
HELGANDAKT 1:a söndagen efter Trefaldighet, 14 juni 2020 

Temat för den här söndagen är ”Vårt dop”. Dopet är en händelse som har med hela ditt liv att 

göra. Dopet är en ingång till ett liv med Gud. Ett tecken på att Gud accepterat dig i sin 

gemenskap. Det behöver inte upprepas, men är ett tecken att återvända till, leva i, uppmuntras 

av. I dopet utlovas Anden som en ständigt närvarande Hjälpare. I dagens episteltext får vi 

följa en man som längtar efter Gud, en sökare. Han får hjälp av en medmänniska att förstå att 

Jesus har bjudit in honom till ett liv med Gud, den ende Guden. Det behövs inte många ord 

när Anden är med i samtalet. Tydligen kommer dopet på tal och genast vill mannen gå in 

genom den port, som heter dopet. Vi vet inte mer om den mannens fortsatta resa genom livet 

än att han nu reste vidare med en ny glädje inom sig. Den grundtonen vill Gud att livet skall 

ha. Vi läser från APG 8:26-39: 

”En ängel från Herren sade till Filippos: »Gå nu vid middagstiden ut på vägen som 

leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.« Han gick genast. Då kom där en 

etiopier som var mäktig hoveunuck hos kandake, den etiopiska drottningen, och hade 

ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud 

och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja.  

Anden sade till Filippos: »Gå fram till vagnen och håll dig intill den.« Filippos skyndade 

fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: »Förstår du vad du 

läser?« – »Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?« svarade mannen. 

Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste 

var detta: Liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som 

klipper det öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. 

Vem kan räkna hans efterkommande, när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen 

frågade Filippos: »Säg mig, vem talar profeten om – sig själv eller någon annan?« 

Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han 

budskapet om Jesus för honom.  

När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: 

»Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?« Han lät stanna vagnen, 

och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom.  

När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg 

honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje.” 

 

När jag läser den här berättelsen så kommer jag att tänka på en vagn som jag satte mig i en 

gång för några år sedan. Den gången kom jag först och sökarna klev upp sedan. Jag valde en 

ensam kupé på tåget mot Malmö eftersom jag ville förbereda min predikan till helgen. Jag 

slog upp Bibeln och lade på det lilla fönsterbordet. Redan vid nästa station klev fem unga män 

ombord och invaderade min kupé. Innan jag generat hunnit plocka undan min bok utropade 

de: Vad läser du!? Och sedan var predikan i full gång. Minnen från konstiga klasskamrater, 

gemenskap med fina kompisar som kallat sig kristna, frågor om vad tron går ut på och egna 

religiösa upplevelser pratades i mun på varandra. När samtalet lugnat sig vände sig den som 

satt närmast mig och avslöjade en personlig hemlighet följd av en mycket ärlig och ängslig 

frågan; Är det en synd? Underförstått; Finns det förlåtelse? 

Jag tror att dessa unga män gav uttryck för något mycket vanligt. Människors funderingar 

kring tro och liv, synd och förlåtelse. Helt enkelt en längtan efter Gud, precis som hos 

hoveunucken. Man borde läsa Bibeln oftare på tåg… 

 

PsoS Nr 577 

Att leva är att fråga, att vänta på ett svar.  

Att leva är att lyssna, tills tvivlet tystnat har.  

Att leva är att ana att allt är i Guds hand,  

att finna frid och trygghet i själva orons land. 



 

Att leva är att lämna sin egen trygga vrå,  

att öppna stängda dörrar och söka att förstå.  

Att leva är att trösta fast sorgen tär din själ,  

att leva är att glömma dig själv för andras väl. 

 

Dagens evangelium hämtas från MATT. 3:11-12. Vi läser: 

”Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är 

starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er 

med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade 

säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig 

slocknar.” 

Här talas om flera dop. Johannes döpte för att människorna skulle omvända sig mot Jesus, 

vänta på honom uppmärksamt och se till att inget hindra dem att se när han kom. Johannes var 

medveten om att Jesus skulle komma med något betydligt mer livsförvandlande. Han skulle 

komma med Himmelriket rakt in i våra liv. Då måste det städas.  

Dopet i eld är kanske beskrivningen av Himmelrikets renande effekt – förmågan att ta bort allt 

dött skräp i våra liv. Och dopet i helig ande är kraften som ges och vägledningen till ett rikt 

liv. Anden skulle komma för att aldrig lämna oss. Och elden skall aldrig slockna.  

Att leva i sitt dop är att hela tiden låta sig renas från det onda, från skalet, agnarna. För att 

livets kärna skall kunna falla i hjärtats goda jord, slå rot och växa i Andens kraft. 

Jesus är den som döper oss i sin Ande och eld, han kom för att vi skall ha ”liv och över nog”. 

Elden bränner oss inte, men befriar oss. Anden ger oss liv och glädje. 

Därför ber vi med ord ur PsoS Nr 280: 

Jesus, min Herre, dig vill jag älska, du som i döden 

älskade mig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, 

giva mig villigt, Herre, åt dig. 

 

Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne, gör mig 

barmhärtig, ödmjuk och mild. Giv mig mer 

kärlek, mod att försaka, djupt i mitt hjärta prägla 

din bild. 

 

Tag mina händer, tag mina fötter, öga och öra tag, 

Herre kär. Hela mitt hjärta vill jag dig giva, Jesus, 

min Herre, din blott jag är. 

 

”Med en och samma Ande har vi alla döpts” säger Paulus. Det betyder att dopet också är 

gemenskapens tecken. Tänk på det när du tycker att andra kristna är konstiga. De har fått ta 

emot samma tecken från Gud som du har fått. De har inbjudits och nedsänkts i samma Ande 

som du. Allt som dopet symboliserar skänks genom Anden. Lev i Anden! 

 

PsoS Nr 396:1,5:   

Grip du mig, helige Ande, drabba mig låga klar.  

Visa vägens riktning, ge mina frågor svar. 

Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig!  

Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig. 

 
HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG 
NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS; SONENS OCH DEN 
HELIGA ANDENS NAMN: AMEN 

 


