
Detta	  är	  min	  älskade	  son,	  han	  är	  min	  utvalde.	  
	  
Söndagens	  tema	  är	  ”Jesu	  dop”	  och	  vi	  ska	  få	  börja	  med	  att	  läsa	  evangelietexten	  för	  
söndagen	  och	  den	  är	  hämtad	  från	  Matteusevangeliet	  3:13-‐17.	  
	  
”Sedan	  kom	  Jesus	  från	  Galileen	  till	  Johannes	  vid	  Jordan	  för	  att	  döpas	  av	  honom.	  
Men	  Johannes	  ville	  hindra	  honom	  och	  sade:	  »Det	  är	  jag	  som	  behöver	  döpas	  av	  dig,	  
och	  nu	  kommer	  du	  till	  mig.«	  	  Jesus	  svarade:	  »Låt	  det	  ske.	  Det	  är	  så	  vi	  skall	  uppfylla	  
allt	  som	  hör	  till	  rättfärdigheten.«	  Då	  lät	  han	  det	  ske.	  	  
	  
När	  Jesus	  hade	  blivit	  döpt	  steg	  han	  genast	  upp	  ur	  vattnet.	  Himlen	  öppnade	  sig,	  och	  
han	  såg	  Guds	  ande	  komma	  ner	  som	  en	  duva	  och	  sänka	  sig	  över	  honom.	  Och	  en	  röst	  
från	  himlen	  sade:	  »Detta	  är	  min	  älskade	  son,	  han	  är	  min	  utvalde.”	  
	  
I	  samma	  berättelse	  i	  Lukasevangeliet	  så	  står	  det	  att	  rösten	  från	  himlen	  sa	  ”	  ”Du	  
är	  min	  älskade	  son,	  du	  är	  min	  utvalde.”.	  Det	  är	  nästintill	  identiska	  ord,	  men	  
tilltalsformen	  är	  olika.	  I	  Lukasevangeliet	  talar	  rösten	  rakt	  till	  Jesus	  och	  i	  
Matteusevangeliet	  talar	  den	  till	  oss	  och	  berättar	  för	  oss	  om	  vem	  Jesus	  är.	  Det	  är	  
snarlikt,	  men	  ändå	  olika.	  Och	  vi	  återkommer	  till	  de	  här	  snarlika	  orden	  snart.	  
	  
För	  idag	  handlar	  det	  alltså	  om	  Jesu	  dop.	  Och	  jag	  hörde	  någon	  som	  sa	  att	  Jesu	  dop	  
inte	  ska	  förväxlas	  och	  översättas	  till	  vårt	  dop.	  Att	  de	  två	  inte	  kan	  likställas	  en	  
söndag	  som	  denna.	  Vilket	  jag	  tror	  är	  lätt	  hänt	  ibland.	  För	  vi	  tänker	  ju	  att	  det	  
handlar	  om	  dopet	  båda	  två.	  Vilket	  det	  såklart	  gör.	  Men	  Jesu	  dop	  är	  också	  något	  
annat.	  Och	  därför	  vill	  jag	  dela	  något	  om	  det	  nu.	  Om	  just	  dem	  här	  orden	  som	  
berättar	  för	  oss	  om	  vad	  som	  händer	  precis	  efter	  det	  att	  Jesus	  kom	  upp	  ur	  vattnet	  
efter	  dopet.	  Om	  orden	  från	  himlen.	  Orden	  som	  är	  en	  del,	  en	  detalj	  i	  den	  här	  
berättelsen.	  Men	  en	  sådan	  viktig	  detalj,	  med	  viktiga	  ord.	  
	  
Och	  när	  det	  kommer	  till	  detaljer	  så	  går	  det	  alltid	  att	  fördjupa	  sig	  och	  så	  även	  i	  
den	  här	  detaljen	  och	  jag	  har	  funderat	  en	  del	  över	  de	  här	  orden	  från	  Gud	  till	  Jesus.	  
Och	  jag	  har	  gjort	  det	  utifrån	  en	  del	  böcker	  som	  jag	  har	  läst.	  För	  i	  de	  här	  olika	  
böckerna	  så	  diskuterar	  teologer	  och	  forskare	  om	  de	  här	  orden	  är	  ord	  som	  bara	  
Jesus	  hör	  eller	  om	  alla	  de	  som	  är	  vid	  stranden	  till	  floden	  Jordan	  också	  hör	  dem.	  
	  
