
MATEI

E D I T U R A   S C R I P T U M ®



Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
FRANCE, RICHARD T.
 Matei / Richard T. France. - Oradea: Scriptum, 2008
 ISBN 978-973-1813-15-8

226.2.07

În această serie de comentarii Tyndale la Noul Testament,
la Editura Scriptum va mai apare:

Marcu (volumul 2)

Luca (volumul 3)

Ioan (volumul 4)

Faptele Apostolilor (volumul 5)

Romani (volumul 6)

1 Corinteni (volumul 7)

2 Corinteni (volumul 8)

Galateni (volumul 9)

Efeseni (volumul 10)

Filipeni (volumul 11)

Coloseni şi Filimon (volumul 12)

1 & 2 Tesaloniceni (volumul 13)

Epistolele pastorale (volumul 14)

Evrei (volumul 15)

Iacov (volumul 16)

1 Petru (volumul 17)

2 Petru şi Iuda (volumul 18)

Scrisorile lui Ioan (volumul 19)

Apocalipsa (volumul 20)

Pentru detalii despre data şi ordinea apariţiilor,
vă rugăm să ne contactaţi.



MATEI

Richard T. France

Editura Scriptum®

Oradea

editor general al seriei
Leon Morris

Introducere ºi comentariu



Originally published under the title 
Matthew

by Inter-Varsity Press
ISBN 978-0-8308-2980-4

© R.T. France 1985

This translation of Matthew (Tyndale New Testament Commentary)
first published in 1985 is published by arrangement

 with Inter-Varsity Press, Nottingham.

Ediţia în limba română, publicată sub titlul
Matei

de R. T. France

apărută sub egida
Asociaţiei Creştine Presbiteriene din Timişoara

E-mail: ipctimisoara@yahoo.com
Pagina web: WWW.IPCTIMISOARA.WORDPRESS.COM

Soli Deo Gloria!

2008 Editura Scriptum®

str. Lăpuşului nr. 28, 410264 Oradea - Bihor
Tel./Fax/Robot: 0359-412.765; 
E-mail: scriptum@scriptum.ro,

Pagina web: WWW.SCRIPTUM.RO

Toate drepturile rezervate asupra prezentei ediţii în limba română.
Prima ediţie în limba românã

Cu excepţia situaţiilor când se specifică altfel, 

toate citatele biblice folosite sunt traducerea D. Cornilescu.

Orice reproducere sau selecţie de texte din aceastã carte

 este permisă doar cu aprobarea în scris a Editurii Scriptum, Oradea.

ISBN 978-973-1813-15-8

Tiparul executat în U.E.



În amintirea dragă

a mamei mele

.. – ..





Cuprins

Prefa general .........................................................................

Mulumiri ...................................................................................

Abrevieri .....................................................................................

Introducere

 I. Matei printre Evanghelii..........................................

 II. Câteva caracteristici
  ale Evangheliei dup Matei ......................................

 III. Originea Evangheliei dup Matei ............................

 IV. Principalele accente teologice
  ale Evangheliei dup  Matei .....................................

 V. Structura Evangheliei dup Matei .........................

Analiz ........................................................................................
Comentariu .................................................................................





Primele comentarii biblice de la Tyndale aveau ca scop acordarea 
unui ajutor general cititorului obişnuit al Bibliei. Ele se concentrau 

pe înţelegerea textului, fără a intra în amănunte scolastice. De aceea 
se urmărea evitarea a două extreme: să nu fi e „nici prea tehnice – şi 
astfel, inutilizabile; dar nici prea scurte – şi astfel nesatisfăcătoare“. 
Drept urmare, majoritatea utilizatorilor acestor comentarii biblice au 
opinat că s-a reuşit într-o bună măsură atingerea scopului propus.

Dar, vremurile se schimbă. Şi aşa se face că un ciclu de comentarii 
care şi-a dovedit efi cienţa o perioadă atât de lungă s-ar putea să nu 
mai fi e astăzi la fel de relevant ca la începuturile sale. S-au adăugat 
elemente noi şi informaţii preţioase. Dezbaterile asupra unor chestiuni 
controversate s-au amplifi cat. Modul şi metodele de a citi Biblia s-au 
schimbat. În plus, cei mai mulţi utilizatori ai comentariilor biblice 
din seria Tyndale apelau la Authorised Version (Versiunea Autorizată a 
Bibliei), iar comentariile erau concepute ca atare, situaţie care acum 
s-a schimbat.

Decizia de a revizui şi actualiza întreaga serie de Comentarii 

Tyndale nu a fost uşor de luat şi nici realizată cu uşurinţă; însă, în 
cele din urmă, s-a considerat că aceasta este o necesitate pentru 
situaţia actuală. Există nevoi şi provocări noi, iar acestea vor putea fi  
întâmpinate corespunzător cu ajutorul unor scrieri noi sau printr-o 
actualizare completă a cărţilor vechi. Evident, scopul seriei iniţiale 
rămâne neschimbat. Noile comentarii nu sunt nici prea minuscule, 
dar nici exagerat de lungi. Ele sunt mai degrabă exegetice decât 
homiletice. Deşi nu dezbat toate chestiunile controversate, totuşi 
niciunul nu este scris fără a se ţine seama de anumite probleme care 

Prefaþã generalã
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atrag atenţia cercetătorilor Noului Testament. Elementele considerate 
că ar merita să li se acorde neapărat o anumită atenţie sunt luate în 
discuţie fi e în Introducere, fi e în notele sau observaţiile suplimentare.

