
Dag 22 afton

Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen 
och blev döpt av Johannes i Jordan.

Mark. 1:9-11

Jesu dop innebar mycket mer än ett startskott för hans offentliga verksamhet. Hans dop 
har betydelse för hela mänskligheten. Genom att Johannesdopet var ett dop för syndare, 
betydde  Jesu tagande av detta dop en syndabekännelse. Men då han som Guds Son var 
syndfri i sig själv, var det våra och hela världens synder som han bekände sig till. Detta 
var Guds plan från evighet, för att han skulle kunna bära och ta bort våra synder.

Där vid Jordan gick profetians ord i uppfyllelse: ”All vår skuld lade Herren på honom." 
Jes. 53:6. När han steg upp ur vattnet, bar han våra synder i sin kropp och skulle gå med 
dem inför Gud för att ta vårt straff för dem. Dittills hade Jesus visserligen varit lik oss i det
att han hade blivit född till människa, men genom sin bekännelse vid Johannes dop blev 
han ett med oss alla, så att våra synder var hans synder. Så kunde han genom sin död ta 
bort dem och så förvärva rättfärdighet åt oss. 
 
Jenom att ta Johannesdopet begärde Jesus förlåtelse för våra synder med hänvisning till 
sin egen död för syndens skull. Och denna hans begäran bifölls också genast. Till tecken 
därpå öppnades himlen genast och Guds Ande sänkte sig ned över Jesus - för oss alla, 
eftersom Jesus då hade blivit vår ställföreträdare. För Jesus själv i hans egen syndfria 
gestalt var himlen alltid öppen och Anden förenad med honom och Fadern.

Så är hela världen döpt kollektivt i Jesu dop och via Jesus begärt och erhållit förlåtelse för 
sin synd på grund av Jesu ställföreträdande död. Detta är ett faktum i Gud Faders ögon. 
Men  nåden i Kristus ges åt oss personligen till åtnjutande genom vårt personliga dop och 
evangeliets predikan.


