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1:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesu dop 

I kommande söndags evangelietext har man återigen uteslutit några 

verser. Jag förstår inte handlandet. Givetvis bryter man sönder evan-

gelistens värderingar om vad som hör samman. Med denna inledande 

reflektion är det dags för evangeliet inför kommande söndag: 

Luk 3:15-17 Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte 

Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag döper 

er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är 

inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med 

helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den 

tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han 

bränna i en eld som aldrig slocknar.« 

Nu kommer den del av texten som tagits bort i vår psalmbok: 

Luk 3:18-20 På detta och många andra sätt förmanade han folket när 

han förkunnade budskapet för dem. Men när han gick till rätta med 

tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias 

och för det myckna onda som han hade gjort, lade Herodes till allt an-

nat också det att han satte Johannes i fängelse. 

Här fortsätter söndagens evangelietext, den som finns med: 

Luk 3:21-22 När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit 

döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom 

ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: 

»Du är min älskade son, du är min utvalde.« 

Två reflektioner:  

Den första: Han skall döpa er med helig ande och eld. Att göra det Je-

sus bett oss om – förkunna hans försoningsgärning och förmå männi-

skor att bli hans lärjungar – bygger på ideellt arbete. Det fungerar inte 

om jag frågar mig: ”Vad får jag i ersättning? Vad säger kollektivavta-

let?” Förmodligen ett av kyrkoherdarnas bekymmer i Svenska kyrkan.  



Människor som insett sitt behov av Jesu försoningsgärning frågar inte 

efter ersättning. De har tackat ja till Guds evighetsgåva: Att få vara 

hans barn och Jesu medsyskon. Jesu utlovar ingen lön i uppdraget till 

dej och mej: Att få alla folk att bli hans lärjungar och därmed hans 

medsyskon! Jesu uppdrag skapar eldsjälar utan tanke på lön: Aposteln 

Paulus lät sig inte avlönas, han levde på att vara tältmakare. 

1800-talets missionärer som reste till outforskade länder och riskerade 

livet.  

Psalmförfattaren B.G Hallqvist skriver 1983 i psalmen 291: ”… Så 

blir livets mening skön: kraft till tjänst är tjänstens lön.” En svensk nu-

tida beskrivning av att vara döpt med helig ande och eld.  

Den andra reflektionen:  

Människorna vid Jordan var åsyna vittne när ”… en röst hördes från 

himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.« 

Sedan dess har biblar och mänskliga förkunnare upprepat dessa Guds 

ord för sin tids mänsklighet. Johannes döparen upprepade det mest 

centrala i Guds ord: Jesus är Guds älskade son. Det gjorde Johannes 

inför den onda maktmänniskan – tetrarken - Herodes. Pengar och eget 

liv var betydelselösa för Johannes efter att han hört Guds röst. 

Du och jag har att förlita oss på vad de första kristna skrivit till oss. Vi 

kan lita på vad apostlarna skriver om Guds gåva: Jesu försoningsoffer 

och ta till oss, att vi är beroende av hans offer. Det enda offer som 

öppnar evigheten och himlen för oss.  

Enklast är givetvis att förkasta Guds gåva med tankar såsom: ”Inte nu, 

kanske senare.” Med så enkla tankar bedrar ondskan oss, så att vi går 

miste om evigheten i Guds rike. 

Apostlarna har skrivit ned Guds ord och löften. De hade ingen lön, de 

var inte anställda av någon församling. De bar ut Guds gåva – Jesu 

försoningsgärning – till folken runt medelhavet. Just nu bär deras ord 

ut budskapet om Jesu försoning till dej och mej. De var eldsjälar. 

Döpta med helig ande och eld. Ett livsfarligt ideellt arbete utan tanke 

på lön. Inget har ändrats. Så är det även i dag i mellanösterns länder. 


