
Dag 31 afton

Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att 
hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt. 28:19,20

Eftersom alla människor av naturen är andligen döda, kan ingen medverka till sin 
frälsning utan måste tas in i Guds rike av Gud själv. Det sker i dopet i hans namn, vilket 
innebär att Fadern har bestämt och godkänt barnaskapet, Sonen har återlöst människan 
från hennes syndaskuld, och Anden har verkat födelsen av människans nya och andliga 
liv.

För att kunna leva och växa till i ett rike som fungerande medborgare, måste man få 
undervisning. Detta gäller också himmelrikets medborgare. Likasom Mose lag innehöll 
befallningar, så ger också Jesus sina befallningar. Mose lag, som vi inte förmår följa, har 
Jesus uppfyllt för oss genom sin död, och han ger oss istället sin egen lag. Denna kan 
sammanfattas med orden i 1 Joh. 3:23: Detta är hans bud, att vi ska tro på Guds Sons, Jesu 
Kristi namn. Jesu Kristi namn inbegriper allt som hör till vår frälsning. 

Kan man få ett bättre löfte än att han som har all makt ska vara med oss? Han är 
visserligen osynlig för våra jordiska ögon, men genom hans Ord och Anden är både han 
och Fadern med oss. Jesus är med oss ända till den yttersta dagen. Han tar inte sitt Ord 
ifrån sina lärjungar som tror på honom. Ordet ska stöda dem och ge dem seger över allt 
motstånd, inte en köttslig seger, kanhända inte alls en för jordiska ögon synlig seger, utan 
en verklig och bestående seger full av himmelsk salighet.

Herre Jesus, det är en oförtjänt ära att få vara sändebud i ditt rike. Led oss med din Ande, 
så att dopet hålls i ära till sitt sanna innehåll och ditt evangelium blir rätt förkunnat!


