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Vi möter i dagens text främst två personer: Johannes
döparen och Jesus.
Johannes döparen var på den tiden predikant, som
samlade stora skaror kring sig. Han var inte rädd för
att visa på sådant som var fel i människors liv och
uppmanade dem att omvända sig till Gud. Många
frågade sig om inte han kunde vara Messias. Något
som Johannes förnekade. I stället visade han på
honom som skulle komma.
Själv döpte han i vatten, ett dop som visade på att
människan ville omvända sig.
Men han som skulle komma skulle döpa i helig Ande
och eld. Detta syftade på det dop som Jesus skulle
instifta när han sände ut sina lärjungar till att döpa i
Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
Men det syftade också på när lärjungarna på
pingstdagen blev utrustade med helig Ande och tungor
liksom av eld berörde dem.
Han beskriver Jesu verksamhet som den som har
kastskoveln i sin hand för att rensa den tröskade
säden.
En bild som inte är så lätt att förstå.
Jag ska försöka att förklara.
Sedan man samlat in säden till sina lador, så skulle
man rensa sädeskornen från agnarna, då användes en
kastskovel som såg ut som en grep av trä. Med den

kastades säden upp i luften och de lättare agnarna
blåsten bort av vinden, kvar blev de rensade
sädeskornen som man kunde mala till mjöl.
Det var den uppgift som Jesus fått att utföra.
Han skulle befria oss människor från allt som kan bli
fel i våra liv. Han för bort det som med en vind, så
långt som öster är ifrån väster. Han ger oss en full
förlåtelse.
Så gjorde han med Sakkaios som hade tagit för
mycket betalt vid tullen och stoppat extra pengar i sin
egen ficka. Efter mötet med Jesus där han fick göra
upp med sitt gamla liv och ta emot förlåtelsen. Jesus
säger om honom: I dag har frälsningen vederfarits
detta hus Luk 19:9
Eller när den där stackars kvinnan som släpats fram
till Jesus efter att hon tagits på bar gärning för att ha
begått äktenskapsbrott och folket undrar om hon inte
skall stenas, till slut får hon höra hur Jesus säger till
henne. ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda
inte mer" Joh 8:11 Hon blev frikänd av Jesus.
Så var det många andra som fick höra hur Jesus säger:
Dina synder är dig förlåtna, Gå i frid. Dina synder är
dig förlåtna, Gå i frid.
Nästa scen är när Jesus blir döpt.
Han ställde sig mitt bland syndarna i sitt folk och
delade deras skuld. Han som var utan synd han blev
gjord till synd.
Jesu dop var invigningen av hans offentliga
verksamhet. Ingen annan har kunnat döpas med det

dop som Jesus döptes med. För när Jesus döptes så tog
han på sig hela världens synd, det var som en
syndaflod som sköljdes över Jesus. Det var våra
synder han bar.
När han sedan bad öppnades himmelen och den helige
Ande kom över honom i en duvas skepnad. Kanske en
anspelning på den duva som Noa sände ut efter
syndafloden. Duvan som kom tillbaka ett friskt olivlöv
i sin näbb. Fredens och livets symbol. Han Jesus är vår
fred och frid.
Sedan hörs rösten från himmelen: ”Du är min älskade
son, du är min utvalde.”
Herren hade till Jesaja talat om detta 700 år tidigare
om denna stund, som nu gick i uppfyllelse:
Detta är min tjänare som jag ger kraft,
min utvalde som jag har kär.
Jag låter min ande komma över honom,
han skall föra ut rätten till folken.
Därefter talar Herren om hur han skulle framträda och
som jag tycker stämmer så väl in på berättelserna om
Jesus.
Han ropar inte, han höjer inte rösten,
hans stämma hörs inte på gatorna.
Det knäckta strået bryter han inte av,
den tynande lågan släcker han inte. Jes 42:1-3
Johannes döparen kunde aldrig glömma vad han varit
med om när Jesus döptes därför säger han:
Johannes vittnade och sade: ”Jag har sett Anden

komma ner från himlen som en duva och stanna över
honom. Jag kände honom inte, men 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.’ Jag har sett det, och jag
har vittnat om att han är Guds utvalde.” Joh 1:32-34
Jag började den här gudstjänsten med att säga: I
Faderns och Sonens och den Helige Andens namn.
Vid Jesu dop fanns hela treenigheten där: Jesus Anden
som sänkte sig ned över Jesus och Faderns röst som
hördes ifrån himmelen.
Det är den Gud som vi tror på och som vi bekänner.

