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Dagens tema är tydligt Jesu dop, men ändå talar texterna också
om Johannes dop, vårt dop och det kan kännas förvirrande.
Episteltexten förklarar tydligt att ”Johannes dop var ett
omvändelsedop och han uppmanade folket att tro på den som
skulle komma efter honom det vill säga Jesus”. Johannes, som
den siste av profterena, kunde med sitt finger peka på Jesus och
säger ”Se Guds lamm som borttager världens synder” De övriga
profeterna i gamla testamentet såg att i framtiden skulle han
komma. Johannes fick uppleva att han kommit.
Under Jesu verksamma liv döpte han ingen, det var först efter
hans död och uppståndelse, i samband med sin himmelsfärd
som han uppmanade sina lärjungar att gå ut och göra alla folk
till lärjungar genom att döpa i Faderns och sonens och den
helige Andens namn. Det är genom dopet som vi får möta Jesus
och bli förenade med honom och får rätten att kallas Guds barn.
Dagens evangelietext beskriver Jesu dop som något helt unikt.
Ingen annan i världshistorien har kunnat döpas så som Jesus
blev döpt.
Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas
av honom. Men Johannes ville hindra honom
Johannes dop var alltså ett omvändelsedop. När Jesus kom till
Johannes för att döpas, så stod det klart för honom att Jesus var
helt utan synd. Han hade ingen synd, som han behövde
omvändas ifrån.
Därför säger Johannes:

”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till
mig.” Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla
allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske.
Jesus förklarar att detta måste ske för att vi skall uppfylla allt
som hör till rättfärdigheten.
När Jesus stiger ned i vattnet för att döpas så är det som Lars
Collmar uttryckte det i gårdagens helgsmålsbön i Radio, att
liksom en syndaflod översköljde Herren Jesus. En syndaflod
med mänsklighetens alla synder från den förste till den sista
människan, som kommer att vandra här på denna jord.
När Jesus står där i Jordans vatten bekänner Jesus den synd som
är vår, dina och mina synder. Han kom senare att bära alla våra
synder upp till korsets trä för att våra synder skulle kunna bli
överkorsade. Det är på detta sätt som rättfärdigheten skulle
uppfyllas, att vi skulle från Guds sida ges en möjlighet till att bli
rättfärdiga.
När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet.
Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en
duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade:
”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”
När Jesus döpts öppnade sig himmelen och hela den heliga
treenigheten uppenbaras. Där fanns Jesus, där fanns Guds Ande
som sänkte sig ned över honom. Där fanns Fadern, vår
himmelske Fader som proklamerade över Jesus: Detta är min
älskade son, han är min utvalde.”
Jesus var Guds älskade son som Gud utvalt till att vara världens
frälsare. Ty Så älskade Gud världen att han gav den sin ende
son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha
evigt liv.

