vid prövningar av eventuella brott mot ämbetsbärares 

vigningslöften (Edqvist m.fl. 2018:45). Det kan förmodas vara anledningen till att ansvarsnämnden 

valt att inte använda vare sig BEM-dokumentet eller biskopsbrevet Leva i dopet i sin argumentation 

trots att biskopsmötet i sitt yttrande tycks ha hämtat mycket ur dessa källor. 

 

Kapitel 19 §1 anger vad som enligt Svenska kyrkan konstituerar ett dop. Det ska ske i rent vatten, 

genom nedsänkning eller begjutning, och med den trinitariska dopformeln. Alla dop som skett i 

denna ordning är enligt kapitel 19 §1 erkända av Svenska kyrkan. I den efterföljande kommentaren 

konstateras att olika samfund har olika traditioner kring dop och att formerna kan skilja sig åt. 

Kommentartexten menar att dopet är ett enhetens sakrament och därför bör en kyrka inte göra några 

förändringar i formuleringen av Guds treenighet. Det skulle i så fall kräva ekumeniska dialoger 

och överväganden. Vidare förklaras vad Kyrkoordningen menar med det andra stycket i §1, att 

Svenska kyrkan erkänner alla dop som skett i denna ordning. Det som avses är enligt texten ”ett 

dop som skett i Svenska kyrkans eller någon annan kristen kyrkas ordning” (Edqvist m.fl. 

2018:321). Användandet av den trinitariska dopformeln handlar om mer än bara ord enligt texten. 

Det handlar också om det som orden står för. Texten menar att även om Guds handlande i dopet 

inte är beroende av de närvarandes tro, så innebär uppgiften att den trinitariska dopformeln ska 

användas att ”dopet sker inom ramen för en kristen trosgemenskap” (Edqvist m.fl. 2018:321). §1 

ska enligt texten inte tolkas motsatsvis, att Svenska kyrkan inte kan godkänna ett dop som utförts 

i en annan ordning. Så länge ett dop utförs i ett kristet trossamfund i Guds den treeniges namn, så 

är inte den exakta ordalydelsen i den trinitariska dopformeln nödvändig. Den som ska pröva 
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huruvida ett dop är ett dop som erkänns av Svenska kyrkan är enligt texten i första hand kyrko-

herden, och om tveksamheter råder bör denne samråda med stiftets biskop.  

 

Kapitel 19 §3 lyder: ”Den som är döpt får inte döpas igen” (Edqvist m.fl. 2018:323). I 

kommentaren till denna paragraf sägs att det är en generell bestämmelse som vänder sig till alla 

medlemmar i Svenska kyrkan, men att endast ämbetsbärare som avgett vigningslöften kan bli 

föremål för ingripande vid eventuellt brott mot paragrafen. Sist i kommentaren konstateras att 

”begreppet ’avdop’ inte finns inom Svenska kyrkan” (Edqvist m.fl. 2018:324), efter en fall-

beskrivning av hur en person ville få sitt dop borttaget ur kyrkobokföringen.  

 

 

4.1.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av 

Svenska kyrkans Kyrkoordning  

Ur kapitel 19 §1 har ansvarsnämnden valt att lyfta fram ett par textstycken, i bilaga 1 citerat ur 

Kyrkoordningen nästan ordagrant: ”När det anges att dopet ska ske i Faderns, Sonen och den helige 

Andes namn är det inte enbart fråga om att vissa ord ska sägas. Det är också fråga om det orden 

står för. Det innebär att dopet sker inom ramen för en kristen tros- och bekännelsegemenskap” 

(Ansvarsnämndens beslut, bilaga 1, s.8; se även Edqvist m.fl. 2018:321). Man har här utelämnat 

det andra ledet av den sista meningen vilket i Kyrkoordningen lyder ”… även om Guds handlande 

i och genom dopet inte är beroende av de närvarandes tro” (Edqvist m.fl. 2018:321). Utelämnandet 

är värt att notera eftersom det skulle kunna kasta ett annat ljus över den föreliggande situationen.  

 

En kristen tros- och bekännelsegemenskap tycks syfta på samfundet i vilket den döpte blir en del. 

Att Guds handlande i dopet inte beror av de närvarandes tro syftar då troligen på att tron hos de 

enskilda personer som samlats vid doptillfället inte påverkar dopets giltighet. Men tolkningen är 

inte självklar. Om ”en kristen tros- och bekännelsegemenskap” istället innebär en synonym till ”de 

närvarande”, så skulle ”de närvarandes tro” också kunna syfta på den närvarande församling 

människor som förväntas fostra den nydöpte in i tron; sammanhanget eller samfundet som den 

döpte genom dopet inlemmats i. I det senare fallet blir utelämnandet av orden relevant.  
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Kyrkoordningens ord kan vidare läsas som att det är graden av tro som åsyftas, alltså att det inte 

spelar roll hur mycket de närvarande tror eller inte tror. Samma ord kan också förstås som att arten 

av tro, alltså vad man tror på, inte borde vara avgörande. Det vill säga, så länge som man använder 

korrekta eller acceptabla formuleringar och rent vatten, så kunde dopet förstås som giltigt oavsett 

trosföreställningarna hos församlingen.  

 

Meningen bakom orden i dopformeln är enligt Kyrkoordning och ansvarsnämnd viktig för dopets 

giltighet. Att dopet sker i den treenige Gudens namn är ett slags måttstock för att det sker inom en 

kristen trosgemenskap. Samtidigt säger Kyrkoordningen att tron hos de närvarande inte är viktig 

för huruvida Gud verkar i dopet. Svenska kyrkan tycks här ha valt en tolkning vilken innebär att 

”de närvarande” inte syftar på dopsamfundet (och att dettas tro alltså är av betydelse för dopets 

giltighet) och att arten av tro kan vara föremål för undersökning inför ett avgörande om dopets 

giltighet.  

 

Ansvarsnämnden och Kyrkoordningen understryker sedan att Kapitel 19 §1 inte ska tolkas som att 

Svenska kyrkan inte kan godkänna ett dop där den exakta ordalydelsen av den trinitariska 

dopformeln inte förekommit.  

 

Nästa stycke ur Kyrkoordningen som lyfts fram av ansvarsnämnden är: ”Om det i ett annat kristet 

trossamfund sker dop i Guds den treeniges namn, utan att det uttrycks på samma sätt som i Svenska 

kyrkan men inom ramen för en kristen tros- och bekännelsegemenskap, kan det ändå vara ett dop 

som erkänns av Svenska kyrkan” (Ansvarsnämndens beslut, bilaga 1, s.8; se även Edqvist m.fl. 

2018:321). Det som ansvarsnämnden har anfört i det utvecklade Trosbekännelseargumentet i 

kapitel 3.3 ovan är att dopet i HNK på grund av dess syn på treenigheten inte sker i Guds den 

treeniges namn. Men om dopformeln i sig kan godkännas som uttryckande den treenige Guden (se 

Utveckling av Dopformelargumentet i kapitel 3.3 ovan) och om de närvarandes tro inte påverkar 

Guds handlande i dopet, kunde man då inte tänka sig att ändå betrakta dopet som giltigt? Här är 

dokumenten inte entydiga utan öppnar för olika tolkningsmöjligheter beroende på var man väljer 

att lägga betoningen.  
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Kapitel 19 §3 är bland annat det som ligger till grund för anmälningarna mot biskopen i Stockholms 

stift (Utredningen i ansvarsnämnden, bilaga 1, s.2–4). De menar att hon i och med sitt ogiltig-

förklarande av dopet i HNK har uppmanat till omdop av redan döpta individer och därmed brutit 

mot denna paragraf och sina vigningslöften. Ansvarsnämnden menar efter sin undersökning att 

dopet i HNK inte var ett dop vilket betyder att biskopen endast har uppmanat till dop, inte omdop. 

Dessa icke-dop var redan införda i kyrkobokföringen sedan många år och var därmed tvungna att 

tas bort för att de nya dopuppgifterna skulle infogas.  

