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FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop 

Söndagens samlande rubrik är ”Vårt dop”. Läser vi dagens 

(alltså 2:a årgångens) evangelietext handlar texten konkret om 

Jesu dop och att Jesus döper med helig ande.  

1:a årgångens text, handlar om farisén Nikodemus besök hos 

Jesus. Jesus talar om nödvändigheten att vara född av vatten 

och ande.  

Läser vi 3:e årgångens evangelium, säger Johannes döparen:  

Matt 3:11 Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. 

Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är 

inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han (Jesus) skall 

döpa er med helig ande och eld. 

Gemensamt för den här söndagens evangelier är helig ande. 

Faktiskt att vara döpt i helig ande. Min reflektion blir vad är 

helig ande? Evangelisten och lärjungen Johannes ger oss en 

grundläggande definition: 

1 Joh 4:1-3 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva 

om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i 

världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande 

som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt 

är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från 

Gud. 

Paulus skriver om falsk förkunnelse så här: 

2 Kor 2:17 Jag är ju inte som de många som schackrar med 

Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer 

från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. 

Om en förkunnelse saknar att Jesus är Guds son, som kom till 

oss i mänsklig gestalt, genomförde offret som öppnade himlen 



även för oss hedningar, så är det sannolikt inte ett budskap 

från Gud. Lärjungen Johannes beskriver Guds omsorg: 

1 Joh 4:10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan 

att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer 

för våra synder  

Dagens text handlar om att Jesus döper oss med helig ande. 

Den ande som genomsyrar vårt liv, våra tankar, ord och hand-

lingar. Vi läste nyss lärjungen Johannes ord till mej och dej: 

Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kom-

mer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 

Redan i den första församlingens tid fanns falska förkunnare. 

Frågan blir: Vilken ande vill jag hålla mig till? I dagens epis-

teltext har vi följande evighetslöfte: 

Tit 3:4-8 ”Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till 

människorna blev uppenbara räddade han oss – inte därför 

att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är 

barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder 

och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, 

vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss …” 

Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelietext: 

Joh 1:29-34 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: 

»Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om 

honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty 

han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han 

skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten.« 

Och Johannes vittnade och sade: »Jag har sett Anden komma 

ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag 

kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vat-

ten sade till mig: ’Den som du ser Anden komma ner och 

stanna över, han är den som döper med helig ande.’ Jag har 

sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.« 


