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Predikan av Jenny Arnerlöf 8 januari 2023 – Jesu dop 

Vad gör du när du står i en kö? Tittar du på de andra som står runt omkring 

dig med funderingar på vilka de är? Vad de jobbar med? Varför de inte har 

bättre kontroll över sina barn eller varför de står i samma kö? Vad tänkte 

Jesus på när han såg de andra som stod i kön för att bli döpta av Johannes? 

Vad tyckte han när han skulle gå genom samma omvändelserit som kända 

svindlare, skvallerbyttor, våldsmakare, latmaskar, hedonister och andra 

bristfälliga människor som du och jag? Hur ofta ser du på människor som 

inte är lika dig och fylls av känslan, ”detta är mitt folk!”. De flesta människor 

har bestämda åsikter om vem och vad som ska få definierar dem. 

I dagens evangelietext möter vi Jesus i ett ögonblick som är så utmärkande 

att alla fyra evangelieförfattare berättar om det. För att sätta detta i 

perspektiv kom ihåg att bara Matteus- och Lukasevangeliet berättar om 

Jesu födelse. Berättelsen om Jesu dop hör alltid till den första söndagen i 

trettondagstiden för att den säger något viktigt om vem Jesus är.  

Ett definierande ögonblick är ett moment av uppenbarelse. Det är en stund 

när vem vi verkligen är syns antingen för oss själva, för andra eller båda. 

Det kan vara stunden när någon inser att de inte vill ta över familjeföretaget 

för att de är kallade till något annat. Ibland syns det för andra och inte oss 

själva när vi gör något som kräver stort hjältemod utan att tänka på det 

personliga priset.  Jesu dop var ett definierande ögonblick för honom och 

för oss. Tecken han fick måste onekligen ha gett självinsikt och bekräftelse, 

men redan innan han sänktes ner och lyftes upp ur flodvattnet hade han 

insikt om världens beskaffenhet och hans plats i den. Jesu dop var det första 

ögonblicket när han lade sin storhet åt sidan och identifierade sig med oss i 

vår brustenhet.  Han hade all rätt att hävda sin suveränitet och stanna på ett 

kritiskt avstånd. Men han gjorde inte det.  
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Jesus valde att identifiera sig med det sämsta i oss genom att i Jordanfloden 

symbolisk ta på sig alla våra synder och vår hjälplöshet.  Hur skulle han 

annars kunna lyfta oss upp, göra oss till Guds barn och återställa Guds 

avbild i oss?  Jesus identifikation med vårt tillstånd var en aspekt av hans 

val att döpas. Av texten att döma var det en aspekt som evangelisten 

Markus inte var särskilt intresserad av. Det som var viktigt för Markus i 

början av hans skrift var att ge oss signaler om vem Jesus är i förhållande 

till Israels profetiska skrifter. Markus skrev att Jesus ”såg himlen dela sig 

och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från 

himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.«” Dessa signaler – en 

öppnad himmel, duvan och rösten är mycket mer än filmiska 

specialeffekter; Markus mål var inte att vara melodramatisk. Hans mål var 

att säga att denna man är den extraordinära ledaren som Israel och hela 

världen har längtat efter.  

 

Detaljen om himlen och röstens budskap är hänvisningar till ett specifikt 

innehåll i profeten Jesajas bok. (och intressant nog inte de verserna som 

lästes som dagens Gamla Testamentlig läsning) Den första hänvisningen är 

till Jesaja 64s rop av desperation till Gud som börjar ”O att du slet itu himlen 

och steg ner!” och slutar bland annat med ”Du har dolt ditt ansikte för oss 

och utlämnat oss åt våra synder.” Referensen till Jesaja texten är Markus 

försiktiga sätt att säga att människosläktet inte längre är utlämnat åt sina 

synder, för Gud har stigit ner.  

Den andra hänvisningen är till Jesaja 42 som innehåller den första av fyra 

sånger om Herrens oskyldiga tjänare. En tjänare som lider för folkets 

synder och vars lidande på något sätt har en frälsande effekt. ”Detta är min 

tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär” är hur den första 



 3

sången om Herrens tjänare börjar. ”Min älskade son”, ”min utvalde” och 

”min utvalde som jag har kär” – ni hör likheterna.  

 

Med hans referenser till Jesaja, en av Israels viktigaste profetiska skrifter, 

vill evangelisten Markus hjälpa oss förstå Jesus unika identitet och uppdrag. 

Genom att döpas uttryckte Jesus Guds solidaritet med oss; Guds val att 

verkligen vara Gud med oss, och Guds intention att agera på våra vägnar 

genom Jesus.  

 

Det är inte självklart att vi uppskattar storheten i Guds val att identifiera sig 

med oss på detta sätt. Inte heller är det självklart att vi tar in vad som pågår 

i dagens episteltext från Apostlagärningarna.   

