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  Jesu dop 

 

Jes 43:1-4 

Apg 8:14-17 

Mark 1:9-11 

 

Idag är temat ”Jesu dop”, men jag har inte tänkt säga så mycket om det som 
hände då Jesus döptes, det berättade Markus precist och kortfattat om: Jesus 
döptes i Jordan av Johannes, Anden kom ner över honom i form av en duva.   
I dopet bekräftade och proklamerade Gud verkligen vem Jesus var. 
Detta blev starten på hans uppdrag, under tre år. 
 
Istället för att koncentrera oss på Jesu dop ska vi stanna till inför den 
gammaltestamentliga texten, och försöka förstå den i ljuset av vad det betyder 
att Jesus blev döpt. Vad det betyder att han berättade om Gud, räddade och 
räddar människor. 

Jesajas profetia har av tradition tolkats som en förebild för dopet och därför är 
det både möjligt och rimligt att låta orden handla om Jesus, räddaren. 

Vi läste ur Jesajas bok att Gud säger: 

"Var inte rädd, för jag har betalat lösensumman för dig. Jag har kallat dig vid 

namn. Du är min.” 

Det är alltså Gud själv som genom profeten Jesaja tröstar sitt folk. 

Jag tror att vi också behöver höra sådana löften från Gud. Det är så mycket som 
händer runt omkring oss som liknar det profeten talar om. På vissa ställen 
översvämmas jorden av vatten som dränker människor, djur och byggnader. På 
andra ställen är det den brännande solen som skadar folket, som utsätts för den 
obarmhärtiga torkan eller av de förödande bränderna. 

Gud väjer inte för de svårigheter som livet kan föra med sig. Han låter profeten 
tydligt tala om att så här är det, så här ser det ut runt omkring dig. Han målar 
inte upp en bild av en önsketillvaro. Men han är tydlig med att säga att Gud 
finns mitt i det allra mest fruktansvärda som sker i vår värld. 

Han går rakt in i det som är våra tankar och funderingar inför sådant som händer, 
och som vi inte förstår varför det måste hända? Så fortsätter Gud att tala: ”När 

du måste gå genom djupa vatten och stora svårigheter, ska jag vara med dig. 

När du går genom floder av bekymmer, kommer du inte att drunkna! När du 

vandrar genom eld av motstånd eller förtryck, ska du inte bli bränd." 

Gud har lovat att inte svika oss när olyckan slår till. Hans frälsning/räddning står 



fast. Gud lovar att vara med oss mitt i fasorna, mitt i nöden, mitt i det som vi står 
i. 

Hans löften står fast: "den som tror på mig skall leva om han är dör" sa Jesus och 
det gäller även när vi drabbas av katastrofer, större eller mindre, av det ena eller 
det andra slaget.  

Löftet om räddning står fast. Som alltid ger Guds ord oss inte ett teoretiskt svar, 
utan ett i högsta grad praktiskt. Vi får något att hålla oss till. Vi får något att 
klamra oss fast vid när det stormar runt omkring oss. 

Många människor avfärdar Guds löften och säger: "Jag kan inte tro på en god 
gud när så mycket ont händer" 

Men om vi läser Bibeln så förstår vi att Gud inte heller kunde acceptera det 
onda. Det har aldrig funnits i hans tanke att det onda skulle segra, att vi skulle 
förgås. 

Det var på grund av att det onda tagit över Guds skapelse som han sände sin Son 
till världen för att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Så var det då för flera 
tusen år sedan och så är det nu. 

Gud möter oss genom Jesus mitt i den verklighet som är vår. Han kom för att 
försona, att rädda och leva i vår verklighet med all dess sorg och smärta. Hit 
kom Jesus. Här vann han sin seger. Han gick in i kampen och delade våra 
villkor, och vann seger inifrån.                   

Det är som om han bröt en ny väg genom ondskan, och därför är det löftet sant 
som vi har hört: Om du än måste gå genom vatten, så är jag med dig…"Var inte 

rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig mitt namn, du är min." 

