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I Det Gamle Testamentefindes betegnelsenGuds s@nbl.a. brugt om Israels
folk og Israelskonger.To grundlaggende forhold karakterisererbetegnelsen.For det fgrste udvalgelse,
hvilket betyder,at Israelsfolk og konger tager del i virkeligggrelsenaf
Guds vilje og plan. For det andetlydighed mod Gud, hvilket indebrerer,
at man adlyder de bud og anordninger, som Gud har fastsat.IgennemIsraels historie vises det. at Israelsfolk

og konger ofte er ulydige spnneraf
dette punkt viser Jesussig som den
>>sterkere<<.
Gud.
Anderledeser det med Jesus.BeretHan siger: >Lad det nu ske! For s6ningen om Jesudib indeholder begge
ledesbor vi opfylde al retfrerdighed.<
motiver. Han er Guds udvalgte og lyOrdene er de fgrste overhovedetpi
dige sgn.
Jesulaber i Mattheusevangelietog
Dib er for syndere.Det vidste
har som sidan vegt. Nfu Jesusmed
JohannesDober. Forud for beretnindisseord insistererpi dib, viser han
gen om Jesudib har Dgberen opforsig som den lydige Guds spn. Guds
dret folk til at blive dobt. Mange fulgvilje skal gores, bflde nir det drejer
te opfordringen. Og nu kommer Jesus sig om Dpberenog om Jesus.Dgbesi fra Galilea for at blive dobt, han
rens opgave som vejbereder for
:
som evangelistenMatthaus allerede
Messias er fgrst fuldfort, nflr han
har prasenteret som s@nafjomfru
har dpbt Jesus.Og Jesuopgavesom i
Maria og son af Gud. Og ikke nok
Guds spn indebarer, at han solidarimed det. Jesuser presenteretsom
sererog identificerer sig med folket, ;
den, der skal frelse sit folk fra deres
der bestir af syndereog ulydige b4rn ''
synder.Jesus,der skal frelse andrefra
af Gud. Derfor mi Dgberen dobe
i
synd, har derfor ikke selv behov for
Jesus.
i
frelse gennemen omvendelsesdflb.
For Mattheus bliver Jesusikke
Derfor sgger Dpberen fornuftigt nok
f0rst Guds s0n ved diben. Det er han
at hindre Jesus.Jesus,den >>starkere<<,fra fgdslen.Beretningenom JesudAb
viser derimod, hvordan Jesussom
skal efter hans mening ikke underkaste sig den svageresdib. Men ogsi pi
Guds son indvies til sin gerning,

udrustesmed Helliginden og proklameressom Guds sgn.Netop betegnelsenGuds sgn er i Mattheusevangeliet
den centralekristologiskebetegnelse
for Jesus.
I himmelrgstensproklamation lyder
det: >Det er min elskedesgn; i ham
har jeg fundet velbehag.<Ordenegiver genlyd af to stederfra Det Gamle
Testamente,nemlig Salme2,'7,hvor
Israels konge kaldes Guds s6n, og
Esajas' 8o942,1, hvor det sigesom
Herrens tjener, at han er den udvalgte,
som Gud har fundet velbehag i. Med
denne sammenkobling er betegnelserne Guds son og Guds tjener blevet
nart forbundne.
Med proklamationen af Jesussom
Guds sgn nes et hgjdepunkt i forste
hovedafsnitaf Matthausevangeliet.
Jesuser nu salvetog udrustettil at
pibegynde sin offentlige virksomhed.
Men der er ogsi givet et klart signal:
Jesussom Guds spn har til opgaveat

viere Herrens lidende tjener. Allerede
i Jesudflb pegesder frem mod Jesu
kors.
I den efterfplgende beretning, fristelseni Orkenen,fristes Jesussom
den netop proklamerede Guds sgn til
at vere den ulydige Guds s@n.Han
modstflr fristelsen.
Motivet med Jesussom Guds lydige spn giorde indtryk pi de fprste
kristne. Det genfindesf.eks. i den
flotte hymne i Filipperbrevet kapitel
indtil dpden,ja, d6denpA
2: >>...lydig
et kors<. Nu var de blevet udvalgt i
ham og kunne dermed kalde Jesu
himmelske far for deres far. Og som
b6rn af Gud vovede de at opfordre
hinandentil at vere lydige sgnnerog
dgtreaf ham oggOrcGuds vilje. Pi
den mfrdeblev Jesus,som havde frelst
dem, ogsi et eksempeltil efterfOlgelse.
Evangelietdrejer sig om Guds
vilje. Jesusudfprte den helt, ikke delt.

