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Intyg för dopkandidater i Hagfors pastorat 
  
Den 
  
har………………………………………………………………………… 
  
efter …… månader av regelbundna kyrkobesök och olika samtal efter 
gudstjänsterna begärt att bli döpt och blivit antagen som dopkandidat i 
Hagfors pastorat.  
  
Vi har kommit överens om att han – efter förmåga och möjlighet -
 fortsätter att delta i söndagens gudstjänster och lämpliga verksamheter 
som församlingen erbjuder och får handledning för att utveckla sin kristna 
tro under minst 6 månader. 
  
I Svenska kyrkan brukar dopet vara kopplat till undervisning kring den 
kristna tron. Det är vår tradition att döpa barn. För dem gäller att de 
sedan ska bli fostrade i den kristna tron av föräldrarna och församlingen 
och senare deltar i konfirmandundervisning och konfirmation. Ungdomar 
och vuxna dopkandidater brukar först gå genom en period av 
undervisning och sedan ta emot dopet. Detta gäller också för människor 
som vill konvertera till den kristna tron. 
  
Tillsammans går vi genom olika bibelberättelser, stationerna i Jesu liv, 
Trosbekännelsen och Fader vår, kyrkoårets fester och frågor kring kristen 
etik.  
 
Med dem som vill konvertera funderar vi kring skillnaden mellan den 
gamle och den nya tron. Vi funderar också vilka risker och faror dopet 
skulle innebära ifall dopkandidaten måste återvända till sitt hemland.  
  



Vi rekommenderar att dopet firas efter avslutad asylprocess. Samtidigt är 
alla människor välkomna in i kyrkans gemenskap och vi avslår inte 
begäran om dopet, om vi i prästkollegiet och efter samråd med 
biskopen, är övertygade om att dopkandidatens begäran är genuin, 
frivillig och underbyggd av undervisning. 
  
Vi ber alla våra dopkandidater att så ofta som möjligt och efter (språk-) 
förmåga delta i gudstjänster och kursverksamhet för dopkandidater, att 
samla sina frågor och funderingar och diskutera dem regelbundet med 
handledaren. Vi uppmuntrar också att utveckla den kristna tron på 
hemmaplan genom bön, bibelläsning, stillhet, kristen kärlek till sin 
nästa och att på olika sätt att dela med sig av den kristna tron. 
  
Handledningen för …………………………………………sker genom 
pastoratets diakon och präster 
  
- i första hand genom: ……………………………………………  
  
Om nattvarden:  
Enligt gammal tradition väntar dopkandidaterna med att delta i 
nattvarden tills efter dopet. När de kommer fram till altaret kan de lägga 
handen på hjärtat och ta emot en välsignelse istället för 
nattvarden.  Samtidigt vet vi att Kristus är större an våra traditioner. Han 
skulle inte låta någon gå ifrån tomhänt som önskar ta emot honom i form 
av bröd och vin. I förtroende till Kristi nåd och gränslösa kärlek delar 
därför prästen ut bröd och vin till alla som sträcker fram handen 
utan att fråga efter dopet eller behörigheter.  
  
Vi ser fram emot en gemensam tid av växande i den kristna tron 
tillsammans med alla våra dopkandidater. Kristus själv är med oss på 
vägen! 
  
För Hagfors pastorat  …………………………………………… 
 


