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I dag får vi höra Johannes döparens vittnesbörd om Jesus
Det första som han har att säga är: Där är Guds lamm som
tar bort världens synd.
Jesus bär på många namn eller epitet. Här kallas han Guds
lamm.
Löftet hos profeten Jesaja om Guds lidande tjänare var just
detta att Han var som lammet som leds till slakt Jes 5:7
Offerlammets blod var det som gav Israels barn skydd när
den sista plågan drabbade Egypten. Det var lammets blod
som slutligen räddade Israelerna från slaveriet. Sedan
spelade offerlammet en stor roll i offerkulten.
(Flera exempel från GT)
Här sägs nu om Jesus Där är Guds lamm som tar bort
världens synd.
Samma tankar skriver Petrus i sitt brev: Ni vet att det inte
var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes
från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder.
Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck,
Kristi dyrbara blod.1 Petr 1:18-19
Varje gång vi firar mässan så sjunger vi i olika varianter O
Guds lamm.
Jesus är den som offrat sig på ett ställföreträdande sätt för
oss människor. Han tog vår synd och skuld. Vi får vara fria,
förlåtna, upprättade.

Vidare säger Johannes om Jesus: Efter mig kommer en som
går före mig, ty han fanns före mig.
Jesus har varit en del i Guds heliga treenighet i all evighet.
Johannesevangeliet inleds med orden: I begynnelsen fanns
Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det
fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och
utan det blev ingenting till av allt som finns till.
Sen förklaras att Ordet blev människa och bodde bland oss,
och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen
får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om
honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig,
ty han fanns före mig.
Även Paulus har i Kolosserbrevet skrivit om Jesus: Han är
den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela
skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden,
synligt och osynligt Kol 1:15-16
Så visst hade Johannes döparen rätt när han säger att Jesus
fanns före honom.
Det måste ha varit en fantastisk upplevelse för Johannes när
han fick vara med om att döpa Jesus. Han säger: Jag har
sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna
över honom. Där vid Jesu dop så fanns hela treenigheten
samlad vid ett och samma tillfälle: Jesus fanns där, Den
helige Ande som sänkte sig ned över Jesus, Fadern som
säger Detta är min älskade son, han är min utvalde.
Jesus var den enda som vandrat här på jorden som var utan
egen synd, men han var utvald till att bära alla människors

synder. Där vid Jordan fick Jesus ta på sig hela världens
alla synder genom att bekänna dem.
Jesus dop var på det sättet helt unikt. Ingen annan har
kunnat döpas som han blev döpt.
Efter Jesu död och uppståndelse, när allt var fullbordat så
ger Jesus uppdraget till sina lärjungar och hela Kristi kyrka
att göra alla folk till lärjungar genom att döpa i Faderns och
Sonens och den helige Andens namn.
Om det hade Johannes döparen redan fått veta av Gud själv
han säger: han som sände mig att döpa med vatten sade till
mig: ’Den som du ser Anden komma ner och stanna över,
han är den som döper med helig ande.
Redan på pingstdagen var det en stor dopgudstjänst i
Jerusalem då inte mindre än tre tusen personer lät döpa sig
sedan de hört evangeliet att Jesus hade lidit, dött och
uppstått för alla deras synder.
Paulus skriver om vad det Kristna dopet innebär
Jesus räddade oss med det bad som återföder och förnyar
genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår
frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi
genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är
vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Tit 3 5-8
Dopet är inget som vi har förtjänat oss till genom att vi
gjort några särskilda goda gärningar eller att vi varit
fromma på något vis. Dopet är ett tecken på Guds nåd.
Dopet är en Guds gåva till oss.
Genom dopet blir vi födda på nytt till att vara ett Guds
barn. Vi äger en Far i himmelen och kan med rätta säga:
Vår Fader, du som är i himmelen.

Är han vår Far, så är vi hans barn.
Vår himmelske Fader har också lovat oss att vara med oss
alla dagar till tidens slut.
Det ger oss en stor trygghet, Gud finns vid vår sida i livets
alla dagar oavsett om vi känner det eller inte.
Ibland så är det så att vi i vår förtvivlan ställer oss frågan,
men var är du Gud? Då kan sångens ord vara vår tröst:
Någonstans bland alla skuggorna står Jesus.
Egentligen ska vi som människor inte grunda vår tro på
våra egna känslor. Det är en dålig grund, Utan vi ska
grunda vår tro på Jesus och Guds Ord.
Paulus skriver Ingen kan lägga en annan grund än den som
redan finns, och den är Jesus Kristus 1Kor 3:11
I dopets stund får vi lägga vårt liv på Jesus – den fasta
grunden.
Glada får vi bekänna: Jag är döpt, i Faderns och Sonens
och den Helige Andens namn. Gud kallade mig då vid
namn till att vara hans.
Så får vi än en söndag bekänna vår tro den tro som vi är
döpta till:

