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Vatten, röst och duva
Allt det finns när Jesus döps i Jordan. Det är där Jesus börjar sin offentliga verksamhet och där invigs han till sin frälsargärning.

Vatten
flyter i floden Jordan. Jordan är jordens lägsta punkt, 400 meter under havsytans nivå. Det ligger något mycket viktigt i detta.
Jesus börjar nedifrån. Han börjar på jordens lägsta punkt. Ingen människa kan ha sjunkit så djupt att inte Jesus är nedanför henn
Jesus stiger ned i Jordans vatten. Innan Livet rinner ut i Dödens hav vänder han strömmen. Han fångar upp oss som så ofta
bara glider med strömmen. Han tar oss med upp på Golgata där Makterna måste släppa taget om oss, bördorna lyfts av och vi
hittar ett nytt liv.

Rösten
är Faderns röst. Han talar om för Jesus vem han är: Du är min älskade son, du är min utvalde (Luk 3:22).
Det är som om dessa ord inte bara landar i Jesu liv. Det landar också i dem som genom dopet hör ihop med Jesus. När vi är "i
Kristus", som Paulus älskar att uttrycka det, blir det som är hans också vårt.
Anar du inte redan nu att här finns hemligheter att upptäcka? Kan du höra vad han säger till dig?
"Du är mitt älskade barn, min son, min dotter. Jag har utvalt dig. Jag har en plan med ditt liv".

Duvan
är den helige Ande, som kommer ned över Jesus.
Den helige Ande är inte en duva. Men han kommer i en duvas skepnad. Duvan är en sådan fin fågel, varm, tillgiven. Men är vi
för bullriga flyger den i väg. Är det kanske orsaken till att vi har så svårt att förstå det här med den helige Ande.

Vi behöver lära oss bli stilla och be. Det är mycket som händer då. Himlen öppnas över oss. Vi förstår hur Fadern vill ta hand om
oss och göra oss till sina barn. Vi förstår hur Sonen vill lyfta av vår skuldbörda så att vi kan bli fria och räta på ryggen. Och vi förs
att Anden vill ställa upp som vår hjälpare in i framtiden.

Till eftertanke
Läs Lukas 3:21-22. Ställ dig sedan bredvid människorna som är därnere vid Jordan.
Berätta vad du och de ser och hör. Vad kan det betyda för dig
att Jesus börjar på jordens lägsta punkt? Kan du höra rösten från himlen?
Och har du och duvan haft någon kontakt med varandra?

Lyssna inåt
Hör vad Fadern säger till dig:
Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, ...
han som har danat dig, ... : Frukta inte, ty jag har befriat dig,
jag har kallat dig vid ditt namn, du är min (Jes 43:1).

Bed
Fader, gör mig stilla inför det du säger mig så att jag hör, tar emot, förstår ...
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