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              Mark 1:9-11 
 
Markus berättar snabbt, med ögonvittnets detaljer, om Jesu liv. Om man ska börja 
läsa bibeln ska man alltid börja med Markusevangeliet, du hinner läsa det på en 
kväll. Han har precis börjat berätta om hur folk gick ner i vattnet i floden Jordan, och 
JD doppade dem, döpte dem. Rätt vad det är kommer nu IC till JD och blir också 
döpt där. 
 
Då delas himlen över honom, Anden kom ner över honom som en duva, och en röst 
hördes ”Du är min älskade son, du är min utvalde”. 
 
De bibelsprängda som stod runt omkring dem hörde framför allt två anspelningar till 
Skriften: Dels Herrens ord till Abraham när han fick order att gå iväg den tunga 
vandringen för att offra sin son på Moria berg: Ta din son Isak, honom som du 
älskar. Dels en vers i Psaltarens andra psalm som beskriver Herrens reaktion på 
ondskan på jorden. Han utser en kung och säger: Du är min son, jag har fött dig 
idag”. Jesus får direkt efter dopet bekräftelse på att han dels, som Isak, är utvald att 
gå mot sin död. Dels är han utvald, som kungen, att kämpa mot ondskan i alla dess 
djävulska former. 
 
Så älskade Gud världen att han lät IC födas till jorden. När vi nu firar den första 
vanliga söndagen efter jul, då börjar det från början, då läggs grunden, rottrådarna i 
våra liv söker sig mot djupet.  
 
Tänk om du kunde höra dessa fyra ord från Gud som riktade till dig just nu, oavsett 
ålder, erfarenhet, tidigare ställningstaganden eller grumliga erfarenheter av Gud och 
kyrka. 
Tänk om du på djupet kunde ta emot dem som uttalade till dig, och bara till dig: Du är 
min älskade. För det är där det börjar. En del tror att man måste rätta till sig först, 
sluta svära, leva bättre, sluta dricka/röka eller vad det nu är som ligger i vägen. Och 
sen måste försöka leva efter tio Guds bud och sen… Och på något konstigt vis 
tappar man hela poängen på vägen. Inte kom IC för att hjälpa oss bara sista biten? 
Inte sitter han och tittar på när vi kämpar för att bli duktigare? 
Han kom för att offra sig för världen och rädda oss undan ondskan. Han ser 
ondskans härjningar i världen. Det är då han kommer fram till oss, böjer sig ned och 
lägger kinden mot vår och viskar mellan tårarna: ”Du är min älskade!” 
 
Runt omkring oss finns livsprojekt som lovar lycka och välstånd bara vi gör si eller så. 
Den dundermedicinen, den yogatekniken, den boken eller mirakeldieten ska göra 
susen. Och så surfar vi omkring på ytan alltmer frustrerade i jakten efter mening. 
Kristet liv handlar om fyra ord, riktade från Gud till Dig. Det börjar med IC som böjer 
sig ned vid ditt liv och bjuder in dig att gå med honom. 
 
Ingen kan bli något finare än att vara nydöpt. Hur än livet har varit eller kommer att 
bli, renare och mer fullkomliga än döpta kan vi aldrig bli. När IC steg upp ur vattnet 
hörde han de där fyra orden. Du som är döpt kan hela ditt liv komma tillbaka till dom 
där fyra orden. Hur börjar livet med IC? Hur ska man veta att det håller? Finns det 
någon att hålla i när livet gör oss illa? Fyra ord är svaret på alla frågorna… 
 



Visst kommer livet att utvecklas, och vi alla växa och förändras, det har hänt en del 
sen du döptes. Som förälder kan man ju bara stå där vid sidan om och förundras, 
jaha, vilka gåvor han har, vad spännande att se henne växa… Förälderns viskande 
fyra ord till det nästan sovande barnet är grundläggande för växt och utveckling. Den 
nutida forskningen om anknytning har bara bekräftat det vi redan anade: Det barn 
som aldrig får känna sig älskat och höra orden kan inte heller växa på djupet.  
 
Just idag kan du höra orden viskas till dig i allt som sker i denna gudstjänst. Tydligt 
hördes denna bekräftelse första gången när du döptes, sen hördes den när du 
konfirmerades och varje dag kan du ta emot den när du öppnar din bibel, knäpper 
dina händer och ber. Djupt personligt kan du höra bekräftelsen om en liten stund. 
Orden ”Kristi kropp för dig utgiven” betyder också: Du är min älskade. Jag vandrade 
hela vägen till offret för din skull. Jag kämpar mot ondskan för dig. 
 
Den kristna tron börjar med fyra ord i dopet. Tron slutar, jo, för en gång skall tron 
bytas i åskådning när vi en gång får se det vi nu tror, den slutar med fyra ord. När vi 
en gång för möta honom ansikte mot ansikte kan du nästan ana vad han kommer att 
säga när han ser dig. Hans trofasta kärlek lämnar oss aldrig. Kanske blir hans fyra 
första ord helt enkelt: 
 
Du är min älskade! 