 

Huruvida en strykning ur kyrkobokföringen kan sägas vara en variant av begreppet ”avdop” som 

omskrivs i §3 är inte helt klart, men är värt att undersöka vidare. Det faller dock utanför ramarna 

för denna uppsats.  

 

Ett utdrag ur kapitel 1, §1 har tagits med i ansvarsnämndens beslut:  

 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga 

ord, såsom det är oss givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är 

sammanfattad i den apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade 

Augsburgska bekännelsen av år 1530 … (Ansvarsnämndens beslut, bilaga 1, s.8; Edqvist m.fl. 

2018:40). 

 

Trosbekännelserna och Augsburgska bekännelsen har enligt Kyrkoordningen en särskild ställning, 

de är alltså av stor vikt för Svenska kyrkan. Att treenighetsläran sedan har en central ställning i 

dessa lyfts fram av ansvarsnämnden bland annat genom att citera den första artikeln ur den 

Augsburgska bekännelsen (se kapitel 4.3 nedan) vilken beskriver Guds treenighet. Treenighets-

läran är en viktig del av Svenska kyrkans identitet som trossamfund. Detta ställs sedan i kontrast 

till den treenighetslära som framgår i den undersökning av Swedenborgska texter som ansvars-

nämnden utfört och man kommer fram till att de inte stämmer överens. Skillnaden gör att HNK 

framstår som ett i grunden så pass avvikande samfund att det enligt biskopsmöte och ansvarsnämnd 

av Svenska kyrkan inte kan anses kristet. Att HNK själva anser sig vara ett kristet samfund gör i 
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detta sammanhang ingen skillnad. Detta visar att även en kyrka som betonar inkludering och 

öppenhet23 kommer till situationer då man anser sig behöva dra gränser. 

 

 

4.2 Dopet i BEM-dokumentet  

Baptism Eucharist Ministry-dokumentet är ett ekumeniskt grunddokument för samtal om kyrkans 

enhet, framtaget av Kyrkornas världsråd 1982. Kommissionen som var med om att ta fram 

dokumentet bestod, enligt förordet till den senaste svenska utgåvan, av representanter från i stort 

sett alla kristna traditioner (BEM: s.9). 

 

BEM-dokumentet rör frågor kring dop, nattvard och ämbete och är ett så kallat konvergens-

dokument. Detta innebär att dokumentet inte presenterar några färdiga bestämmelser eller någon 

gemensam absolut samsyn utan fokuserar på att lyfta fram de aspekter som förenar och söker 

överbrygga det som fortfarande skiljer kyrkorna åt. Relevant för denna uppsats är dokumentets 

första del vilken handlar om dopet.  

 

Under rubriken Dopet börjar dokumentet med att ge en kort beskrivning av dopets instiftelse och 

bakgrund och nämner redan i första paragrafen att det utförs i Faderns, Sonens och den helige 

Andes namn. Några andra formler nämns inte. Vidare nämns nytestamentliga brev, Apostla-

gärningarna och fädernas skrifter som källor för att spåra ”Den apostoliska kyrkans universella 

doppraxis alltifrån dess äldsta tid” (BEM: §1).  

 

Därefter beskriver dokumentet dopets innebörd under fem rubriker (BEM: §§3–7). Under §6, 

”Införlivandet med Kristi kropp”, följer en kommentar vilken skarpt kritiserar ”Kyrkornas 

oförmåga att erkänna, att deras olika praxis i fråga om dopet ändå representerar delaktighet i ett 

och samma dop”. Enheten i dopet beskrivs som ”en central ekumenisk angelägenhet” (BEM: §6 

med kommentar).  

 

                                                      
23 Svenska kyrkans teologiska grund: https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-teologiska-grund 

https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-teologiska-grund
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Efter ett stycke om trons förhållande till dopet kommer avsnittet ”Doppraxis” vilket är uppdelat i 

en A-, B- och C-del.  

 

A-delen behandlar barndop och troendedop. Under §12 står att dopet ”äger rum i kyrkan i dess 

egenskap av trosgemenskap” (BEM: §12). Vad som menas med trosgemenskap är inte utskrivet 

men möjligen vill man förtydliga att ordet kyrka inte handlar om en specifik byggnad utan om en 

sammanslutning av troende människor.  

 

Trosbekännelse är enligt §12 en viktig del av dopet. Dess betydelse för dopet handlar här om 

individens personliga gensvar på Guds gåva som är dopet, men dess lydelse och/eller karaktär är 

inte specificerat i detta stycke. Både i förhållande till troendedop och barndop poängteras vikten 

av att växa i tron, att hela livet utveckla och fördjupa sin tro. Det är enligt BEM-dokumentet den 

kristna gemenskapen som är förpliktad att möjliggöra och stödja den döpte, ung eller gammal, i sitt 

växande (BEM: §23). 

 

§13 med kommentar lyder:  

 

Dopet är en handling, som inte kan upprepas. Varje praxis, som kan tolkas som ”omdop” måste 

undvikas. 

 

KOMMENTAR: 

Kyrkor, som bestämt hävdat en viss dopform eller som haft allvarliga frågor att ställa beträffande 

äktheten hos andra kyrkors sakrament och ämbeten, har ibland krävt att personer som kommit till dem 

skulle döpas innan de blev upptagna som fullvärdiga kommunicerande medlemmar. Allteftersom 

kyrkorna når fram till en fullödigare ömsesidig förståelse och ett ömsesidigt erkännande och inträder 

i närmare förhållande till varandra i vittnesbörd och tjänst, kommer de också att avstå från varje praxis 

som ifrågasätter andra kyrkors sakramentala integritet eller inskränker dopsakramentets engångs-

karaktär (BEM: §13 med kommentar). 

 

Citatet ovan är placerat inom avsnittet ”Troendedop och barndop”, men det säger inte något om 

vad för händelser som kan föranleda en sådan ”praxis, som kan tolkas som ’omdop’” (BEM: §13 

med kommentar). Även om man utifrån avsnittets rubrik kan anta att det gäller kyrkor som 
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förespråkar troendedop och vill döpa om redan barndöpta individer så är texten i citatet utformad 

på ett sådant sätt att den snarare vänder sig emot alla ifrågasättanden av andra kyrkors dopseder.  

 

I C-delen, vilken har rubriken ”På väg mot ett ömsesidigt doperkännande”, beskrivs dopet i §15 

som ett dop ”in i Kristus, då Jesus Kristus av dopkandidaten bekännes som Herre eller när, i fall 

av barndop, bekännelsen uttalas av kyrkan (föräldrar, faddrar och församling) och senare bekräftas 

genom personlig tro och engagemang” (BEM: §15). Här nämns inget krav på att särskilda ord, 

någon särskild dopformel eller någon av de ekumeniska huvudsymbola, ska uttalas utöver att 

bekänna Jesus Kristus som Herre.  

 

I nästa avsnitt behandlas hur dopet firas. I den första paragrafen i detta avsnitt (§17) konstateras 

åter att dopet sker i vatten och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.  

 

I §20 specificeras sedan vilka moment som bör ingå i en utförligare dopritual:  

 

Skriftens förkunnelse om dopet; ett nedkallande av Den helige Ande; en avsägelse av det onda; en 

bekännelse av tro på Kristus och Den heliga Treenigheten; bruk av vatten; en förklaring att de döpta 

vunnit en ny identitet som söner och döttrar hos Gud och som kyrkans medlemmar, kallade att vittna 

för evangelium (BEM: §20). 

 

Att bekänna tro på både Kristus och Treenigheten är en av sju viktiga byggstenar som enligt BEM-

dokumentet förväntas ingå i en vanlig dopgudstjänst. I §21 tilläggs också att ett klargörande av 

dopets innebörd är önskvärt att ha med vid dopgudstjänsten.  

 

Den som utför dopet är enligt §22 normalt en ordinerad ämbetsbärare, men det är inte ett krav. 

