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Hesekiel talar å Guds räkning till sitt folk. ”Ni har orenat er med alla era
avgudabilder. Era hjärtan är av sten, men jag ska rena er, jag ska ge er nya hjärtan
av kött.” Är det här ord som är aktuella också för oss idag? Avgudadyrkan, är det
något att tala om i vår moderna tid? Behöver vi rannsaka oss själva för detta?

Vad är avgudadyrkan? I den kristna tron är utgångspunkten att Gud är den förste i
människans liv. Det är normalordningen. Om någon eller något annat får ta Guds
plats i livet är det avgudadyrkan. Det som tar Guds plats kan vara något gott i sig,
det är vilken plats och vilken uppmärksamhet det får i vårt liv som är avgörande.

Vad ägnar vi oss åt, vad fyller vi vårt liv med? Detta är viktigt, inte för att vi ska peka
finger åt varandra utan det är en fråga om hur livet här och nu ska få balans och
mening.

Det finns mycket som är väldigt fantastiskt i livet och som kan lura oss att tro att det
här är meningen med livet. Att bli kär, att göra karriär, att lyckas med ett svårt och
viktigt arbete, m.m. m.m. Men är det meningen med mitt liv? Hur många kärleks-
sånger har vi inte hört som uttrycker ”du är meningen med mitt liv”, ”jag kan inte
leva utan dig” o s v. Men ett kärleksförhållande där partnern är allt för den andre är
rätt verklighetsfrämmande. Det är omöjligt att kunna uppfylla kravet att vara allt för
en annan människa.

Förra söndagen hörde vi här i gudstjänsten att Gud skapade oss människor till sina
avbilder. Det betyder att vi fick möjligheten att välja, att älska, att i skapande ge
uttryck för våra inre tankar och inte minst att säga ja eller nej till Gud. När vi
betraktar människan genom historiens gång ser vi fantastiska storverk likaväl som
oerhörda grymheter. Hur kommer detta sig? Varför är det alltid både och?

Första Mosebokens tre första kapitel åtminstone antyder ett svar. Vi människor är
något alldeles fantastiskt, skapade till Gudslikhet men i vår storhet valde vi att säga
nej till vårt ursprung. När vi människor tror oss kunna leva på egen hand utan Gud
blir vi berövade meningen med vårt liv. Vårt nej till Gud gjorde att vårt hjärta
stelnade till sten, ingen ytlig behandling är tillräcklig för att vi ska bli hela människor
igen. Israels folk behöver bli renade, bli hjärttransplanterade enligt Hesekiel. Allt för
att Israels folk ska bli Guds folk och Gud få vara deras Gud. Detsamma gäller oss
här idag.

Paulus är inne på en liknande linje, lite mer drastisk kanske. Vi behöver dö! För att
bli befriade från det slaveri vi människor befinner oss i är döden vår enda väg.
Jesus inte bara dog för oss, han dog med oss. När han uppstod från de döda lever
han för vår skull och vi lever med honom. Detta är vad dopet handlar om. Vi dör
med Kristus och vi uppstår till nytt liv med Kristus.

Vi människor tänker ofta att vi ska vara fria och självständiga inte vara någon
annans slav. Ingen ska bestämma över oss, vi ska vara våra egna Herrar.



Problemet med det är att om jag är mig själv nog är det inte frihet, snarare slaveri.
Den kristna tron visar på en annan väg till frihet. Den vägen är att bli beroende, bli
beroende av Gud, att låta Gud bli Herre i vårt liv. Bara i Guds gemenskap finner vi
frihet, bara i en kärleksrelation med Gud finns äkta frihet.

Synden har ingen makt över den som är död, har vi dött med Kristus, lever vi för
Gud. Vi behöver både nu och då påminna oss om att vi utan Jesus Kristus är
räddningslöst förlorade. Utan Guds nåd hade vi varit noll eller kanske evigt minus.
Vi är alla syndare och förtjänar inte ett ögonblick att få dela livet med Jesus Kristus.
Men Gud är kärlek och i sin kärlek till dig och mig är Gud villig att dö för att vi ska
finna vår väg tillbaka till Gud.

Nikodemos kommer en natt till Jesus. Han anar något om Jesus som inte är så
politiskt korrekt och han vill väl inte skylta alltför öppet med sina tankar och då får
det bli på natten. Nikodemos har sett de tecken och under Jesus har gjort och
förstår att det bara är möjligt om Gud är med honom. Det verkar som att Jesus går
rakt på sak. Inget prat om vädret direkt. ”Om du inte blir född på nytt, kan du inte se
Guds rike.” Detta sätter myror i huvudet på Nikodemos. Han tänker väldigt praktiskt
och kroppsligt på hur ett barn föds in i världen. Jesus vidgar tanken och öppnar upp
en annan horisont. Detta är något som Gud åstadkommer genom Anden. Bara
Guds Ande kan föda en människa på nytt.

Det är inget tvivel om att dopet in i Kristi död och uppståndelse är något som går
utöver det vi kan greppa och förstå. Hur skulle vi kunna förstå att Gud som är större
än hela universum vill dela livet med dig och mig och faktiskt bo i oss?

Att tro på Jesus Kristus är en gåva som Gud ger dig och mig och som vi får ta
emot. När vi tar emot den gåvan blir du och jag Guds barn och dopet är ett sätt att
bekräfta detta. Den nyfödelse det handlar om, att vi dör för att uppstå till nytt liv, får
en konkret synlig motsvarighet i dopet. Vi kan tala om ett reningsbad, vi kan tala om
begravning och uppståndelse till nytt liv. Vi begravs i vattnet och uppstår till liv.

Dopet är en yttre handling som hjälper oss att se och i tro ta emot det Anden gör
med oss. Kanske att denna yttre handling inte är avgörande för vår räddning, för
vår gemenskap med Gud. Men synliga handlingar har en förmåga att få oss att
skönja det som är osynligt, det som Anden åstadkommer och som vi inte kan
greppa med våra tankar.

Så är det också med nattvarden. I gudstjänsten idag inbjuds vi att dela bröd och
vin. En synlig handling som låter oss ana något vi inte kan greppa. Vår räddning är
inte beroende av att vi deltar i nattvarden. Men det handlar om att Gud bor i dig
och mig, en gemenskap och en relation som går utöver allt annat.

Att vara en kristen är att vara en ny människa. Men det är också att vara den
samma som tidigare. En förvandling har skett men jag är fortfarande samma
människa. Gud bor i mig, men mina brister, min förmåga att göra tvärtemot Guds
vilja är kvar. En dag ska förvandlingen blomma ut, vi ska bli nya människor helt ut.
Den dagen är Gud inte längre ett töcken för oss, den dagen ser vi Gud ansikte mot



ansikte.

Till dess lever vi här och nu, vi ropar till Gud om hjälp i vår svaghet. Ju mer vi
mognar som människor ju mer medvetna blir vi om våra brister och
tillkortakommanden. Ju mer vi växer ju mer beroende av Gud blir vi.

Det tycks som att vi människor kan bli beroende av vad som helst. Förr tänkte vi
mest på droger som beroendeframkallande. Idag har listan blivit hur lång som helst.
Enligt kristen tro finns det bara ett beroende som inte förslavar oss. Ett beroende
som gör oss fria, rent av oberoende och det är beroendet av Gud.

Att leva som kristen är inte att vara lycklig för jämnan. Det är inte att allt blir bra och
att vi aldrig drabbas av det som är ont. Det är inte fråga om ett ständigt jublande
frälsningstillstånd där allt är glädje och lovsång. Att vara en kristen är vardag. Vi
kämpar med att skapa ordning och mening i en tillvaro som kan vara på tvären mot
det vi drömmer om och längtar efter.

Men det är i vår vardag som Gud delar livet med oss. Det är när barnen är sjuka,
när det kör ihop sig på jobbet eller när sjukdomen drabbar oss som vi lever för och
med Gud. Nu och då ser vi glimtar av det som är gott, sant och fyllt av Guds kärlek.
Däremellan lever vi en vardag som gärna fördunklar vårt perspektiv och vi undrar
över Guds handlande. Kanske det kan vara en tröst att påminna oss om att vårt
perspektiv är väldigt begränsat. Vi ser och vet så lite av vad Gud gör för oss och
vår värld. Dessutom vet vi inget om hur vårt liv skulle sett ut om inte Gud hade
hjälpt oss på vägen. Till och med vi bristfulla och svaga människor kan av kärlek
göra för en annan människa det som är nästintill omöjligt. Skulle då inte den Gud
som älskar oss förbehållslöst dela vår kamp i vardagen med oss.

Dopet är en påminnelse om och ett tecken på vad Gud har gjort för oss. Vi är på
väg till det vi innerst inne längtar efter och hela vägen älskar Gud dig och mig
villkorslöst, utan förbehåll.
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