Det finns mycket som vi inte förstår, mycket av det som händer som vi skulle 
vilja kunna förklara bättre, det finns mycket som vi vill ha en förklaring till. 

Vi får inte hjälp att förklara allt som möter oss men vi får hjälp att klara det som 
möter oss här. 

En ”minnesvers”: ”Allt som händer kommer inte ur Guds hand, men allt som 
händer vill han ta i sin hand.” 

Idag, kanske mer än någonsin, upplever vi att världen och dess makter är i 
uppror men Gud vill rädda oss till den skapelse han har i beredskap för oss. Så 
tröstar oss Guds ord, klart och hoppfullt, trotsigt och ihärdigt, när vi gråter, när 
vi känner vanmakt, när vi känner förtvivlan, när vi känner ondskans fasansfulla 
makt. 

Men vi får inga färdiga teoretiska svar. Även om det är svaren vi söker och 
frågar efter. Vi får något som är mycket bättre.                   

Vi får löften om att bli bevarade och räddade mitt i den verklighet som är vår. 
Det ger oss hopp när ondskan slår till och alla våra mänskliga förklaringar slår 



slint och vi känner oss undrande, maktlösa och små och undrar varför den och 
den blev drabbad så fruktansvärt men inte jag. Eller när vi känner ”varför ska 
just jag drabbas av detta?” 

Vad skall vi nu lära oss av allt detta? Jag tror att det i hög utsträckning handlar 
om hur vi ser på det som händer oss, hur vi värderar det. 

Det handlar om hur vi förhåller oss till saker och ting. Och att det kanske inte 
alltid är så bedrövligt, det som händer, som det i det första skedet ser ut. 

Visst är prövningar, mötet med döden, sorgen, smärtan oerhört plågsamt. Men 
hur svårt, hur fruktansvärt det än är, kan det till och med fördjupa och berika 
våra liv, för det ger oss en sann verklighetssyn eftersom alla falska säkerheter vi 
bygger upp raseras. 

Gud är inte det ondas upphov. Men Gud kan förvandla till och med det onda från 
meningslöshet till mening, från fasa till trygghet. När vi med Guds hjälp 
övervinner svårigheter och det onda då förkunnar vi hans seger och makt. 

I en text Nya Testamentet är det som om Paulus upprepar profetens ord, på sitt 
sätt: 

"Vi kan bli ansatta, men inte kringrända, rådvilla, men inte rådlösa, vi kan bli 

förföljda men inte övergivna, slagna till marken men inte förlorade."  

Så fortsätter han lite senare:  

"Därför ger vi inte upp, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre 

människa dag för dag. Våra kortvariga lidanden väger oändligt lätt mot den 

överväldigande, eviga härlighet de bereder åt oss." 

Det finns många människor kan berätta om just detta, att det var i de riktigt 
svåra stunderna som de upplevde Guds närhet som aldrig någonsin förr.                                                                          
Kanske du är en av dem, kanske har du en sådan erfarenhet?!                                                                  
Gud kom nära, och allt ändrades mot alla odds. Där mitt i det svåra, i 
prövningen, och lidandet där kan vi möta Gud. 

Ofta vill vi ha raka snabba svar på varför det ena eller andra sker. 

Men jag skulle säga att tillit väger mycket tyngre än svar. 

Gud vill oss väl, han har kallat oss vid namn och han har omsorg om oss. Han 
kan rädda oss när vi i tillit överlämnar oss till honom och vågar ta till oss Guds 
eget ord och hans löften.   

Om du än måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar, så 

skall de inte dränka dig. Måste du än gå genom eld, så skall du inte bli svedd 

och lågorna skall inte förtära dig." 

Jesus kom, döptes, tog emot helig Ande och påbörjade sitt livsverk. Därför kan 
vi idag bli indragna i hans kraftfält och mötas av orden: 



 "Frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid namn. Du är min, säger 

Herren som har skapat dig." 

 


