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Ett dop och en storasyster (protestantiskt barndop) 

Av-nummer: 11223tv23 
 
Dopet är ett sakrament och ett sakrament är en helig handling. Föräldrarna väljer att överlämna 
barnet till Gud och till församlingen. Den som döps föds på nytt genom vattnet och anden till ett liv 
knutet till Gud. Vattnet symboliserar livet och något som renar. Den vita färgen på dopklänningen 
står för ljuset och hoppet – livet skall vara ljust och klart. 
I programmet får vi träffa en familj med rötter i Angola. Huvudpersonen heter Viktoria och hennes 
lillasyster Ann Miracle är den som skall döpas. Båda barnen är födda i Sverige. Viktoria är 14 år och 
uppvuxen i Tensta utanför Stockholm. På fritiden spelar hon basket och umgås med sina vänner. 
För Viktoria är det en ny uppgift att vara storasyster – hon har alltid själv varit yngst. Viktoria vet 
ingenting om dopet. Därför vänder hon sig till pastor Josef i Tensta kyrka, som berättar vad dopet 
betyder. Vi följer Viktoria under förberedelserna inför dopet, själva dopet och festen som följer. 

Ett protestantiskt barndop – Faktabakgrund 

Vad är ett protestantiskt barndop och varför firar man det? 

Dopet är ett av den protestantiska kyrkans sakrament – en helig handling. Det beror på att dopet 
instiftades av Jesus själv. Dopet kan också ses som en rit, en handling som markerar en viktig 
händelse i livet i likhet med bröllop och begravning. Dop och namngivning ska inte blandas ihop. 
Alla barn får ju ett namn, oavsett om det döps eller inte. Men under dopet nämns barnets namn, 
kanske för första gången. Föräldrarna väljer att överlämna barnet till Gud och till församlingen. Den 
som döps föds på nytt genom vattnet och anden till ett liv knutet till Gud. 

När firas ett protestantiskt barndop? 

Det finns ingen åldersgräns för dop, men i Sverige är det vanligast att man döps som spädbarn. 

Hur firas ett protestantiskt barndop? 

Dopet utförs av en präst, som innan själva dopet har ett dopsamtal med föräldrarna. Prästen går då 
igenom dopritualen och bestämmer tillsammans med föräldrarna vilka sånger som skall sjungas och 
om någon till exempel ska läsa en dikt eller en bön. 
 
Seden att ha faddrar till den som ska döpas börjar bli allt vanligare. Seden är uråldrig och går 
tillbaka till andra århundradet efter Kristus. Då handlade det om att ge barn till kristna martyrer nya 
”föräldrar”. Under 300-talet kom krav på att faddrarna skulle vara bekännande kristna. Under svensk 
medeltid och reformationstid var det faddrarna som förde barnet till dopet, medan föräldrarna fick 
stanna hemma. Faddrarna överlämnade därefter det döpta barnet till föräldrarna och sedan blev det 
dopkalas. Faddrarna hade en så viktig ställning att det i 1571 års kyrkoordning och 1686 års 
kyrkolag fanns lagstadgade krav på deras kristna tro. Idag är det Svenska kyrkans kyrkoordning 
som gäller. Där står att en fadder ska vara ”döpt och villig att dela barnets kristna fostran”. Däremot 
finns inget krav på att faddern ska tillhöra Svenska kyrkan. 
 
Under dopet är det vanligt att någon läser berättelsen om Jesus och barnen: ”Folk kom till Jesus 
med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev 
han förargad och sade: ’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana 



 
Världens fest – i Sverige  

 

Handledning till Världens fest i Sverige – Ett dop och en storasyster 2 

som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.’” 
(Markusevangeliet 10:13–15)  
 
Prästen frågar sedan efter barnets namn. Han lägger handen på barnets huvud och ber. Bönen är 
en vädjan om att Gud skall beskydda barnet. Medan vattnet fylls i dopfunten ber sedan prästen: ”O 
Gud, du som i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv.”  
 
Vattnet är en symbol för renhet, liv och växande. Dopvattnet kan symbolisera vattnet vid jordens 
skapelse ur vilket Gud skapade allt. Det kan även symbolisera fostervattnet ur vilket livet föds eller 
som renande och borttvättande av synd. Förr i tiden sänktes den som skulle döpas helt och hållet 
ned i vattnet för att sedan lyftas upp. Detta var  symboliskt för hur Jesus dog och uppstod. 
 
Församlingen står sedan upp och stämmer in i kyrkans dopbekännelse – Trosbekännelsen. Den 
formulerades redan på 300-talet och används vid varje dop och nästan varje högmässa. Ofta får 
föräldrarna därefter med ett ”ja” ge ord åt sin vilja att barnet ska döpas. Genom att tre gånger ösa 
vatten på barnets huvud döper prästen barnet: ”I Faderns och Sonens och den helige Andes 
namn.” 
 
I själva dopritualen ingår en bön som kallas Befrielsebönen: 

”Gud, du som ensam räddar från allt ont 
befria NN (namnet på den som döps) från mörkrets makt 
skriv hans/hennes namn i Livets bok 
och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.” 

 
Efter befrielsebönen gör prästen ett korstecken över barnet. Korstecknet är en gammal kristen 
symbol som innefattar treenigheten – Gud som fader, son och ande. Samtidigt påminner det om 
Jesu död och uppståndelse. Korset är också en symbol för det godas seger över det onda.  
 
Det är vanligt att barnet som döps får ett dopljus efter det att prästen gjutit vatten på dess huvud 
och i samband med att barnet välkomnas in i församlingen. Denna sed påminner om Jesu ord: ”Jag 
är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 
(Johannesevangeliet 8:12) 
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Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. 
 
00.15 Viktoria Kiwutila kommer upp från rulltrappa. Presentation. 
 
00.38 Titel: Ett dop och en storasyster.  Viktoria berättar om sig själv inför det kommande 

dopet. 
 
01.13 Viktoria i bild berättar om vad ett dop betyder. 
 
01.24 Viktoria spelar basketboll och berättar hur en storasyster skall vara. 
 
02.08 Mamma Piedade ammar och sjunger för sitt nyfödda barn. Barnet skall heta Anna-

Miracle berättar Viktoria. 
 
02.54 Viktoria går till Tensta kyrka där hon träffar pastor Josef Nsumbu som berättar om 

innebörden av dopet. 
 
03.39 Viktoria är ute och går med sin lillasyster i barnvagn.. Hon träffar sina kamrater på vägen. 
 
04.07 Viktoria i bild berättar om det förestående dopet. Tillsammans med sina kamrater går 

hon och köper babykläder som doppresent till sin lillasyster. Hon slår in kläderna i ett 
vackert paket. 

 
05.02 Viktoria i köket. Mamma och lillasyster kommer hem. Mamma visar den inköpta 

dopklänningen. 
 
05.32 Viktoria och hos pastorn i kyrkan. Pastor Josef fortsätter att berätta om dopet och att 

den vita klänningen symboliserar renhet och ljus. 
  
05.54 Viktoria tillsammans med sin lillasyster. Dopvattnet symboliserar pånyttfödelse och 

välsignar också barnet enligt pastor Josef. 
 
06.48 Mamma Piedade gör i ordning Viktorias hår. Viktoria berättar om alla förberedelser inför 

dopet. Lillasyster badas och blommor väljs ut. Pastor Josef har förberett henne om vad 
det protestantiska dopet innebär. 

 
07.46 Tensta kyrka. Församlingen sjunger och mamma bär fram lillasyster till pastor Josef. 

Barnet döps.  
 
11.54 Viktoria kommer med sin lillasyster i famn till församlingens festlokal. Alla välkomnas och 

maten välsignas. Doppresenterna öppnas. 
 
13.35 Eftertexter. Nedtoning i svart 13.55 


