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Vårt dop 

 
1 Mosebok 7:11-23, Apostlagärningarna 8:26-39, Matteus evangelium 3:11-12 

 
Söndagens texter handlar om vatten. Det finns väl få saker som vi har ett så kluvet förhållande till 
som vatten. Vattnet kan vara hotfullt och kaotiskt, hoppfullt och livgivande. Det kan vara salt och 
bittert men också uppfriskande och läskande. 
 
I Första Mosebok läser vi om Noa och hur han samlade ihop sin familj och en massa olika djur 
och förde in dem i arken för att rädda dem undan vattenmassorna när jorden översvämmades. 
I Bibelns början hade jorden också varit ett enda kaos, fyllt av vatten. Då samlade Gud vattnet på 
speciella ställen så att torrt land blev synligt. 
Lite senare läser vi om hur Mose förde Israels folk genom vattnet för att de, så småningom, 
befriade skulle komma till det utlovade landet. 
Gemensamt för dessa berättelser är att vägen till det nya går genom vatten. Det vattnet som 
verkligen stod för det kaotiska var också det som blev livgivande. 
En viktig lärdom som vi kan dra ur dessa berättelser är att det är först när vi kan se den större 
helheten och sammanhangen som vi förstår vad den mindre delen betyder. Det som ser hotfullt 
och kaotiskt ut behöver inte vara det, om vi vågar närma oss. 
Det finns bara ett sätt att komma igenom det hotfulla, våra kriser och svårigheter och det är att 
våga vara i dem, att gå rakt igenom dem. Det finns inga omvägar eller genvägar. 
Vattnet vill bära dig inte dränka dig. Vattnet vill förfriska dig inte förgifta dig. Vattnet vill ge liv 
inte död.  
  
Detta är också dopets vatten ett tecken på. I Apostlagärningarna möter vi den etiopiske 
hovmannen som under en resa blev undervisad om vad som fanns bortom de, för honom, 
oförklarliga orden i Skriften. Det slutar med att han vill låta döpa sig av Filippos, hans tillfälliga 
lärare. 
För hovmannen var detta början på ett helt nytt liv. Det kan också vårt dop vara, oavsett när det 
skedde. En gång blev du döpt, men dopet är för den skull ingen engångshandling, i den meningen 
att efter dopet är allt färdigt. Vårt dop är ett livsprojekt. Vi är inbjudna att dagligen leva i vårt dop. 
Dopet har en livslång betydelse för oss. Därför att i dopet handlade Gud med oss och det fortsätter 
han att göra. 
 
Matteus berättar i sitt evangelium om hur Johannes Döparen döpte för omvändelsens skull, men 
Johannes undervisade också om att i de dop som senare skulle utföras finns en ny dimension, det 
kommer också att vara ett dop i heliga Ande. 
Vid dopet ber vi ” Vi tackar dig Gud för att vi får döpas till Kristus, in i det nya förbundets 
gemenskap. När vi nu döper NN i vatten, låt din helige Ande bli en källa till evigt liv i 
henne/honom.” 
Den källan med det friska, hoppfulla och livgivande är du en bärare av. Du behöver inte söka. Det 
du längtar efter finns närmare än du anat. Du är en del av det. Det är en del av dig. 
 
I dopordningen får den som döps denna hälsning: ”För dig föddes Jesus, för dig levde han och 
visade Guds kärlek, för dig dog han på korset, för dig besegrade han döden och uppstod till nytt 
liv, för dig ber han alltid. Allt detta för att han älskar dig och bär dig i sin nåd.” 
Genom dopet får vi ett yttre tecken på en inre osynlig nåd. Ett tecken på att vi är Guds barn.  

Bli vad du redan är! Se vad du redan har! 
 


