Evangelisk-lutherska Kyrkan i Finland och Ortodoxa Kyrkan i Finland
Gemensam deklaration om dopet
Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han
oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig. Och
han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.
(Tit 3: 4–5)
Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus.
(Gal 3:27)
Skrifterna i Nya testamentet bär vittne om urkyrkans övertygelse att Gud har beslutat att ge
världen ett nytt, oförgängligt liv genom att utsända sin Son, Jesus Kristus för att utföra ett
frälsningsverk för människorna och för hela världen. Guds den treeniges frälsningsverk
fullbordades genom att Kristus blev människa och genom Kristi offentliga gärning, död och
uppståndelse.
Människan blir delaktig i frälsningen genom att hon i dopet ”iklär sig Kristus”. Dopet är i
båda kyrkorna ett sakrament, alltså ett mysterium. I dopet låter Gud själv den som döps
övergå från döden till livet. Dopet förrättas i Guds den treeniges namn med vatten enligt den
uppståndne Kristi bud: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn” (Matt 28:19). Dopet ansluter människan till kyrkan, till
gemenskapen, om vilken Nya testamentet använder uttrycket Kristi kropp. Som en medlem
som bekänner sig till denna gemenskap får den döpta ta emot nåden att leva ett nytt liv i
Kristus.
Båda kyrkornas doppraxis och uppfattning om vikten av ett gemensamt kristet vittnesmål i
vårt land grundar sig på att vi delar denna kristna tro och den syn på dopets betydelse som
härrör ur den. När en medlem av någondera kyrkan har beslutat att ansluta sig till den andra
av våra kyrkor förrättas dopet inte på nytt. I detta avseende erkänner kyrkorna varandras dop
såsom giltigt.
Våra kyrkor har gemensamma rötter i det första årtusendets odelbara kristenhet. Därefter har
den läromässiga utvecklingen gått i olika riktningar och vi har därför också avvikande
uppfattningar om dopet och hur det förrättas. Dessa frågor har behandlats under våra
gemensamma lärosamtal och i den redogörelse som publiceras utifrån samtalen.
Våra kyrkors lärosamtal och våra medlemmars samexistens i vardagen har förberett oss för
att utarbeta ett gemensamt budskap om dopet. Vi möter i dag svåra frågor om hur vi kan
förmedla den kristna traditionen vidare. Dopets livgivande innebörd kan förbli främmande för
många. Vi vill tillsammans vittna om dopets gåva och uppmana alla att lära sig mer om den.
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