Ibland tillåts andra också att döpa. Vad som gäller i dessa fall, exempelvis huruvida dessa andra 

ska besitta några särskilda kvaliteter eller ens själva vara döpta står inte utskrivet.  

 

I §23 deklareras slutligen dopets intima samband med kyrkans liv och gudstjänst. Med anledning 

av detta samband är det enligt BEM-dokumentet tillrådligt att hålla dop i den vanliga gudstjänstens 

sammanhang. Då får församlingen tillfälle att välkomna den nya medlemmen vilken de är 

förpliktade att fostra i den kristna tron.  
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4.2.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av BEM-

dokumentet 

Ett genomgående tema i BEM-texten är vikten av den kristna trosgemenskapen, sammanhanget i 

vilket den döpte träder in (BEM: §§6, 12, 23). Det är både det större sammanhanget och det mindre, 

både den världsvida kyrkan och den egna församlingen som åsyftas. De kristna människor som 

finns runt omkring den döpte har ett ansvar för att fostra denne in i tron, oavsett om det handlar om 

ett barn eller en vuxen som döps. Det har biskopsmötet och ansvarsnämnden tagit fasta på i 

Trosbekännelseargumentet och Det utvecklade Trosbekännelseargumentet i sina respektive 

bedömningar. Ett giltigt dop ska utföras inom en kristen trosgemenskap eftersom den döpte 

kommer att präglas av den gemenskap i vilken hen befinner sig.  

 

Vad som sedan ska anses vara en kristen trosgemenskap har enligt biskopsmöte och ansvarsnämnd 

att göra med hur man ställer sig till treenigheten, att man accepterar treenighetsläran så som den 

framkommer i de tre ekumeniska huvudsymbola och den Augsburgska bekännelsen. I BEM-

dokumentet, §12 poängteras visserligen vikten av en personlig trosbekännelse för den döpte, men 

större vikt läggs vid det livslånga växandet i tro. Den personliga trosbekännelsens utformning 

specificeras inte direkt i dokumentet och det sägs aldrig uttryckligen att det rör sig om de 

ekumeniska huvudsymbola. I §20 sägs att en bekännelse till den treenige Guden är en förväntad 

del av en dopritual, men i §15 talas det istället om en personlig bekännelse av Jesus Kristus som 

Herre.  

 

När det gäller Dopformelargumentet, eller dopformelns lydelse, finns som sagt en skillnad mellan 

biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut ovan. Biskopsmötet menar att den formel som 

används i HNK ger uttryck för en antitrinitarisk hållning och att ett dop med bruk av denna därför 

måste anses ogiltigt medan ansvarsnämnden, med stöd av Kyrkoordningen, i sin tur menar att 

formeln i sig skulle kunna godkännas under förutsättning att meningen bakom orden uttrycker rätt 

treenighetslära. BEM-dokumentet å sin sida säger inte mycket om huruvida en särskild formel 

måste användas men förutsätter att ett dop sker i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn 

(BEM: §§1, 17).  
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Det ekumeniska argumentet i biskopsmötets yttrande menar att Svenska kyrkans ekumeniska 

gemenskap påverkas av eventuella erkännanden av dop i andra samfund och nämner just BEM-

dokumentet som en viktig utgångspunkt för dess förståelse av dopet som grund för kristen tro 

(Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.6–7). Det man har valt att lyfta fram ur dokumentet är hur 

dopets innebörd uttrycks i §3–7 och att dessa uttryck inte motsäger att dopet är vägen in i kyrkans 

gemenskap. Men som visats i kapitel 4.2 ovan innehåller BEM-dokumentet mer än så. Att man i 

detta sammanhang exempelvis låtit §13 gå förbi okommenterat är värt att notera. Denna paragraf 

där det sägs att allt som kan tolkas som omdop måste undvikas i relation till de svenskkyrkliga 

dokumentens slutsats att ett svenskkyrkligt dop av dem som en gång mottagit ett dop i HNK är 

nödvändigt, skaver något. Det blir här, precis som i fallet med Kyrkoordningen ovan, tydligt att 

Svenska kyrkan har valt särskilda tolkningar och att man inte heller adresserat utan istället 

utelämnat delar ur dessa dokument som skulle kunna tolkas i en annan riktning.  

 

En slutsats efter jämförelsen mellan BEM-dokumentet och de svenskkyrkliga dokumenten är att 

BEM-dokumentets ärende är att måna om enhet och att överbrygga gränser vilket gör det svårt att 

åberopa som grund för beslut i lärofrågor. Dokumentet går sällan in på djupet och tar ställning i 

trosfrågor utan försöker ge en så inkluderande bild som möjligt, något som också André Birmelé 

påpekar i sin artikel i boken Baptism and the Unity of the Church: ” when ’hot potatoes’ are taken 

up, they are not touched where they are hottest” (1998:108–109). Birmelé menar att BEM-

dokumentet i frågor som kan skapa kontrovers mellan olika samfund undviker att beröra de mest 

brännande punkterna. Det får medges att vissa klara besked ändå ges i BEM-dokumentet som i §13 

där allt som kan tolkas som omdop tydligt avrådes. Att åberopa BEM-dokumentet och samtidigt 

förbise denna paragraf innebär i praktiken att man inte gör dokumentet rättvisa. 

 

 

4.3 Utvalda artiklar ur den Augsburgska bekännelsen och dess apologi  

Den oförändrade Augsburgska bekännelsen från år 1530 består av ett antal artiklar vilka förklarar 

och söker tydliggöra den lutherska kyrkans ståndpunkter vad gäller tro, praktik och lära. Dess 
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medföljande apologi utvecklar sedan några av dessa artiklar i relation till kritikers åsikter. Skriften 

ingår i boken Svenska kyrkans bekännelseskrifter24 utgiven 1985. 

 

Biskopsmötet har inte refererat till den Augsburgska bekännelsen i sitt yttrande, men i ansvars-

nämndens beslut har man använt sig av den första artikeln ur denna skrift. Dock finns fler artiklar 

som kan vara intressanta för ansvarsnämndens frågeställningar och för denna uppsats. Nedan 

kommer några av dessa, med tillhörande apologier, att beskrivas. Utvalda artiklar rör treenighets-

lära, kyrka och sakrament.  

 

Artikel I. Om Gud.  

Här bekräftas att den treenighetslära som beslutats om vid mötet i Nicea är den rätta; att Gud är en, 

och att det i Gud finns tre personer, Fader, Son och helig Ande. Vidare fördömer artikeln alla läror 

som inte överensstämmer med denna (Augsburgska 1985:56). I apologin hävdas dessutom bestämt 

att förfäktare av sådana läror är ”avgudadyrkare och gudsförsmädare” och står utanför Kristi kyrka 

(Augsburgska 1985:95).  

 

Artikel VII. Om kyrkan. 

I denna artikel förklaras att kyrkan är en, såsom Paulus säger i Efesierbrevet 4:5, och att kyrkan 

som de heligas samfund är ett samfund ”i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt 

förvaltas” (Augsburgska 1985:59). Vad som menas med ett rent förkunnat evangelium och rätt 

förvaltade sakrament står inte utskrivet här. Vad kyrkans sanna enhet utgörs av förtydligas med att 

det räcker med att vara ense om evangelielära och förvaltning av sakrament. Därtill läggs att 

nedärvda mänskliga påbud, religiösa bruk och yttre former för gudsdyrkan inte måste vara lika 

överallt (Augsburgska 1985:59). En mångfald bejakas i detta stycke.  

 

Av apologin till artikel VII och VIII framgår att kritikerna har ifrågasatt detta, varpå apologeterna 

svarat att även om det är oviktigt huruvida religiösa bruk skiljer sig åt mellan olika kristna, så får 

                                                      
24 Samtliga uppsatsens referenser till den Augsburgska bekännelsen med tillhörande apologi och Martin Luthers 

Stora katekes är hämtade ur denna utgåva. I löpande text refereras som följer: (Augsburgska 1985:xx; Luther 

1985:xx). 
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det ”för fridens skull” gärna råda enhet i fråga om allmänna religiösa bruk (Augsburgska 1985:180–

181). 

