Predikan i Kindaholms församling 2019 av Tobias Bäckström

1 sönd. efter trettondedagen
”Jesu dop”
2 Mos 1:22-2:10
1 Joh 5:6-12
Luk 3:15-17, 21-22
Ps: 386, 248, 399, 42
Det är mycket dop idag. Temat är ju Jesu dop som evangelietexten handlar om och snart ska
vi döpa lille Arvid. Har dessa två dop med varandra att göra? Ja, absolut, det ena är
förutsättning för det andra. Hade inte Jesus blivit döpt, hade inte v andra blivit döpta heller.
Jesus dop beskrivs dock mycket kort. Faktiskt bara med en enda mening. Men det är en desto
mer innehållsrik mening. ”När Jesus blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den
heliga Ande kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: ”Du är
min älskade son, du är min utvalde”.
Det olika evangelisterna beskriver det lite olika, men alla har med tre saker: himlen öppnade
sig, Anden sänkte sig ned som en duva och Faderns röst hördes från himlen. Treenigheten:
Fadern, Sonen och Anden var närvarande.
Vi vet inte hur det kan ha sett ut när himlen öppnade sig. Men vi förstår poängen. Med Jesus
födelse har något av himlen kommit ner till jorden. Det finns ju en välkänd sång skriven av
Carola som heter ”Himlen i min famn?” som handlar om Maria som frågar sig: ”Är det själva
himlen som jag gungar i min famn?”
Med Jesus födelse har vägen till himlen öppnats. Jesus öppnade den, och den öppnar sig nu
vid hans dop, och den helige Ande, i form av en duva sänkte sig ned över Jesus.
Varje gång ett barn döps finns Jesus med. Visserligen är det inte Jesus själv som häller vatten
på barnets huvud, men när prästen döper barnet så sker det egentligen två dop. Det yttre dopet
i vatten som alla kan se, och så ett osynligt dop i helig Ande. Och det dopet utförs av Jesus
själv. Som Johannes döparen säger i dagens evangelium: ”Jag döper er med vatten, men han
skall döpa i helig Ande och eld.”
Ja, det är mycket dop i dag. Dop i vatten, dop i eld och dop i helig Ande. Det kan ju verka lite
förvirrande, vad är det som gäller? Och eld och vatten är ju varandras motsatser. Kan man
döpas i både ock?
Jag menar att det handlar om olika bilder för samma sak. Både vatten och eld används som
bilder av den Helige Ande. I skapelseberättelsen står det att Guds Ande svävade över vattnet i
skapelsens begynnelse. Och den första pingstdagen kom Anden över lärjungarna i form av
eldstungor över deras huvuden.
Men elden i dagens evangelium står också för rening. Johannes talar om Jesus som är den som
har kastskoveln i sin hand för att rensa den tröskade säden. Förr i tiden innan skördetröskan

uppfanns så kastade bonden upp vetekorn och agnar blandade tillsammans i luften när det
blåste lagom mycket. Vinden separerade sedan agnarna från vetet. De tyngre vetekornen faller
rakt ner medan de tomma agnarna förs bort en bit av vinden. Detta, skräpet, det överblivna,
det är det som ska brännas upp i en eld.
Säden som ska tröskas är en bild av döden. När vi dör är vi som ax som faller till marken. Då
är vi både kärna och agnar. Kärnan är det som är mitt sanna jag, sådan jag är, skapad av Gud,
skapad till Guds avbild. Agnarna är skalet, utanpåverket, allt som är smittat av synd. Synden
är alltså inte kärnan i min personlighet, min innersta identitet. Efter döden väntar en
reningsprocess, där jag renas från det som inte tillhör Guds avbild.
Och detta är en process som börjar i och med dopet. Det pågår hela livet, när vi, som det
kallas, lever i våra dop. Då jag dagligen vänder om till Gud och försöker leva som Guds
avbild, sådan jag är ämnad att vara. Leva i enlighet med min sanna personlighet som Gud har
skapat mig. Det är en process som varar hela livet och fullkomnas av Gud efter döden. Även
om dopet är en engångshändelse på så vis att vi döps bara en gång, så är det en
engångshändelse som är aktuell hela livet.
Jesus dop föregriper vårt dop. I bägge fallen handlar det om vatten i kombination med Ande.
Något synligt som är bärare av något osynligt. Vid Jesu dop så uppträder hela treenigheten
samtidigt. Vårt dop sker i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vid Kristi dop så
öppnade sig himlen, relationen mellan honom och Fadern var öppen. När vi döps så öppnar
sig himlen även för oss, vägen till Gud är inte längre stängd. Och Anden sänkte sig ned över
Kristus. På samma sätt så sänker sig Anden ned över varje barn som döps i hans namn.
Det som skedde vid Kristi dop, det fortsätter vid varje annat dop. Det som skedde öppet och
synligt den gången vid Jordanfloden, det sker fördolt och osynligt, men för den skull lika
verkligt, var gång som vi döper någon här i kyrkan.
Älskad och utvald. Det var de orden som Fadern tilltalade Sonen med. ”Du är min älskade
Son, du är min utvalde.” Älskad och utvald, de orden är inte bara giltiga för Jesus utan även
för oss. Till varje barn som döps, säger Gud: ”Du är mitt älskade barn, dig har jag utvalt.”

