
Lärdomar från det gemensamma nordiska lutherska 
projektet 

Dop i tider av förändring 
 

Följande rekommendationer hör samman med dop i de nordiska lutherska 

folkkyrkorna idag. De är ett resultat av ett gemensamt nordiskt projekt 

som en nordisk forskargrupp genomfört åren 2020-2022 (se 

www.churchesintimesofchange.org). Rekommendationerna diskuterades i 

en större grupp 19-20 januari 2022. I gruppen ingick personer som arbetar 

praktiskt med frågan, universitetsanställda och kyrkoledare från de 

nordiska länderna och representanter för Lutherska världsförbundet. 

 

A. Kyrkan i samhället (statistik, kvalitativa aspekter, 
samhällsförändringar)  

Kyrkorna rekommenderas att 
1. betrakta de djupgående sociala förändringar som omformar våra 

samhällen som en förnyad kallelse att vara kyrkor i mission.  

2. se våra nordiska samhällen som en inbjudan att tänka kontextuellt 

teologiskt. 

3. utforska samtida uttryck i dialog med bibliska och traditionella 

symboler för att göra kristendomen relevant för människor i det 

moderna samhället. 

4. lära sig att vara kyrkor i ett pluralistiskt samhälle som delar det 

offentliga rummet och samarbetar med människor av annan tro och 

övertygelse. 

B. Teologi (luthersk, ekumenisk, samtida)  
Kyrkorna rekommenderas att 
5. arbeta med dopteologier på sätt som är tillgängliga och förståeliga. 

6. utveckla en rik och fullödig förståelse av nådens och lärjungaskapets 

gåvor i dopet, som ger oss nya relationer för att delta i Guds mission i 

världen. 

7. utveckla relationen mellan dopet och hela skapelsen, inkluderande 

såväl mänskligheten som den ekologiska miljön. 

8. utveckla en dopförståelse som förhåller sig inte enbart till 

spädbarndop utan inkluderar dop av äldre barn, unga och vuxna. 

9. arbeta med dopförståelsen tillsammans med ekumeniska partners. 

C. Kommunikation (att möta medlemmar, undervisning, kampanjer) 
Kyrkorna rekommenderas att 

http://www.churchesintimesofchange.org/


10. förbättra dialogorienterad kommunikation om dop, inklusive dopets 

teologiska aspekter. 

11. kommunicera om dopet på ett sätt som betonar tillhörighet, 

gemenskap och relation. 

12. utrusta medlemmar att se sitt eget dop som ett uppdrag att 

kommunicera. 

13. att utveckla program för att undervisa i kristen tro för döpta och 

odöpta. 

D. Praxis (liturgisk utveckling, nya former av doppraxis) 
Kyrkorna rekommenderas att 
1. att utforska större variation vad gäller doppraxis, t ex sörskilda 

dopgudstjänster, drop-in-dop och gudstjänster utanför kyrkorummet. 
2. att reflektera över faddrarnas roll och tillhandahålla faddermaterial. 
3. utforska sätt att förhålla sig till familjer med blandad tro och föräldrar 

som söker senarelagt dop, under bekräftande av att ”Guds rike tillhör” 
barnen. 

4. utveckla liturgier och psalmer lämpliga för olika åldrar och 
omständigheter. 

5. ständigt se över och förändra det liturgiska språket och 
doppraktikerna. 

 


