Matteus 3:13–17
Lukas 3:21–38

”Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)
Faderns ord till den hemmavarande sonen: ”Mitt barn, du är alltid hos mig,
och allt mitt är ditt.” (Lukas 15:29-31)
Efesierbrevet 1:3–4
Allt det som Nya testamentet har att säga om Kristus,
det har det också att säga om oss som tror på honom:
– kristna = smorda med den helige Ande (som Kristus)
– samma gärningar som Jesus (Johannes 14:12–13)
– Guds söner / Guds barn med arvsrätt till det himmelska arvet (Romarbrevet 8:15–17)
Jesu dop 1: Lukas 3:21–38
Jesu släkttavla betonar inkarnationen: 100 % Gud och 100 % människa
Jesu dop betonar Jesu Son-skap och Andens närvaro.
Detta är en förebild även för våra egna dop!
Jesu dop 2: Matteus 3:13–17
Poängen med att ”uppfylla all rättfärdighet”:
– Jesus ville visa att han stod bakom Johannes uppdrag
– Jesus ville visa på dopets betydelse
– Johannes Döparen var levit, den stam i Israel som enligt lagen hade till uppgift
att utföra olika slags reningar
Vad Jesu dop kan lära oss om våra egna dop:
1) Dopet handlar om vårt barnaskap hos Gud
2) Dopet är en kallelse till lärjungaskap (jfr Romarbrevet 6:1–4)
3) Den helige Ande var närvarande också vid vårt dop (jfr Titus 3:4–7)
4) Dopet förmedlar syndernas förlåtelse (jfr nicaenska trosbekännelsen)
Luthersk dopsyn: sakramenten förmedlar det som de själva avbildar.
– Mer än en symbolhandling
– Förenar oss med Jesu död och uppståndelse
– Ger syndernas förlåtelse åt var och en som tror
– Dopet verkar inte ”automatiskt”
Dopet är den synliga porten in i Guds rike
Tron är den osynliga porten in i Guds rike
Jfr Markus 16:16

Det är omöjligt att vara kristen utan att vara fylld av den helige Ande. (1 Korinthierbrevet 12:3)
Anden är en första försmak av det himmelska arvet (jfr 2 Korinthierbrevet 1:22; 5:5;
Efesierbrevet 1:13–14)
Dopet är startskottet för våra liv som Jesu lärjungar – inte en slutpunkt.
Den helige Ande har blivit given för att hjälpa oss i den fortsatta vandringen.

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Eftersom alla människor är skapade av Gud är vi alla i någon mening ”Guds barn”.
Men i Bibeln är ”Guds barn” först och främst en titel avsedd för dem som har en
personlig tro på Jesus Kristus (jfr Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1).
Kan du komma på fler ”titlar” som Bibeln använder specifikt om oss som kristna?
3) Hur kan vi öva oss i att leva utifrån vad Guds ord har att säga om oss,
snarare än vad människor (vi själva eller andra) har att säga om oss?
4) I det här passet har vi fokuserat en del på likheterna mellan oss och Jesus.
Men vilka skillnader finns det mellan oss och Jesus?

1) Läs igenom Ef 1:3-23.
– Vad nämner Paulus att Gud har gett oss genom vår tro på honom?
2) Be igenom Ef 1:3-23.
– Tacka Gud för allt som han har gett dig genom din tro på honom.
– Be utifrån v 17-19 att Gud ska fylla dig med sin Ande,
och att det ska få de resultat som Paulus talar om i dessa verser.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika kyrkors syn på dopet?
Gör ett litet studium!

Anden och Guds folk av Gordon Fee (Libris 2001)
Dopet: När? Hur? Varför? av Michael Green (EFS-förlaget 1988)
Artikeln ”Dopet” i Trons hemlighet: Vägledning i de kristna grunderna
(Teologiska Nätverket i Pingst 2014)

Podcast med Olof Edsinger och Maria Furusand: Frälsning, dop, nattvard och andeuppfyllelse.
En direktlänk finns längst ner på denna sida:
http://jesustillbarnen.se/barnledarkonferens-2015/

