
Dag 25 morgon

På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya
Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Du

som har öron, hör vad Anden säger till försalingarna!
Upp. 3:12b,13

Detta är en doptext. En namnskrift på något innebär, att föremålet ifråga är namnskrivarens 
egendom. När Kristus skriver sitt namn på oss, betyder det att vi är  och förblir  hans 
egendom. Han skrev sitt namn på oss redan när han döpte oss i sitt namn. Då tog han också in
oss i de heligas samfund, som är hans stad, det nya Jerusalem, det som har kommit ned från 
himmelen. Också den stadens namn skrevs på oss. Vi är dess rätta invånare. Och dessutom
tecknade Herren Jesus oss med sitt eget nya namn.

Vilket är då Jesu nya namn? Ett namn betyder i bibliskt språkbruk en identitet eller egenskap.
Jesus har många egenskaper, men här avses något visst, som har att göra med hans uppgift. 
Paulus skriver om honom att han 'för oss blev gjord till synd'. 2 Kor 5:21. När han genom 
Johannesdopet tog på sig alla våra synder, då blev han vår ställföreträdare som den enda syn-
daren på jorden. Hans egenskap var då 'syndaren'. Men när han hade lidit döden och med sitt 
blod betalt synderna, då uppstod han rättfärdig. Han bytte egenskap från syndare till rättfär-
dig. 

Och nu ger han denna sin nya egenskap åt oss i dopet. När vi föddes hit som människor, var 
vi för syndafallets skull automatiskt syndare, men genom Jesus blev vi  liksom han  rätt-
färdiga. Detta fick vi genom dopet, och det gäller inför Gud.  Och den som inte föraktar det, 
utan tror vad han har fått i sitt dop, har allt vad Jesu seger innebär. Men om någon har förbe-
håll eller tillägg beträffande dopets gåva, har han ingen del i Kristi seger, han går miste om
alltsammans och drar över sig hans vrede. 'Hylla Sonen, så att han inte vredgas!' Ps. 2:12.
Sammanfattat: Kristus gör oss genom dopet delaktiga av sin seger, och den som i tro anam-
mar detta budskap har vad det lovar.

Tack, Jesus, för att du har skrivit ditt namn och Guds stads namn på oss i dopet. Vi är din 
egendom, och du hämtar oss härifrån hem till Guds stad.


