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FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop

Kommande söndags text (vers 11-12) är en del av ett sammanhang. Därför
har jag tagit med hela sammanhanget. Vi har ju biblisk allmänbildning …!
Matt 3:1-12 Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken
och förkunnade: »Omvänd er. Himmelriket är nära.« Det är om honom det
heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör
hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte
om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem
och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de be-
kände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många
fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: »Huggorm-
syngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden?
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan
säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka
barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden.
Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. 
Nu kommer textavsnittet som är söndagens evangelietext:
Matt 3:11-12 Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han
som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av
honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har
kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i
sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«

Centralt i texten är ”som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i
elden. ”

När jag upptäcker att jag helt enkelt är en dålig frukt, då kan jag inte ”fixa
till mig själv”. Som exempel: Ta ett äpple eller ett päron som börjat ruttna.
Det kvittar  vad du gör,  du kan inte  återställa  det  till  dess  ursprung.  Vi
slänger den dåliga frukten i våra sopor. Den mänskliga ruttenheten beskrev
Paulus så här:

Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom,
fiendskap,  strider,  ofördragsamhet,  vrede,  intriger,  splittringar,  kätterier,
maktkamp, dryckenskap, utsvävningar

Varje vuxen människa vet att ovanstående inträffat. I mitt liv och ditt liv.



Vad kan vi göra åt händelsen? Faktiskt ingenting. Vi lever i nuet. Det går
inte att ”spola bandet” bakåt och göra om. Vad vi kan göra är att besluta
oss för att sluta. Överge intriger, vrede fiendskap etc.

Det är det beslutet som bibeln kallar för ”omvändelse”.

Sluta är en sak. Men, våra ruttna handlingar medför konsekvenser. Vad kan
vi  göra för  att  få  handlingarna  ogjorda,  raderade?  Svar:  Kört.  Trots  att
mänskligheten planerar att åka till Mars, kan vi inte göra någonting ogjort!

Den här sanningen plågar miljarder människor, runt omkring på vår jord.
Det blir särskilt tydligt, när man beslutat sluta med något, och så ”trillar
man dit” ändå! Skam och prestigeförlust i en enda röra.

Kristendomen är  den enda religion som ger  en  lösning.  Kristendomens
Gud har gett oss en enkel väg: Att jag släpper prestigen och tillstår att jag
är beroende av Jesu försoningsgärning! Då blir jag ägare av följande löfte:

Ef 2:4-7 Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så
stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss
levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss
med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed
ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin
godhet mot oss genom Kristus Jesus. 

Behöver jag Jesu försoningsgärning? Det är jag själv som avgör. Jag slåss
med min egen prestige. Evighetsfrågan måste ställas: Skall min prestige få
stå i vägen för min evighet? Jag avslutar med bibelns ”självgranskning”:

Gal 5:19-26 Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avgu  -
deri,  trolldom, fiendskap,  strider,  ofördragsamhet,  vrede,  intriger,  splitt  -
ringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av sam  -
ma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant
skall inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tå  -
lamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot
sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt
kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa
en andlig väg.  Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avun  -
das varandra.


