
Predikan på 1:a söndagen efter Trefaldighet. 14/6 2009 i Sörböle kyrka. ”Vårt dop” 

Hes. 36:25-28, Rom.6:3-11, Joh.3:1-8 

 

Vi har fått vara med om mycket nu i vår. Nu tänker jag inte främst på olika världshändelser, 

utan bara på detta nära. Från ett Skellefteå täckt med meterdjup snö, till detta. Ett grönskande 

och blommande Skellefteå! Också i kyrkan har vi varit med om stora förändringar. Från 

fastans allvar, långfredagens död till Jesu uppståndelse på påskdagen. Och inte nog med det. 

För två veckor sedan firade vi Andens söndag - pingsten, och nu förra veckan Heliga 

Trefaldighets dag - Trosbekännelsens söndag . 

Vi har nu från Advent fram till idag grundligt gått igenom allt det som vår kyrka vilar på. Allt 

det som Gud har gjort för att befria oss till gemenskap med honom. Och NU kommer 

fortsättningen, kyrkans tid. Det kristna livets tid.  

Det kristna livets förutsättning är ju allt det som hänt tidigare. Att Gud har blivit människa i 

Jesus Kristus, han har dött och uppstått, att Anden har kommit som vår hjälpare och livgivare. 

Allt det är förutsättningen för att det finns ett liv som kan kallas kristet. 

Och nu idag - 1:a söndagen efter den Heliga Trefaldighets dag, står vi på tröskeln till detta 

kristna liv. Och den tröskeln, den porten är vårt dop. 

Men låt oss börja ännu tidigare. Vid livets början: 

 

Födas 

En sak förenar oss människor, mer än alla andra saker det är att vi alla är födda. Att födas – 

det är något vi ALLA har erfarenhet av! Det är en erfarenhet som är allmänmänsklig. 

När vi föds blir vi i de allra flesta fall del i både en familj och medborgare i ett land. Men när 

vi föds så föds vi också in i en brusten och fallen värld. En värld som har vänt Gud ryggen. 

Hesekiel talade idag om att människorna hade orenat sig med avgudabilder. ”Ni har orenat er 

med alla era avgudabilder...” (Hes.36) Och det är ett annat sätt att säga att vi har vänt Gud 

ryggen. Det kan ta sig uttryck i att vi skaffar oss andra hemmagjorda gudar, som ska ge oss 

trygghet, glädje, frid, kärlek. Som ska fylla Guds tomrum. Det kan vara pengar, makt, sex, 

mat, mina barn, den snygga bilen, vapen, min image eller något hel annat. Det spelar ingen 

roll Vad det är, men tar det Guds plats är det en avgud. 

- Vår värld har vänt Gud ryggen. 

Så när vi föds, föds vi in i världen, men vi står utanför Guds rike. Och utan Guds hjälp kan vi 

inte ta oss dit heller. 

 



Därför behöver vi Gud! 

Vi behöver bli fria från alla våra avgudar. 

Vi behöver födas på nytt - som Jesus sade till Nikodemos. ”Den som inte blir född på nytt kan 

inte se Guds rike”. 

 

Vi har alla erfarenheten av att födas, men att födas på nytt har inte alla erfarenhet av. 

Så det kan man ju undra vad det innebär. Hur kan någon födas igen? Det låter ju underligt. 

Inte kan väl någon komma in i livmodern igen? Och vad skulle det göra för skillnad? 

Jesus svarar: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Här 

har vi alltså dopet. Vägen in i Guds rike, in i kyrkans gemenskap - dopet. Att bli född av 

vatten och ande. Det är att födas på nytt. 

 

Vad är det då med detta som gör att vi kan säga att vi föds på nytt? Vad är det egentligen som 

händer? 

 Det är inget magiskt ”hockus pockus”. Det är som Luther säger: ”vatten omslutet av Guds 

bud och förbundet med Guds ord” (Lilla Katekesen) 

 

På samma sätt som att vi när vi föds till jorden, inte kan föda oss själva, så kan vi inte heller 

själva föda oss på nytt. Det betyder att dopet är Guds verk. Guds verk som grundar sig i den 

han är och det han har gjort och sagt. Guds verk som vi får ta emot. 

 

Det finns inget tvång i dopet, Gud tvingar sig aldrig på oss. Därför finns också möjligheten att 

säga både ja och nej till den gåva vi får i dopet, liksom möjligheten att aldrig bli döpt. Vi har 

möjligheten att istället hålla fast vid våra egengjorda avgudar. 

Men jag skulle önska att alla fick se vilken fantastisk gåva dopet är, så att ingen kunde hitta 

något skäl till att avstå från den! 

 

Dopet är alltså Guds verk. Men VAD är det som händer. 

I dopet blir jag ett med Jesus. Och då är det tre saker som händer och dessa berättar Paulus om 

i Romarbrevet. Vi dör, vi uppstår och vi lever... 

 

 

 

 



 

1. Det första som händer 

Dö 

I dopet dör jag med Jesus på korset.  

Paulus skriver: ”Vet ni inte att alla som har döpts in i Kristus Jesus också har döpts in i hans 

död?” och ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga 

kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden”. (Rom.6) 

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med Jesus. Hans död är vår död.  

Allt det som kunde skilja oss från Gud. Allt det gudsfrånvända i oss, det som Paulus kalla för 

vår gamla människa, alla våra avgudar, allt det dör i dopet. Det dränks i dopets vatten. 

 

2. Det andra som händer 

Uppstå 

I dopet uppstår jag också till liv med Jesus Kristus. 

Paulus skriver: ”ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli 

förenade med honom genom att uppstå som han.” och ”När han dog, dog han bort från 

synden. en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så skall ni också se på er 

själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.” (Rom.6) 

Vi får alltså möjligheten till ett nytt liv. Ett liv där Gud får ge oss sitt liv. Ett liv med sann frid, 

sant liv och sann kärlek. Ett nytt liv, med en ny tillhörighet. En tillhörighet till Guds rike. 

 

Där vi är burna av Guds löfte: 

”Jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena.  

Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. 

Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur 

kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. 

Med min egen ande ska jag fylla er.” (Hes.36) 

 

3. Det tredje som händer 

Leva 

”Så skall ni också se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.” 

(Rom.6) 



När en människa blir kristen är det en radikal förändring. Det som sker i dopet är verkligen en 

ny födelse - en ny människa med en ny härkomst och ett nytt hjärta. Vi blir verkligen Guds 

barn och medborgare i Guds rike. 

 

Dopet är inte bara en punkt i vårt liv, som vi är med om och sedan lämnar bakom oss. Nej, allt 

det fantastiska som ges i dopet får vi också i tro ta emot varje dag. Vi är ju Guds barn varje 

dag! Och det är det som är att leva i dopet! 

När vi döps dör och uppstår med Kristus för att varje dag göra detta. 

 

För vi ÄR befriade, vi HAR dött och uppstått. 

Och samtidigt vet vi att något måste dö, också inom oss själva varje dag. Vi vet att fastän vi är 

döpta så blir vi varje dag påminda om allt det onda som finns i oss. Därför får vi varje dag dö 

med Kristus. 

Och varje dag får något annat stå upp till nytt liv, nämligen en ny människa som har sin glädje 

i att leva inför Guds ansikte! Och där, i Guds närhet, får vi växa och allt mer upptäcka hur det 

är att vara Guds barn. 

Vem vill säga nej till det erbjudandet? 

 

 