 

Artikel VIII. Vad kyrkan är. 

Här medges att det inom kyrkan finns många medlemmar som inte innehar den rätta tron. Det är 

dock tillåtet att bruka sakramenten även om de förvaltas av dessa medlemmar. Sakramenten och 

Ordet är verksamma ”även om de meddelas genom ogudaktiga” (Augsburgska 1985:59). I artikeln 

nämns sedan donatisterna25 och andra liktänkande som fördömda på grund av deras idé om att ”ett 

prästämbete i händerna på ogudaktiga är utan verkan” (Augsburgska 1985:59). Man menar alltså 

att det inte faller på den sakramentsförvaltande prästens egenskaper eller tro huruvida sakramenten 

i sig ska anses giltiga utan att Gud handlar oavsett.  

 

I den gemensamma apologin till artikel VII och VIII blir det tydligt att kritikerna har ifrågasatt 

uttrycket ”kyrkan är de heligas samfund” (Augsburgska 1985:59). De menar, och finner stöd i Matt 

3:12 och 13:47, att kyrkan består av både gudfruktiga och ogudaktiga människor såsom det i bibel-

hänvisningarna ovan finns agnar bland vetet i ladan (Matt 3:12) och både goda och dåliga fiskar i 

nätet (Matt 13:47). Apologeterna menar i sin tur att de lagt till artikel VIII för att bejaka detta, men 

att det handlar om en yttre och en inre gemenskap, om levande respektive döda lemmar av Kristi 

kropp. En ogudaktig kan till det yttre vara en del av kyrkan, ta del av sakramenten, bekännelsen 

och ordet, men har hen inte den helige Ande i sitt hjärta så är hen inte en del av de heligas samfund. 

Verkar inte Kristus i en människa så är hen inte en av Hans levande lemmar (Augsburgska 

1985:175, 177). Tecken på att en människa har den helige Ande i sitt hjärta och alltså är en del av 

de heligas samfund är enligt texten bland annat ”kyskhet, tålamod, gudsfruktan, kärlek till nästan 

och över huvud kärlekens gärningar” (Augsburgska 1985:180).  

 

På flera ställen i den apologetiska texten understryks att sakramenten verkar även om den som 

handhar dem är en ogudaktig (Augsburgska 1985:174, 175, 179). Det beror enligt texten på att den 

som förrättar sakrament eller förkunnar Guds Ord inte gör det i egen person, utan i Kristi ställe 

                                                      
25 En grupp som uppstod på 300-talet och ansåg att kyrkan skulle hållas ren från synd och att dess ämbetsbärare 

också skulle vara utan synd. Ett sakrament i händerna på en syndig människa var enligt donatisterna ogiltigt. 

Rörelsen bedömdes heretisk av majoritetskyrkan (McGrath 2009:152, 154–155, 157). 
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(Augsburgska 1985:179). Sinnelaget hos mottagaren av sakramentet tycks dock vara av vikt. 

Apologeterna frågar sig vad tron skulle vara nödvändig för om sakramenten verkar bara genom att 

själva handlingen utförs (ex opere operato). För att rättfärdiggörelsen ska ske måste det till en ”god 

rörelse i själen hos mottagaren” (Augsburgska 1985:178).  

 

Artikel IX. Om dopet. 

Detta stycke tar kort upp dopets nödvändighet för saligheten, att det är i dopet nåden tillbjudes, och 

fortsätter med en kort försäkran om barndopets nödvändighet och fulla verkan. Dessutom fördöms 

”vederdöpare” vilka hävdar att barndopet inte ger frälsning (Augsburgska 1985:59).  

 

Apologin till artikel IX inleds med en mening om att kritikerna har godkänt denna i sin helhet. 

Ändå ges här ett kort försvar av barndopet, främst riktat mot ”vederdöparna”. I slutet av stycket 

argumenteras för att Gud uppskattar barndopet. Argumentet här är att Gud ger sin helige Ande åt 

de döpta och om dopen nu inte skulle vara giltiga så skulle de döpta inte heller ha fått helig Ande. 

Då skulle de inte ha blivit frälsta och kyrkan skulle inte finnas. Men eftersom kyrkan finns och 

många barndöpta blivit frälsta och fått helig Ande så måste Gud samtycka till bruket av barndop 

(Augsburgska 1985:184–185). Detta argument har en tydlig parallell i Luthers Stora katekes, en 

annan av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, där Martin Luther argumenterar på samma sätt. Han 

lägger dessutom till att det hos många döpta märks att de fått den helige Ande och att man 

därigenom kan veta att deras dop varit riktigt. Två tecken på detta är enligt Luther ”att kunna 

utlägga Skriften och känna Kristus” (Luther 1985:478). Inget av detta skulle enligt Luther vara 

möjligt utan den helige Ande. 

 

Artikel XIII. Om bruket av sakramenten. 

Sakramenten är till för att väcka och stärka tron hos mottagarna menar artikeln. Därför bör en tro 

på löftena som ges mottagarna i sakramenten vara närvarande vid handlingen. Läror som säger att 

sakramentshandlingen i sig är rättfärdiggörande fördöms. Tron på syndernas förlåtelse är det som 

avgör om sakramentet verkar eller inte (Augsburgska 1985:60–61). Huruvida det är tron hos mot-

tagaren eller sakramentsförvaltaren som avses är inte helt tydligt.  
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4.3.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av 

Augsburgska bekännelsen 

I Dopformelargumentet menar biskopsmötet att orden i dopformeln som används i HNK på grund 

av sin utformning ger uttryck för en antitrinitarisk tro vilket gör dopet ogiltigt. Ansvarsnämnden i 

sin tur menar att det yttre bruket, själva formeln, skulle kunna godkännas om bara orden hade rätt 

betydelse, uttryckte rätt tro. Augsburgska bekännelsen är tydlig med att det är en trinitarisk tro som 

är den rätta, men tar inte upp vilka ord som ska yttras i samband med ett dop (1985:56, 59–61, 95, 

184–185). Man menar att en mångfald av yttre bruk inte är ett hinder för kyrkans enhet så länge en 

samsyn råder kring evangeliet och sakramenten (Augsburgska 1985:59, 174–184). Hur denna 

samsyn förväntas te sig är inte utskrivet. Därför går det inte att utifrån texten avgöra om det handlar 

om att samma ord ska yttras vid sakramentshandlingarna, om det handlar om den teologiska 

förståelsen av desamma eller om det kanske handlar om något annat.  

 

Både biskopsmötet och ansvarsnämnden resonerar kring hur HNK ser på treenigheten. Biskops-

mötet ifrågasätter i Trosbekännelseargumentet frånvaron av någon av de tre huvudsymbola i 

dopordningen och ansvarsnämnden gör en undersökning av Swedenborgs treenighetssyn genom 

att analysera några av densammes texter. Artikel I i den Augsburgska bekännelsen klargör tydligt 

vad som anses vara en korrekt treenighetslära och att alla som inte bekänner sig till denna står 

utanför Kristi kyrka (1985:56). Ansvarsnämndens undersökning kommer fram till att treenighets-

läran hos Swedenborg och HNK inte stämmer överens med den Augsburgska bekännelsen. Därför 

måste HNK stå utanför Kristi kyrka. 

 

Att det i sin tur innebär att själva dopet i HNK är ogiltigt står klart för biskopsmöte och 

ansvarsnämnd, men är inte lika klart utifrån den Augsburgska bekännelsen. På flera ställen står att 

sakramentens verkan inte beror av handhavarens egenskaper (Augsburgska 1985:59, 175, 177, 

179). Det handlar dock inte om ex opere operato, att sakramenten verkar bara i och med att de 

utförs. Augsburgska bekännelsen vänder sig bestämt emot denna tanke i apologin till Artikel VII 

och VIII (1985:178). Däremot understryks gång på gång att yttre religiösa bruk är av mindre vikt 

än hjärtats tro (Augsburgska 1985:59, 175, 180–181). Det är dessutom tron hos mottagaren av 

sakramenten som är det viktiga, inte tron hos sakramentsförvaltaren (Augsburgska 1985:178). Det 
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talar emot ett ifrågasättande av dopsammanhangets tro och praxis. Snarare är det den döptes tro 

som ska undersökas.  

