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Dagens text hör egentlige hemma på Kristi himmelsfärds dag
och är Jesu allra sista ord till sina lärjungar före sin
himmelsfärd.
Först av allt deklarerar han är den som har all makt i himmelen
och på jorden. Något som profeten Daniel hade fått
uppenbarelse om när han såg framåt mot den utlovade Messias.
”Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av
alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är
evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå
under.” Dan 8:14
Detta innebär att Jesus är Herre. Han är vår Herre och Gud.
Och han är densamme i alla tider.
Jesus anger här hur hans verk här på jorden skulle fortsätta.
Han ger sina lärjungar uppdraget att gå ut och göra alla folk till
lärjungar. Ofta gör vi det lätt för oss när vi sitter i våra kyrkor
och väntar att människor ska komma till oss. Och visst händer
det att människor kommer till våra kyrkor för att söka efter
Gud och det ska vi tacka Gud för. Men Jesu befallning var att
gå ut. Så gjorde de första lärjungarna efter pingsten de gick ut
från sitt gömsle ut på gator och torg, där människor vistades
och talade om Jesus, han som lidit och dött för oss människor
och honom som uppstått från de döda. Det blev väckelse och
folk kom till tro på Jesus. De lät döpas i Herrens Jesu Kristi
namn.
Visst hände det att lärjungarna blev tillfångatagna, ställda inför
rätta och man ville tysta ned dem med hot. Men lärjungarna
sade: att vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.

I förföljelsetiderna förskingrades de kristna till olika
platser, men över allt förkunnade de om JESUS.
Hur en människa ska kunna bli en Jesu lärjunge sedan
Jesus farit upp till himmelen beskriver Jesus i orden:
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige
Andens namn.
Det var först nu som Jesus befaller sina lärjungar att
döpa, det hade inte skett tidigare. Ett dop i Faderns
och Sonens och den helige Andens namn.
Den döpte får i dopet rätten att kallas ett Guds barn.
Genom dopet får vi människor del i det som Jesus
gjort för oss människor i hans död och uppståndelse.
Paulus skriver i Rom 6:3-4
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus
Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom
dopet har vi alltså dött och blivit begravda med
honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som
Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns
härlighet.
Dopets gåva ges åt oss människor helt av Guds nåd.
Då spelar det ingen roll om vi är rika eller fattiga, inte
hellre vilken hudfärg vi äger eller vilket kön vi har.
Tänk att Jesus i dopet tar bort alla sådana
gränsdragningar. I dopet blir vi alltså Guds barn.
Paulus uttrycker det så i Gal 3:27-28
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
I dopet har vi döpts in i Kristus, det är ett stort
mysterium. Det är en 100% gemenskap med Jesus.

Blodsförbundet med Jesus får vi bekräftat varje gång som vi
firar mässan, när vi tar emot Kristi kropp och blod.
Jesus vill också att Guds folk skall få lära sig vad Jesus sagt
och vad han vill med våra liv. Därför har vi också vid varje
gudstjänst en predikan som ska ha Jesus i centrum och som ska
leda oss in på trons väg.
Jesus avslutar med ett fantastiskt löfte till oss alla: Jag är med
er alla dagar till tidens slut.
Han är med oss under alla våra livsdagar in i evigheten.
Under uppväxtens dagar då tiden bara tycks stå stilla och det
känns som om det skulle vara en evighet tills man ska bli stor,
men också i den ålder då man tycker att en vecka knappt har
börjat, så är den slut.
Under arbetets dagar och när livet bara leker.
I dagar av glädje och sorg.
Ja också i de dagar när man känner att livet bara går en emot,
men då finns han där, som vi hört om i en gammal sång:
Någonstans bland alla skuggorna står Jesus
Vilken förmån det är att vi får äga gemenskap med vår Herre
JESUS.
Han som sänder oss ut, som ett Kristusbrev ut i världen, med
hoppets evangelium.
Ett hoppets evangelium som vi själva får hålla mig till.
Jag är förlåten.
Jesus har i dopet gjort mig till ett Guds barn.
Jesus är med mig varje dag in i evigheten.
När mitt jordiska liv är slut, då har jag ändå det bästa kvar.
Så blir Heliga trefaldighets dag en dag då vi påminns om att vi
äger en Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och Helig

Ande. En Gud som möter oss i dopet. En Gud som är
med oss.
En Gud som vill att evangelium ska ges till alla.