Och	  egentligen	  så	  spelar	  det	  kanske	  ingen	  roll,	  det	  är	  ju	  trots	  allt	  bara	  en	  detalj,	  
men	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  spännande	  att	  måla	  upp	  bibelberättelser	  framför	  mig,	  
och	  för	  er.	  I	  det	  här	  fallet	  berättelsen	  där	  vi	  får	  se	  Jesus	  bli	  döpt	  av	  Johannes	  
döparen	  i	  floden	  Jordan	  och	  hur	  människorna	  står	  på	  flodstranden	  och	  ser	  detta	  
ske.	  Sedan	  kommer	  duvan	  från	  himlen.	  Och	  antingen	  hör	  alla	  sedan	  en	  röst	  som	  
säger	  ”detta	  är	  min	  älskade	  son”,	  eller	  så	  ser	  de	  bara	  att	  det	  händer	  något	  med	  
Jesus,	  för	  detta	  var	  ord	  bara	  till	  honom,	  in	  i	  hans	  hjärta,	  ”du	  är	  min	  älskade	  son”.	  
	  
Men	  det	  viktiga	  för	  oss	  idag,	  vi	  som	  läser	  berättelsen	  om	  Jesu	  dop,	  det	  är	  just	  
bekräftelsen	  som	  finns	  i	  orden	  från	  himlen.	  Och	  i	  och	  med	  att	  det	  står	  olika	  ord	  i	  
evangelierna	  så	  får	  vi	  ännu	  mindre	  svar	  på	  hur	  det	  gick	  till.	  Om	  orden	  endast	  
kunde	  höras	  av	  Jesus	  eller	  om	  alla	  människorna	  vid	  flodstranden	  kunde	  höra	  
dem.	  Och	  därför	  fortsätter	  teologer	  och	  forskare	  att	  fundera	  kring	  detta.	  Och	  vi	  
får	  hålla	  fast	  vid	  bekräftelsen.	  
	  



Och	  det	  här	  är	  som	  sagt	  bara	  en	  detalj	  i	  en	  större	  berättelse,	  men	  jag	  tycker	  om	  
detaljer.	  De	  fångar	  ofta	  mitt	  intresse,	  väcker	  min	  nyfikenhet	  och	  leder	  till	  frågor.	  I	  
det	  här	  fallet	  får	  vi	  inget	  konkret	  svar	  på	  frågan.	  Men	  vi	  får	  med	  oss	  något	  annat.	  
	  
Vi	  får	  med	  oss	  Guds	  bekräftelse	  av	  Jesus.	  För	  i	  och	  med	  att	  vi	  inte	  får	  ett	  konkret	  
svar	  så	  breddas	  budskapet	  och	  vi	  får	  inse	  att	  det	  både	  handlar	  om	  en	  bekräftelse	  
till	  Jesus	  inför	  hans	  uppdrag	  och	  en	  bekräftelse	  till	  oss	  om	  att	  Jesus	  är	  vår	  herre.	  
För	  uppenbarligen	  så	  användes	  de	  olika	  orden	  i	  de	  olika	  evangelierna,	  varför	  vet	  
vi	  inte.	  Men	  de	  ger	  oss,	  idag,	  en	  dubbel	  bekräftelse.	  
	  
Gud	  säger	  ”Du	  är	  min	  älskade	  son,	  du	  är	  min	  utvalde.”	  Och	  i	  och	  med	  de	  orden	  så	  
berättar	  han	  också	  för	  oss	  ”Detta	  är	  min	  älskade	  son,	  han	  är	  min	  utvalde.”	  Och	  de	  
här	  orden	  kan	  få	  bli	  en	  fantastisk	  påminnelse	  för	  oss	  idag.	  Som	  vi	  får	  påminna	  oss	  
om	  varje	  dag.	  Påminnelsen	  om	  detta	  stora	  att	  Jesus	  är	  vår	  herre	  och	  att	  han	  är	  
Guds	  utvalda.	  Och	  de	  orden	  kan	  vi	  aldrig	  höra	  för	  många	  gånger.	  Amen.	  