 

Beskrivningen ovan visar att det finns flera delar i den Augsburgska bekännelsen som är relevanta 

för resonemang huruvida dopet i HNK kan ses som giltigt eller ej. Det enda som har tagits upp i 

Svenska kyrkans yttrande och beslut är emellertid Artikel I om Gud i syfte att kontrastera den 

treenighetssyn som framkommer där gentemot treenighetssynen i HNK. Den Augsburgska 

bekännelsens betoning av att kyrkan består av både rättrogna och människor som inte har den rätta 

tron samt att sakramenten verkar oavsett den förvaltande ämbetsbärarens egenskaper har förbigåtts.  

 

 

4.4 Utvalda delar ur Leva i dopet– brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och 

församlingar 

Leva i dopet– brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar utkom 2011. I 

denna skrivelse har Sveriges biskopar samlat tankar och teologi kring dopet i syfte att tydliggöra 

dess innebörd och göra dopet aktuellt och relevant för människor i Sverige i samtiden.  

 

I yttrandena från biskopsmötet och ansvarsnämnden refereras några delar ur denna skrivelse och 

dessa delar kommer att undersökas här. Även andra delar är dock av intresse för denna uppsats, 

och dessa kommer också att beröras.  

Redan i inledningen till skrivelsens första del I. Döpa, lära, leva! finns ett stycke som säger att 

även om dopet alltid är ett så måste det ”aktualiseras i varje ny tid” och fortsätter med meningen 

”Dagens frågor besvaras inte alltid av gårdagens svar” (Leva i dopet 2011:7). Dessa rader tycks 

indikera en kyrka i förändring, en kyrka som lever i sin samtid istället för att se hur traditionen sett 

ut historiskt. Ett exempel på detta är arbetet med den nya kyrkohandboken som togs i bruk 2018. 

 

Avsnittet Dopritens byggstenar (Leva i dopet 2011:8–11) börjar med en kort redogörelse för hur 

dopriten såg ut i urkyrkan och går sedan igenom delar av Svenska kyrkans doprit samt 

kommenterar dessa. Att dopet sett olika ut genom tiderna sägs tydligt, men man poängterar att det 

alltid varit påskens skeende som gestaltats. I centrum av dopet är Vattnet och Ordet och riten 

handlar om att dopkandidatens liv ska tolkas med hjälp av Jesu liv. Dopformeln ”i Faderns och 
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Sonens och den helige Andes namn” nämns två gånger i inledningen och tycks vara en central del 

av riten både i urkyrkan och i nutidskyrkan. Trosbekännelse nämns också. I stycket om urkyrkan 

står att den döpte bekände sig till församlingens tro men i stycket om nutidskyrkan står bara 

”trosbekännelse” som ett av flera inslag i dopriten. Härefter följer i texten en mindre genomgång 

av de byggstenar som utgör Svenska kyrkans dopordning. Denna uppsats kommer endast att 

uppehålla sig vid ett par av dessa. 

 

Orden i dopbefallningen i Matt 28:19 indikerar enligt avsnittet ett vidgat perspektiv eftersom de 

innehåller treenigheten och en uppmaning att undervisa. Det handlar inte bara om att döpa så många 

som möjligt utan ”Det finns en fortsättning, ett sammanhang i vilket dopet är insatt och, inte minst, 

ett uppdrag inför framtiden” (Leva i dopet 2011:10). Dopet handlar alltså om mycket mer än bara 

ett tillfälle och en individ.  

 

Skälet till trosbekännelsens betydelse i dopriten är enligt avsnittet att tydliggöra vem Gud är som 

är närvarande och verkar i dopet (Leva i dopet 2011:10). Den som döps innesluts genom detta 

moment i kyrkans gemensamma bekännelse och blir en del av kyrkans och församlingens 

sammanhang. Inget sägs uttryckligen om huruvida det är en av de tre ekumeniska huvudsymbola 

som åsyftas.  

 

Den andra delen, II. Dopet är…, beskriver nio olika dopmotiv som Svenska kyrkan vill lyfta fram 

(Leva i dopet 2011:18–38). Endast det som är relevant för denna uppsats kommer att tas upp här.  

 

I inledningen till den andra delen står att det går att tolka dopet på många sätt och att olika motiv 

har lyfts fram i olika tider. Här nämns i slutet att ”Dopet är vägen in i kyrkans gemenskap” (Leva 

i dopet 2011:18) något som utvecklas i ett av de ovan nämnda nio dopmotiven, ”…att vara kyrka” 

(Leva i dopet 2011:24–26). Detta är enligt biskopsmötets yttrande det grundläggande och också 

det som är skälet till att ”hänsyn [måste] tas till den kontext i vilket dopet har skett” (Biskopsmötets 

yttrande, bilaga 1, s.6).  

 

I avsnittet ”…att vara kyrka” (Leva i dopet 2011:24–26) beskrivs samhörigheten i kyrkan. Att 

kristna är menade att leva i gemenskap med varandra trots sina olikheter. Dopet är det som gör en 
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människa delaktig i denna världsvida gemenskap vilken innefattar både den lokala kyrkan och 

församlingen och alla kristna världen över. Texten resonerar kring de utmaningar som denna 

gemenskap av olikheter bjuder och konstaterar att gemenskapen hålls samman av Kristus, inte av 

människors åsikter. Därför kan man inte avskärma sig från andra. Grunden till samhörigheten är 

att alla är döpta till samma Gud. Kapitlet avslutas med några ord om att denna gemenskap alltid 

måste ”sträva efter att vara gränsöverskridande” (Leva i dopet 2011:26).  

 

Följande del, III Dopseden idag, tar bland annat upp utmaningar kring dop i dagens svenska 

samhälle. Det är ett mångkulturellt, mångreligiöst och individualiserat samhälle som beskrivs där 

dopet inte längre har den självklara plats det en gång haft. Svenska kyrkan har efter separationen 

från staten utvecklat en större medvetenhet om att den är en del av en världsvid kristen gemenskap 

(Leva i dopet 2011:39–42).  

 

Texten berättar sedan om den förändring som skett inom Svenska kyrkan gällande medlemskap 

och hur denna förändring gjort det nödvändigt för Svenska kyrkan att reflektera över hur dopet och 

kunskap kring dopet förmedlas till människor. Dopet är, enligt ovanstående del II Dopet är…, 

vägen in i kyrkans gemenskap och i de flesta samfund fungerar det så. Dopet är medlems-

grundande. I Svenska kyrkan blev man fram till 1996 automatiskt medlem om någon av föräldrarna 

var medlem, men efter påtryckningar från Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet 

ändrades detta så att kyrkotillhörighet även här kopplades till dopet. Dock kan odöpta barn 

fortfarande bli medlemmar i Svenska kyrkan om deras föräldrar anmäler dem. Detta medlemskap 

ses då som ”ett steg på vägen mot dop” (Leva i dopet 2011:42–43).  

 

Avsnittet ”Det ekumeniska landskapet” beskriver ekumenik som självklart för Svenska kyrkan 

(Leva i dopet 2011:43–45). Det handlar om att både bejaka skillnader och sträva efter enhet. 

Ekumeniken både utmanar och engagerar. Det finns både likheter och skillnader i dopsyn mellan 

olika samfund och detta har att göra med att när vi döps inlemmas vi både i en specifik lokal 

församling och i den världsvida kyrkan. BEM-dokumentet (se kapitel 4.2 ovan) presenteras kort i 

avsnittet och två aspekter av vad dokumentet säger om dopet lyfts fram, dopet som grunden för 

kristen tro och att omdop inte ska ske vid övergång till annat samfund. Texten menar att detta 

stämmer med Svenska kyrkans tradition och fortsätter med att samfundet i vilket dopet skett inte 
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är väsentligt för att avgöra huruvida en person är döpt eller inte, bara dopet skett ”i rent vatten i 

den treenige Gudens namn” (Leva i dopet 2011:44). Strävan efter enhet anses enligt texten viktig, 

men där det inte är möjligt får en ömsesidig respekt för varandras olikheter gälla. Sedan konstateras 

att det i ett ekumeniskt landskap blir viktigt att profilera sig, i detta fall gällande dopsyn, men att 

samtidigt betona det som förenar de olika kyrkorna.   

