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FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop
Centralt i dagens text är följande ord:
Joh 3.5 Jesus svarade (Nikodemos): »Sannerligen, jag säger dig: den som inte
blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.
Ord, som beskriver det mest centrala i våra liv. Vår kommande evighet. Tyvärr
har dopet splittrat kristna människor, genom olika läror. Sannolikt formulerade av
maktmänniskor, under århundradenas gång.
Jag har i dessa bibliska allmänbildningar haft uppe exempelvis korstågen, där araberna skulle ”kristnas” med svärd. Inkvisitionen, en tid då du måste tro exakt så
som påven tror. För några hundra år sedan florerade teologin att kvinnor – särskilt
de som lagt märke till olika växters botande egenskaper – var i förbund med djävulen. Häxprocessernas tid, med den avskyvärda avrättningsmetoden: Att bli levande bränd på bål!
Dagens text – att inte kunna komma in i Guds rike – är central. Texten handlar
om nödvändigheten att bli född av vatten och ande. Vad har du och jag att hålla
oss till? Svaret måste bli: Vår bibel.
Jesus säger att ett barn – alltså någon månad gammalt vid sitt dop i samfund som
brukar barndop – är ägare av Guds rike.
Luk 18:16 men Jesus kallade dem till sig och sade: »Låt barnen komma hit till
mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Aposteln Paulus säger: Där det inte finns någon lag, där finns ingen synd. Det lilla
barnet har ingen kännedom om 10 Guds bud. De budorden kom mycket senare än
det allra första budet, som löd så här:
1 Mos 2:16-17 Herren Gud gav detta bud: »Du får äta av alla träd i trädgården
utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet
skall du dö.«
När barnet växer upp, blir barnet – alltså du och jag - förr eller senare medvetet
om att gör jag si eller så, då gör jag fel. Om detta skriver Paulus:
Rom 7:9 Jag levde en gång, när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom
fick synden liv, och jag dog.
Den erfarenheten har alla vuxna gjort. Paulus skriver två kapitel tidigare:
Rom 5:12-13 Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Redan

före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns
någon lag.
Hur kunde synd finnas i världen, före lagen, alltså när det inte fanns något bud
att bryta mot?!?
Frågan hur synd kunde finnas i världen – före lagen! - måste ställas, och besvaras:
En högt uppsatt ängel -sedermera kallad Djävulen - gjorde uppror mot Gud. När
människan fick den första lagen, det första förbudet: Ät inte av kunskapens träd!
Då fanns denna onda ängel - som är syndens ursprung! – redan i Edens lustgård!
”… Redan före lagen fanns alltså synd i världen. Det var Djävulen som förledde
Eva att bryta mot Guds förbud. Djävulen var den förste som syndade på vår jord!
Det största misstaget – den största synden – du och jag kan göra, är att strunta i
Jesu försoningsgärning.
Oavsett du och jag är barndöpta eller vuxendöpta, så gäller följande löfte, som
Jesus gett sina lärjungar. Den grundläggande centrala frågan till dej och mej blir:
Vill jag vara hans lärjunge? Behöver jag hans försoning? Jesu löfte kommer här:
Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag
kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.
Jesus flyttar in i våra hjärtan – genom sin ande - när du ock jag bekänner att vi
behöver hans försoning. Vi tar del av vad Paulus skriver om Guds ande:
Ef 3:16-17 Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek.
Stå fasta och var stadigt rotade i honom.
Med det löftet och de reflektionerna, är det dags för söndagens evangelium:
Joh 3:1-8 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem
av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: »Rabbi, vi vet att det är från
Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att
Gud är med honom.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte
blir född på nytt kan inte se Guds rike.« Nikodemos svarade: »Hur kan någon
födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en
gång till?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av
vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött,
och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni
måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet
inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har
fötts av anden.«

