1.e tref Rom 6:3-11
Västerslättskyrkan 20060618
Jag känner det som en stor förmån att få hålla gudstjänst här i dag.
För dopet är det största som Gud gör med oss. Han gör det av nåd
mot oss människor. Det är ingenting vi förtjänar på något vis. I
dopet ger han oss rätten att få vara Guds barn.
Paulus påminner oss i dag vad vi äger i vårt kristna dop.

1. Vi har döpts in i Kristus Jesus
Den här texten är mycket konkret och beskriver hur den döpte förs
in i Jesu Kristi kropp.
Vi ska läsa några bibeltexter som talar om hur vi döpts in i Jesus
Kristus.
I 1 Kor 12 talar Paulus om församlingen som Kristi kropp, där varje
kristen är en lem. Hur det ska gå till uttrycker han i vers 13, Med en
och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått
en och samma Ande att dricka.
Samma tankar finns hos Paulus i Galaterbrevet, men där tillfogas
tanken att vi i dopet blir iklädda Kristus. Hör hur han uttrycker det:
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni
döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre
jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i
Kristus Jesus. Gal 3:26-28 Dopets gåva kan ges till alla människor.
Inför Gud spelar det ingen roll vem vi är: rik eller fattig, pojke eller
flicka, eller vilken hudfärg vi bär på. Generöst sluter Herren in oss i
sin gemenskap.
Dopet sker i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, där
vattnet är det synliga medlet.
I Romarbrevet 11:23 använder sig Paulus av ympning som en bild
av det underbara som sker i dopet. Som en liten späd kvist har du

inympats i Kristusträdet.
Den människa som döpts in i Jesus behöver bara göra det
en gång i livet. När det är gjort, så är det gjort. En är
Herren, en är tron, ett är dopet Ef 4:5

2. I dopet har vi kommit in i
försoningens mitt.
Se hur konkret Paulus är när det gäller dopets verklighet.
Den döpte har blivit döpt in i Jesu död, för att där leva
nära Jesu försoning. Jesus har burit alla våra synder upp på
korsets träd och där försonat all vår synd. Det gäller också
ett litet barn, som genom sin födelse hit till denna värld
fått med sig syndagiftet i sin kropp. Psalmisten skriver. I
skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv. Ps
51:7. Vi som föräldrar har kunnat se detta faktum. Inte har
vi behövt lära våra barn att göra det som är fel. Nej det
kommer bara. Det är tur att vi i dopet får bli inneslutna i
Jesu förlåtelse. Sedan får vi leva dagligen nära Jesus
genom att knäppa våra händer och be Jesus att han förlåter
oss det som blivit fel i tankar ord och gärningar.
Våra fel och brister får vi lämna. Vi får tro en full
förlåtelse för alla fel och brister. Som befriade Guds barn
får vi leva i uppståndelsens härliga liv med Jesus.
Den döpte är alltså förenad med Kristus i hans
uppståndelse. Det innebär att den döpte har del i det liv
som aldrig dör, det vill säga, medborgarskapet i himmelen.
Vi kan läsa om det i Efesierbrevet. I en enda kropp
försonade han de båda med Gud genom korset, då han i
sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med
budskap om fred för er som var långt borta och fred för
dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni
nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre
gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap

som de heliga och har ert hem hos Gud. Ef 2:16-19
Det som sker i vårt dop får alltså konsekvenser för hela vårt liv.
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi,
något nytt har kommit. 2 Kor 5:17
Jesus uttrycker samma sak i dagens evangelium i sitt samtal med
Nikodemus: "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." Joh 3:5-6
Den döpte lever i en fullständig enhet med Kristus, något som inte
kan ses med våra mänskliga ögon, men är en sann verklighet. Dopet
är som vattenstämpeln som läggs in i sedeln och som ger den
äkthetens värde. Den döpte har i dopet fått Guds sigill tecknat i sin
kropp och det är detta sigill som kommer att vara så avgörande på
den sista dagen.
Jag har fått frågan, men hur går det då med dem som inte blir döpta?
Egentligen kan jag inte svara på den frågan. Det är en fråga som
Gud får ta hand om. Men för mig är det viktigt att på Jesu befallning
ge vidare denna gåva till människor som frågar efter dopet.

3. Vi får leva som kristna i dag
Omsluten av Jesus får vi leva våra liv med honom.
Ibland kan vi mötas av svårigheter av olika slag som kristna. I
svårigheterna kan frestaren komma med sina anfäktelser och komma
med tankar att lämna den kristna tron. Så gjorde en del av dom som
samlades kring Jesus när de övergav honom, då frågade Jesus sina
lärjungar: "Inte vill väl ni också gå er väg?" Simon Petrus svarade:
"Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror
och vi förstår att du är Guds helige." Joh 6:67-69
För en döpt människa som lämnar tron på Jesus finns alltid
möjligheten att som en förlorad son eller dotter vända åter till Gud,
vår Fader. Herren kallar de förlorade åter. Vi hoppas och ber om att
väckelsens vind ska brusa fram i vårt land och vår stad.

För oss som kristna gäller att i med och motgång, så får vi
hämta styrka och kraft hos Jesus.
Där vi befinner oss i livet får vi vara redskap i Jesu hand.
Ett öra som kan höra vår medmänniskas nöd,
en mun som förmedlar tröst och uppmuntran,
en utsträckt hand, mot den som behöver vår hjälp.
Vi får vandra ut med frid där ofrid råder.
Vi får till det hjärta som flödar över av bitterhet visa på
Jesu kärlek som inte vet av någon gräns. Det heliga
korsets kraft förmår att förvandla bitterhet till glädje och
frid.
Dopets Gud är med oss alla dagar.
Vi har en framtid, vi har ett hopp
Det eviga hemmet är berett för oss hos dopets Gud.