 

I del IV Teologiska frågor om dopet (Leva i dopet 2011:49–59) utläggs några teologiska 

funderingar kring dopet. Endast två av dessa är av intresse för denna uppsats. Den första frågan 

lyder ”Vad betyder det att dopet är ett sakrament?” (Leva i dopet 2011:49–51). Dopbefallningen i 

Matt 28:19 beskrivs här som grunden till varför dopet ses som ett sakrament instiftat av Kristus. 

Sakrament förmedlar nåd och är enligt texten ”heliga handlingar som åstadkommer vad de lovar” 

(Leva i dopet 2011:50). Slutligen förklaras vad det är rent praktiskt just i dophandlingen som gör 

dopet till ett sakrament. Det är när dopformeln uttalas, alltså när det görs klart att det är Gud som 

döper, och när nåden detta innebär förkunnas som dopet blir ett sakrament. 

 

Nästa fråga lyder: ”Vilket är sambandet mellan dop och tro?” (Leva i dopet 2011:57–59). Under 

denna fråga förklaras att dopet hör samman med den kristna tron och bekännelsen. Vid vuxendop 

är trosbekännelsen en självklar del av dopgudstjänsten och vid barndop förväntas den personliga 

bekännelsen komma senare i livet. Tron beskrivs som något som växer hela livet om den ges 

utrymme till det. För att inte riskera att synen på dopet som en gåva från Gud ska hamna i 

bakgrunden är man försiktig med att höra sig för hur mycket föräldrar till barn som ska döpas 

känner till om kristen tro. Vidare konstateras att vi döps till en tro och att kyrkans kollektiva 

självförståelse uttrycks i den apostoliska trosbekännelsen. Slutligen sägs en del om den ekumeniska 

rörelsen. Dopet har blivit ett förenande element, skillnader i dopsyn har blivit mindre viktiga och 

insikten om att dopet är ett enda har växt.  

 

Del VI Vanliga frågor (Leva i dopet 2011:79–84) behandlar pastorala spörsmål. Formella frågor 

hänvisas till Kyrkoordningen. De två sista frågorna är intressanta för denna uppsats: ”Vilka dop 

från andra kyrkor och samfund godkänns?” och ”Vad gör man om man inte vet om personen redan 

är döpt?” (Leva i dopet 2011:84). Den första frågan besvaras: ”Svenska kyrkan erkänner varje dop 

som gjorts i en annan kristen kyrka eller samfund i den treenige Gudens namn med rent vatten 
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genom begjutning eller nedsänkning. Det innebär att omdop inte är tillåtet” (Leva i dopet 2011:84). 

Svaret på den andra frågan är att samtal bör föras med stiftets biskop. Vad detta samtal eventuellt 

kan leda till anges inte.  

 

 

4.4.1 Analys av biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut i ljuset av Leva i 

dopet 

Författarna till Leva i dopet är Sveriges biskopar. Detta märks när biskopsmötets yttrande ställs 

jämte Leva i dopet. Det finns många likheter i resonemangen och det är tydligt att biskopsmötet 

hämtat en hel del från denna text, även där det inte står i yttrandet. Ansvarsnämnden tycks inte ha 

använt sig av Leva i dopet som grund för resonemang och beslut utan har främst sett till andra 

källor. Dock kan ansvarsnämndens resonemang ställas i jämförelse med Leva i dopet. 

 

Ett återkommande tema i Leva i dopet är dopets nära koppling till kyrkan, att den som döps inte 

bara döps till Kristus utan också genom dopet blir inlemmad i ett sammanhang, både ett lokalt- och 

ett globalt sådant (Leva i dopet 2011:10, 18, 24–26, 33, 43). Grundtanken genomsyrar även 

biskopsmötets yttrande och ansvarsnämndens beslut när de bygger sina argument. Kontexten är 

viktig för tron och tron är viktig för dopet och därför är kontexten viktig för dopet.  

 

Att tron är viktig för dopet är ett annat återkommande tema i både biskopsmötets yttrande och 

ansvarsnämndens beslut men också i Leva i dopet (bilaga 1, s.6–9; 2011:8, 44, 57–59). Man döps 

enligt alla dessa texter in i en tro, den tro som präglar sammanhanget i vilket den döpte träder in. 

En garant för att det är rätt tro det gäller är enligt de tre texterna att dopet skett i vatten i den treenige 

Gudens namn och användandet av någon av de tre huvudsymbola i dopgudstjänsten. Om dop-

sammanhangets tro inte är den rätta så påverkar det enligt biskopsmöte och ansvarsnämnd dopets 

giltighet. I Leva i dopet sägs inget uttryckligen om relationen mellan rätt tro och dopets giltighet. 

Tro beskrivs snarare som något som växer hela livet, och man ställer vid barndop enligt texten 

heller inga krav på tro hos dopföräldrarna, dopkandidatens närmaste kontext (Leva i dopet 

2011:58). Det är istället församlingen som bär ansvar för att fostra den döpte i kristen tro, inte 

föräldrarna i första hand. Det kan vara en grund för den betydelse som getts åt HNK som 

dopsamfund och dess trosuppfattningar. Men om tron hos den döpte är något som förväntas växa 
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hela livet och om den döpte sedan konfirmerat sitt dop i Svenska kyrkan så bör hen ha fått med sig 

den rätta tron därifrån. Dessutom står det klart i Leva i dopet att samfundet i vilket dopet skett inte 

har betydelse för dopets giltighet så länge det skett i vatten och den treenige Gudens namn 

(2011:44).  

 

Trosbekännelsens betydelse för dopet är synligt i Leva i dopet precis som i biskopsmötets yttrande 

och ansvarsnämndens beslut (2011:8, 10, 57–59; bilaga 1, s.6–9). Dess närvaro i dopgudstjänsten 

syftar enligt Leva i dopet bland annat till att definiera vilken Gud det är som handlar i dopet, eller 

snarare hur Gud uppfattas av dopkandidat och församling: ”Trosbekännelsen visar vem den Gud 

är som kallat oss. [---] vår skapare, frälsare och livgivare” (Leva i dopet 2011:10). Biskopsmötet 

konstaterar i Trosbekännelseargumentet att ingen av de tre ekumeniska trosbekännelserna används 

i dopordningen för HNK och kan därför inte säkerställa att den gudstro som lever i församlingen i 

HNK stämmer överens med Svenska kyrkans. Ansvarsnämnden i sin tur undersöker Swedenborgs 

syn på Gud och treenigheten något utförligare. De kommer till slutsatsen att den syn på Gud och 

treenigheten som förespråkades av Swedenborg och som råder i HNK inte stämmer överens med 

den som uttrycks i de tre trosbekännelserna. Detta betyder för ansvarsnämnden att HNK inte kan 

anses vara en kristen gemenskap. Samtidigt uttrycker Leva i dopet också tydligt en strävan efter att 

vara gränsöverskridande i den mångfald av olikheter som den världsvida kyrkans nådesgemenskap 

innebär. Kristus ses som den samlande kraften kyrkorna emellan och det ses i sin tur som skäl för 

att inte avskärma sig från andra, trots eventuella åsiktsskillnader (Leva i dopet 2011:25–26).  

 

Biskopsmötets Dopformelargument kan finna stöd i Leva i dopet, Del IV: Teologiska frågor om 

dopet i avsnittet ”Vad betyder det att dopet är ett sakrament?” (Leva i dopet 2011:50–51). Här lyfts 

dopbefallningen i Matt 28:19 fram som grunden till att dopet ses som ett sakrament och själva 

uttalandet av orden ”i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” tillsammans med 

förkunnelsen av nåden i dopet är enligt Leva i dopet det som gör att dophandlingen blir till ett 

sakrament.  

