
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckans tanke ” Jesu dop” 
Nu är det snart tjugondedag knut och julen dansas ut. Hemma har julens prydnader fått återgå till 

sina kartonger. Det var dags att återgå till vardagen, till det ”nya” vanliga.  

Julen har på sätt och vis varit ovanlig. Många har firat delar av julhelgen utomhus för att träffas 

under något säkrare former. Många har valt att vara ensamma, andra har känt sig tvingade på grund 

av covid-19, åter andra hade aldrig något val. 

Det finns många ouppfyllda förväntningar, eftersom inget blev som det brukade. Men hur än dina 

helger såg ut så blir det vardag nu med en förhoppning om ett normalare liv. Vi bär alla på 

förhoppningar knutna till covid-19 vaccineringen. Många längtar till deras tur att vaccineras, andra är 

skeptiska. Men trots allt kan vaccineringen räknas som en räddare i nöden. 

Det kristna budskapet handlar om att Jesus kom som mänsklighetens räddare. Vi har under julen firat 

hans födelse och idag, första söndagen efter trettondagen, handlar gudstjänstens texter om Jesus 

dop.  

När Jesus döps i Jordan av Johannes döparen är det ett dop för oss. Vid dopet börjar Jesu offentliga 

liv och verksamhet. I dopet talar Gud på nytt om att Jesus är utvald och att Jesus har en uppgift att 

utföra: att för alla människor skapa en ny förutsättning att vara nära Gud.  

Vaccinet som vi ställer våra förhoppningar till kanske kan se till att vi på nytt kan umgås obehindrat 

med varandra. Jesus uppgift var att se till att alla som vill får umgås inte bara med varandra utan 

också med Gud. Därför har Jesu dop betydelse för dig och mig. Genom Jesus liv och verk får vi vara 

nära Gud. Jesus slutförde sin uppgift genom att dö och uppstå för att du och jag frimodigt skall våga 

närma oss Gud själv. 

Vi får be: Tack Gud för att du kom till Jorden som Jesus och tog hand om allt. Hjälp oss var och en att 

våga vara nära dig. Amen  

 

/Margit Johansson, präst 