Det är lätt att läsa texten och tro att Samarierna behövde Apostlarna från 

Jerusalem utan att förstå att Apostlarna hade ett lika stort behov av 

Samarierna. Från Jesu möte med den Samariska kvinnan och hans liknelse 

om den barmhärtiga Samariten vet vi att Samarierna betraktades av 

judarna som fiender. Och även om Jesu liknelse var stark, och mötet med 

kvinnan gjorde ett intryck på lärjungarna, blev flera seklers fördomar inte 

raderat bort så lätt.  

Faktum är att fördomarna mot Samarier kan ha förvärrats bland Jesu följare 

då Samarier samarbetade villigt med den romerska makten som 

korsfästade Jesus. Tänk på dina egna politiska fiender, och hur svårt det 

ibland kan vara att tro att några från deras falang kan dela din tro.  Då 

förstår du något om bakgrunden till Petrus och Johannes resa till Samarien. 

Det är långt ifrån självklart att de reste ditt med samma villighet som Jesus 

visade när han gick ut till Jordanfloden för att identifiera sig med de som 

var så olik honom.   



 4

Varför var det nödvändigt för Petrus och Johannes att resa till Samarien? 

Filippos, en av de sju grekisktalande diakonerna utvald av apostlarna att 

hjälpa till med bespisningen var den som förkunnade Kristus för 

Samarierna.  Filippos förkunnelse fick många Samarier att omvända sig, 

komma till tro och bli döpta. Men det verkar som om de inte hade fått 

Anden. Det vore lätt att ta det som ett tecken på att Filippos inte var fullt 

kvalificerad att utföra sitt uppdrag. Men något annat pågick där. Guds Ande 

lydde inte under Apostlarna – det är tvärtom. Och Anden hade något viktigt 

att lära apostlarna. 

 

I Apostlagärningarnas första verser kan vi läsa hur den uppståndne Jesus 

sade till apostlarna att de skulle vittna om honom i Jerusalem och i hela 

Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Men när det 

hetsade till mot Jesu efterföljare efter Stefanos martyrdöd var det inte 

apostlarna som drog till Samarien – det var Filippos. Apostlarna var kvar i 

Jerusalem. Var de osäkra efter vad som hände med Stefanos? Tvekade de 

om Samarierna som en målgrupp för evangeliet? Eller hade de bara fullt 

upp med församlingen i Jerusalem? Vi kan inte veta. Men när de nåddes av 

nyheterna att Filippos förkunnelse fick Samarier att komma till tro reste de 

dit. Antagligen för att se om rapporten stämde. I vers 25 kan vi läsa att det 

var först när de var på väg tillbaka till Jerusalem, efter deras tid med 

Filippos konvertiter, som de förkunnade evangeliet i flera Samariska byar.  

 

 Det var inte bara för att Samarierna skulle få den heliga Anden som 

apostlarna behövde resa dit. Det var lika viktigt för apostlarna att lära att 

Samarierna kunde få Anden. De behövde förstå att de som tidigare var ”de 

andra” nu var en del av ”oss”.  I Apostlagärningarnas många dopskildringar 

finns det inte ett enstaka mönster för hur det gick till med dop och 
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mottagandet av den heliga Andens.  Ibland fick folk Anden innan de döptes 

som var fallet med Cornelius i kapital 10. Andra gånger fick de Anden i 

samband med dopet som den etiopiska hovmannen Filippos döpte efter 

hans tid med Samarierna.  Och ytterligare människor fick Anden en tid efter 

att de döptes genom att någon av apostlarna lade händer på dem och bad 

för dem. Guds Ande styrdes inte av apostlarna liksom Anden inte är under 

vår kontroll. Men Anden är intresserade av att se människor som tidigare 

har varit fientliga mot varandra komma tillsammans i Kristus. Som 

apostlarna lärde sig i Samariens huvudstad, måste vi lära oss om och om 

igen att Guds Ande drar alla möjliga människor in i Guds gemenskap. 

Frågan är om vi är lika beredda att släppa in dem vi har fördomar emot i vår 

gemenskap?  

 

Den heliga Anden ber oss att inte sätta gränser för två saker: omfånget av 

Guds kärlek, och kraften som evangeliet har i sig om vi bara delar det – 

särskilt med människor som vi har starka fördomar om. Evangeliet för oss 

idag är att i Kristus har Gud identifierat med oss. Han kom ner och stod i 

samma kö med oss – de hjälplösas kö. Och så försonade han oss med Gud – 

trots att vi har så lite gemensamt med honom.  Och han förvandlade köns 

villkor, våra villkor.  Det är ett vackert budskap, ett glatt budskap, som vi får 

förmedla till andra människor som står i kön med oss som inte förstår att 

de inte är hjälplösa.  Det är evangeliet för oss idag. Amen. 

 