 

Det ekumeniska argumentet visar på Svenska kyrkans hänsynstagande till sina ekumeniska 

samtalspartners, och en del av ekumenikens betydelse för Svenska kyrkan kan också skönjas i Leva 

i dopet. Det konstateras att det i ett ekumeniskt landskap, samtidigt som det är viktigt att betona 
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förenande element kyrkorna emellan, också är viktigt att profilera sig. Vidare menar texten att 

förändringen i medlemsupptagande från 1996 gjort det nödvändigt med inomkyrklig reflektion 

kring dopet. Upprinnelsen till denna uppsats visar att den inomkyrkliga reflektionen behöver 

fortgå.  

 

Summering av kapitel 4 

De dokument som ligger till grund för Svenska kyrkans argumentation har presenterats ovan; 

Svenska kyrkans Kyrkoordning, BEM-dokumentet, den Augsburgska bekännelsen och Leva i 

dopet. Svenska kyrkans tolkning av dessa dokument har gett stöd åt de slutsatser och argument 

som lagts fram, men kapitel 4 har visat att fler tolkningar är möjliga.  

 

 

 

5. Reflexioner och slutsatser 

Att skriva denna uppsats har varit en både intressant och lärorik process för mig. Jag har fått sätta 

mig in i olika sätt att se på dopet och på några av de texter som är centrala för Svenska kyrkan och 

har fått en bättre förståelse av min egen bakgrund som döpt i HNK.  

   

I detta kapitel samlar jag tankar som uppstått i arbetet med uppsatsen och presenterar samtidigt 

slutsatser jag dragit under processen.  

 

Angående argumentationen 

Uppsatsens analys av de dokument som Svenska kyrkan har använt sig av i sin argumentation visar 

att flera tolkningar är möjliga. De är inte entydiga i den typ av fråga det här gäller. Svenska kyrkan 

har valt en tolkning som är fullt möjlig, men samma dokument skulle också kunna användas för att 

underbygga andra och helt motsatta slutsatser och argument.  

 

Ur Kyrkoordningen har Svenska kyrkan i Dopformelargumentet valt att lyfta fram att dopformeln 

inte behöver vara exakt den som vanligen används, men att meningen bakom orden är av vikt för 

dopets giltighet. Samtidigt har man valt att utelämna formuleringen att Guds handlande enligt 

Kyrkoordningen inte är beroende av de närvarandes tro (Edqvist m.fl. 2018:321). Oavsett om det 
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är graden av tro eller trons innehåll som åsyftas i Kyrkoordningen så är ett utelämnande av en 

mening som kan tolkas på båda sätt anmärkningsvärt. Om syftet med biskopsmötets yttrande och 

ansvarsnämndens beslut är att tydliggöra Svenska kyrkans hållning i frågan så har man här missat 

att klargöra en viktig del. 

 

BEM-dokumentet används av biskopsmötet i samband med Det ekumeniska argumentet. Biskops-

mötet menar att detta dokument är en viktig utgångspunkt för hur dopet ska förstås för Svenska 

kyrkan och övriga medlemmar av Kyrkornas världsråd. Det man konkret har valt att lyfta fram ur 

BEM-dokumentet är att dopet kan beskrivas på många olika sätt, men att inget av dessa talar emot 

att dopet är vägen in i kyrkans gemenskap. Dock innehåller BEM-dokumentet fler formuleringar 

som kunde varit relevanta för bedömningen av dopet i HNK.  

 

Det faktum att §13 i BEM-dokumentet, om vikten att undvika omdop, inte har kommenterats är 

värt att uppmärksamma. BEM-dokumentet är framtaget i syfte att förena de olika grenarna i den 

världsvida kyrkan och betonar flera gånger vikten av att erkänna varandras doppraxis (BEM: §6 

med kommentar, §13 med kommentar). Den situation som uppstått i detta fall berörs förvisso inte 

direkt, snarare är det generella riktlinjer gällande erkännande av dop i andra samfund och ekumenik 

mellan medlemmar i Kyrkornas världsråd och de som inte är medlemmar men som anammat BEM-

dokumentet, som kan hämtas ur detta dokument. Vad som gäller vid relationer med samfund som 

står utanför den ekumeniska gemenskapen sägs inget om, men att åberopa detta dokument som en 

”viktig utgångspunkt för förståelsen av dopet” (Biskopsmötets yttrande, bilaga 1, s.6) utan att ta 

hänsyn till eller åtminstone kommentera dokumentets starka betoning av ekumenisk enhet och 

ömsesidigt doperkännande gör än en gång att Svenska kyrkans argument riskerar att skapa 

osäkerhet snarare än klarhet.  

 

Ur den Augsburgska bekännelsen har ansvarsnämnden i sin Utveckling av Trosbekännelse-

argumentet valt att endast använda den första artikeln som handlar om Guds väsen för att klargöra 

hur den treenighetssyn som råder i Svenska kyrkan ter sig och hur den står i kontrast till den 

treenighetssyn som kommer till uttryck inom HNK. Övriga artiklar, såsom Artikel VIII. Vad kyrkan 

är., Artikel IX. Om dopet., eller Artikel XIII. Om bruket av sakramenten., vilkas relevans har 

redovisats i kapitel 4.3 ovan, har lämnats okommenterade.  
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Svenska kyrkans beslut finner sammanfattningsvis stöd i de dokument man hänvisar till men 

genom att man konsekvent förbigår passager och formuleringar som skulle kunna tolkas i annan 

riktning skapas en osäkerhet kring hur dessa passager ska tolkas. Svenska kyrkan skulle behöva 

utreda vad det är som gör att de inte är tillämpliga i det här fallet. Annars riskerar man ge intryck 

av att de inte alls är relevanta, alternativt att man inte bearbetat frågan tillräckligt grundligt. Att 

resonemangen tycks ofärdiga skapar osäkerhet och leder till ytterligare frågor istället för att ena 

kyrkan kring en gemensam hållning i ärendet.   

 

Sakramentssyn, samfund och individ 

En luthersk-evangelisk reformatorisk kyrka befinner sig ständigt i utveckling, semper 

reformandum som det ibland formuleras. Nya beslut tas och nya riktlinjer tas fram kring olika 

frågor. Kyrkan måste följa sin samtid för att alltid vara relevant för människor. I frågor som 

kvinnligt prästerskap och samkönade äktenskap har Svenska kyrkan tydligt tagit ställning och 

hörsammat samtiden vilket lett till förändring. De tre parterna som anmält Stockholms stifts biskop 

ställer dock frågan huruvida en så grundläggande sak som sakramentssynen ska vara föremål för 

förändring (Utredningen i ansvarsnämnden, bilaga 1, s.2–4). Man döps till en tro och in i ett 

sammanhang. Relevansen i att undersöka samfundets trosföreställningar och dopformelns ord torde 

vara att utröna huruvida den tro som den döpte döpts till och kommer att präglas av är rätt, men är 

det avgörande för dopets sakramentala giltighet? Den traditionella lutherska synen på dopet som 

sakrament är att det är Gud som kallar människan i dopet och att det är Gud som handlar genom 

sakramentsförvaltaren. Det innebär att den döpande prästen är ett Guds redskap och i sig inte 

avgörande för dopets verkan. Varken prästen eller dopsamfundet kan egentligen påverka Guds 

handlande. Att som i föreliggande fall undersöka dopets giltighet och därmed Guds handlande i 

detsamma genom att försöka reda ut vad sakramentsförvaltaren och dopsamfundet tror på tyder på 

en annan sakramentssyn. Gud blir i detta fall inte den aktiva parten i handlingen, utan får stå åt 

sidan för den enskilda människan och hennes trosuppfattningar om Gud. 

