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Dop av vuxna

Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram riktlinjer för dop av
vuxna i Svenska kyrkan.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett undervisningsmaterial att användas inför dop av vuxna i Svenska kyrkan, samt att översätta
materialet till de språk som kyrkostyrelsen anser behövs.

Motivering
Är det något som hindrar att jag blir döpt? (Apostlagärningarna 8:36)
Det händer att vuxna personer söker sig till våra församlingar och ber att få bli
döpta.
Det finns de som i många år bekänt sig till en annan tro men nu på allvar vill
ingå i en kristen församling och därför vill bli döpta. Det finns också de som under
sin barndom och uppväxt inte blivit döpta, inte konfirmerade och inte fått någon
kristen undervisning men som nu i vuxen ålder vill få kunskap om den kristna tron
för att bli döpta. Det är heller inte ovanligt att de som söker sig till oss för att bli
döpta inte behärskar det svenska språket.
Jag har under det senaste året ställts inför utmaningen att hjälpa sökande människor genom kristen undervisning fram till dopet. Jag vet att flera församlingar i
Svenska kyrkan ställts inför samma frågeställningar och därför anser jag att vi borde
ha både gemensamma riktlinjer för hur vi ska gå till väga, men också ett material att
använda. Vi bör helt enkelt ha ett dopundervisningsmaterial för vuxna översatt till
flera språk så att många kan tillgodogöra sig undervisningen.
Det finns redan god erfarenhet ute i församlingarna just i hur man möter vuxna
människor som vill bli döpta så därför bör det inte vara svårt för kyrkostyrelsen att
medverka till att ett material för dopundervisning blir verklighet. Ta alltså hjälp av
den rika kunskap som redan finns, men gör den tillgänglig för alla församlingar.
Växjö den 5 juli 2017
Magnus Hedin (–)

