
Exegetisk genomgång av evangeliet för Första söndagen efter Trettondedagen, årg 1, 2021 

Matteus 3:13-17 

Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ 

αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός 

με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 

δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ 

ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] 

ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 

εὐδόκησα. 

Struktur:  

1) Inledning: Jesus kommer till Jordan för att döpas (Matt 3:13) 
2) Dialog mellan Johannes och Jesus: Johannes har invändningar men övertygas av Jesus (3:14-15) 
3) Efter dopet: himlen öppnas, Anden visar sig, och en röst hörs: Jesus är Guds son (3:16-17).   

Matt 3:13-16a: kiasm 

A) Jesus kommer till Jordan (3:13a) 
     B) för att döpas (3:13b) 
          C) Men Johannes försökte hindra honom (3:14a) 
               D) sägande: Jag behöver bli döpt av dig och du kommer till mig (3:14b-c) 

DI) Jesus sade till honom: Tillåt det nu för så är det passande för oss att … (3:15a-c) 
          CI) Då tillät Johannes honom (3:15d) 
     BI) Och efter att han döpts 
AI) steg Jesus genast upp från vattnet (3:16a) 

All rättfärdighet: 1) Messias särskilda uppgift att föra Guds vilja till fullbordan; 2) Ett dop till döden 

som pekar fram emot rättfärdiggörelsen och innebörden i dopet enligt Paulus undervisning i Rom 6; 

3) Jesus som förebild för alla kristna så att de låter döpa sig; 4) Varje sak som Gud instiftat måste 

uppfyllas och eftersom dopet var instiftat av Gud måste Jesus uppfylla det; 5) Johannes döparen 

krävde full rättfärdighet; genom att komma till Johannes upprätthöll Jesus Johannes krav och 

annonserade sin vilja att fullborda det; 6) Jesus uppfyller profetiorna om Guds frälsningsplan från GT.   

De fyra tjänarsångerna i Jes: 42:1ff, 49:1ff, 50:4ff, 52:13ff. Se även Jes 61:1-9. 

GT-bakgrund till 3:16-17: Jes 42:1; Ps 2:7; 1 Mos 22:2; 2 Mos 4:22-23; Jer 31:20 (= LXX 38:20). 

 