 

Kanske kan skillnaden mellan bedömningen man gjorde kring dopet i HNK för många år sedan 

och den man gjort 2018 ha påverkats av det som förespråkas i Anna Karin Hammars avhandling 

(2009), att en tidigare mer kristologiskt betonad dopsyn med tiden fått ge plats åt en mer trinitariskt 
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betonad sådan. Som Kjell Petersson visar i sin avhandling (1977), är dopsynen inom Svenska 

kyrkan inte enhetlig. Svenska kyrkan är en brokig gemenskap som består av människor med olika 

bakgrund, olika trosuppfattningar och olika grader av kyrkligt engagemang. Så var det 1977 när 

Petersson skrev sin avhandling och så är det nu även efter relationsförändringen mellan staten och 

Svenska kyrkan. Denna mångfald är något som Svenska kyrkan värnar om och välkomnar, men 

som också kan leda till osäkerhet i fall när klara besked efterfrågas. I nuläget har svaret på frågan 

om vem som enligt Svenska kyrkan handlar i dopet lämnats öppet. Svenska kyrkan står fortfarande 

officiellt för den traditionella lutherska dopsynen att det är Gud som handlar i dopet, men 

händelserna som föranlett denna uppsats har problematiserat saken något. Fortsatt inomkyrklig 

reflektion kring hur en luthersk dopsyn relaterar till teologin kring sakramentet skulle måhända 

vara värdefull både för Svenska kyrkans trovärdighet som samfund i ekumeniska sammanhang och 

för dess eget identitetsskapande.   

 

Gränser och ekumenik 

Den hållning som länge har rått inom Svenska kyrkan och hör samman med statskyrkotanken och 

folkkyrkoteologin är att alla i Sverige är inkluderade i kyrkan oavsett om man tror eller inte tror. 

Trösklarna har varit låga och att dra gränser har inte varit aktuellt. Snarare har både det ecklesio-

logiska och det ekumeniska arbetet haft fokus på att inkludera, öppna upp och överbrygga gränser.  

I biskopsbrevet Leva i dopet, under rubriken ”Det ekumeniska landskapet” (2011:43–45), 

framträder vikten av inkludering också i förhållande till dopet. Det uttrycks tydligt att omdop inte 

ska ske vid övergång till annat samfund och att så länge dopet skett i den treenige Gudens namn 

och i rent vatten så är dopet att anse som giltigt oavsett dopsamfund. Texten försäkrar att detta 

stämmer med Svenska kyrkans tradition (Leva i dopet 2011:44). Den situation som uppstått i 

samband med ämnet för denna uppsats är annorlunda. Svenska kyrkan har nu ställts inför att behöva 

dra en gräns istället för att öppna upp, och en viss osäkerhet kan anas. Inom Svenska kyrkan ryms 

förvisso många olika strömningar, en del är mer för öppenhet, andra mindre. Men den bild Svenska 

kyrkan visar utåt är en inkluderande gemenskap dit alla är välkomna (Svenska kyrkans hemsida26). 

Svenska kyrkan som organisation tycks vara mer van att motivera och resonera kring öppenhet än 

kring att dra gränser. 

                                                      
26 https://www.svenskakyrkan.se/om-oss  

https://www.svenskakyrkan.se/om-oss
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Möjligen är Svenska kyrkan därmed oförberedd för den nya situation som man som kyrka träder 

in i. Tjugo år efter relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan, arbetar man med att 

finna sin identitet som en kyrka bland andra kyrkor och samfund i Sverige. För att urskilja sig från 

mängden andra samfund i det ekumeniska landskapet måste Svenska kyrkan nu tydligare än förr 

profilera sig, något som även konstateras i Leva i dopet (2011:44). I Leva i dopet finns dock ingen 

riktig vägledning kring ett dylikt gränsdragande eller profilering, utan fokus ligger istället även här 

på att inkludera. Svenska kyrkan vill enligt Leva i dopet vara gränsöverskridande (2011:26), men 

frågor som hur långt strävan efter att vara gränsöverskridande går, vilka gränser som kan 

överskridas och vid vilka det tar stopp, får inga egentliga svar i denna skrift.  

 

Det ekumeniska arbetet är viktigt för Svenska kyrkan. Det framgår både i biskopsmötets yttrande 

och i flera av de dokument som presenterats ovan. Dessutom tyder Svenska kyrkans agerande i 

ämnet för denna uppsats på en stor hänsyn till andra samfund. En samsyn kring dopet ses som 

grunden för en enad världsvid kyrka och är något som både Svenska kyrkan och andra samfund 

strävar efter. Den världsvida kyrkan har kommit långt på vägen till enhet, men än finns en bit kvar. 

Svenska kyrkan håller på att utforska sina gränser i det ekumeniska landskapet Sverige, men även 

den världsvida kyrkan har gränser som ständigt måste utforskas och utvärderas för att inte kyrkan 

ska bli statisk. Vilka samfund ska räknas in i gemenskapen och vilka står utanför? Måste alla följa 

samma traditioner, ha samma uppfattningar i trosfrågor och vara överens om kyrklig praxis? Eller 

kan det räcka med att ett samfund ser sig självt som en kristen kyrka för att ingå i den världsvida 

kyrkans nådesgemenskap? Gud är gränslös, men en kyrka behöver gränser för att kunna öppna upp 

dem, för att kunna överskrida dem. Hur gränsöverskridande kan då den världsvida kristna kyrkan 

vara?  

 

 

 

6. Sammanfattning  

Jonas Eek hävdar i uppsatsens inledande citat att dopet länge har setts som ett okomplicerat och 

inkluderande element i Svenska kyrkan. Den bilden bör omvärderas. Stridigheter kring dop har 

förekommit i Svenska kyrkan, bland annat gällande 1800-talets lekmannadop och nu i upprinnelsen 

till denna uppsats. Tre personer, varav en sedan 14 år vigd svenskkyrklig präst, som barn döpta i 
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Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma (HNK) vilken följer Emanuel Swedenborgs läror, 

döptes på nytt i Svenska kyrkans ordning i november 2018 efter att deras ursprungliga dop 

ogiltigförklarats av Svenska kyrkan. Det sågs av många, både inom och utom Svenska kyrkan, som 

ett omdop. Anmälningar mot biskopen i Stockholm, med anledning av dennes ogiltigförklaring av 

dopet i HNK, inkom till ansvarsnämnden för biskopar vilket resulterade i ett yttrande från Sveriges 

biskopar och ett beslut kring anmälningarna från ansvarsnämnden till stöd för biskopens beslut. 

Man kom fram till att HNK inte kan anses vara en kristen kyrka och att dopet i densamma därför 

är ogiltigt. Tre huvudsakliga argument för ogiltigförklarandet lades fram i biskopsmötets yttrande 

och ansvarsnämndens beslut, i denna uppsats benämnda Dopformelargumentet, Trosbekännelse-

argumentet och Det ekumeniska argumentet. Dessa resonerade kring den dopformel som används 

i HNK, den treenighetssyn som råder inom HNK och ekumeniska konsekvenser av att erkänna dop 

i andra samfund. I yttrandet och beslutet anfördes några kyrkliga dokument som grund för 

resonemangen och slutsatserna i desamma. Dessa dokument, tillsammans med biskopsmötets 

yttrande och ansvarsnämndens beslut har presenterats och diskuterats i uppsatsen. Diskussionen 

har visat att dokumenten är mångtydiga och att endast en liten del tycks ha använts i Svenska 

kyrkans resonemang. De delar ur dokumenten vilka talar emot ogiltigförklarandet har varken tagits 

upp eller kommenterats av Svenska kyrkan. Samtidigt som den svenskkyrkliga folkkyrkotanken 

som bygger på inkludering och öppenhet på många sätt lever kvar även tjugo år efter den ändrade 

relationen mellan staten och Svenska kyrkan, så behöver Svenska kyrkan i dagens ekumeniska 

samhälle tydliggöra sina ståndpunkter och definiera var gränsen för just detta samfund går. Det 

finns en spänning här, vilken kommer till uttryck i den föreliggande situationen.  
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