Însă, principala abordare a acestor comentarii nu este una de ordin 
critic. Aceste cărţi sunt scrise pentru a-l ajuta pe cititorul obişnuit 
să înţeleagă mai bine Biblia. Ele nu presupun cunoştinţe de limba 
greacă, fi indcă toate cuvintele în greacă discutate în comentariu sunt 
transliterate; însă, autorii au lucrat cu textul grecesc original în faţă. 
Pe de altă parte, deşi autorii au libertatea de a-şi alege una sau alta din 
versiunile biblice moderne, totuşi, li se cere să aibă în minte varietatea 
traducerilor afl ate în uz curent.

Noua serie a Comentariilor Tyndale face progrese, bucurându-se 
de apreciere aşa cum s-a întâmplat cu seria anterioară, cu speranţa 
că Dumnezeu Îşi va revărsa harul şi binecuvântarea peste aceste cărţi 
pentru a-l ajuta pe cititorul obişnuit să poată înţelege cât mai profund 
şi mai clar sensul Noului Testament.

Leon Morris



Aş dori să transmit mulţumirile mele:
Studenţilor mei şi altor prieteni, care ani în şir nu mi-au dat 

pace, dorind să ştie când avea să fi e fi nalizat comentariul. Sper că ei 
nu vor fi  dezamăgiţi.

Organelor de conducere ale Bello Ahmadu University, Zaria, 
Nigeria, ale Tyndale House, Cambridge, şi ale London Bible College, 
unde, fi ind angajat succesiv, am găsit necontenit oportunitatea şi 
încurajarea să duc la îndeplinire ceea ce uneori părea a fi  o ţintă de 
neatins.

Lui Ann Bradshaw, Brenda Fireman şi Mary Griffi  n, care au 
lucrat mult la corectarea manuscrisului şi pregătirea lui pentru tipar.

Dar într-un mod cu totul aparte lui Matthew, pe care am ajuns 
să-l apreciez de-a lungul ultimilor zece ani atât ca artist versat în 
litere cât şi ca ucenic de o bogată iluminare teologică. Dacă cei care 
folosesc acest comentariu vor putea deveni părtaşi câtuşi de puţin 
acelei largi perspective biblice pe care el mi-a dăruit-o mie, am toate 
motivele să fi u mulţumit.

Dick France
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I. MATEI PRINTRE CELELALTE EVANGHELII

De obicei, cititorii de azi au o anumită preferinţă pentru una dintre 
cele patru Evanghelii. Astfel, unii sunt atraşi de Evanghelia după Ioan 
datorită prezentării într-un limbaj simplu şi explicit a adevărurilor 
profunde despre Isus; alţii preferă naraţiunea vie şi plină de acţiune 
a lui Marcu; în fi ne, o a treia categorie se relaţionează cel mai uşor 
cu interesul aparte şi compasiunea profundă faţă de om manifestate 
de Luca. Dar oare câţi cititori se simt foarte comod în compania lui 
Matei? El începe cu o listă interminabilă de nume necunoscute şi se 
ocupă îndelung de probleme referitoare la Legea mozaică şi tradiţiile 
iudaice, de împlinirea Scripturilor evreieşti şi de confruntările lui 
Isus cu liderii iudei contemporani. Evanghelia după Matei pare să 
se distanţeze întrucâtva atât de cultura cât şi de preferinţele literare 
ale cititorului modern. După opinia unui comentator modern, Matei 
este „o carte sinistră“.1 Probabil, mulţi sunt surprinşi s-o întâlnească 
tocmai la începutul Noului Testament, determinându-l astfel pe noul 
cititor, care nu se aşteaptă la una ca asta, să se arunce direct într-o 
serie de „rapoarte“ aparent irelevante!

Dar atunci de ce au aşezat creştinii epocii primare la începutul 
Noului Testament Evanghelia după Matei? Fiindcă, lucru absolut 
remarcabil, printre diversele variante privind ordinea sub care apar 
Evangheliile în listele şi colecţiile timpurii, de fi ecare dată Matei 
apare la început. 

Poate că principalul motiv l-a constituit convingerea că Evanghelia 

1 Beare, p. VIII.

Introducere
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după Matei ar fi  fost scrisă prima, convingere pe care foarte puţini 
specialişti ar mai susţine-o astăzi. Vom mai reveni cu precizări pe această 
temă ceva mai târziu. Dar poate că merită amintit aici încă un element 
important. Spre deosebire de opinia generală a zilelor noastre, primii 
creştini erau conştienţi de faptul că rădăcinile credinţei lor se afl au 
în iudaism. Relaţia dintre Biserica lui Cristos şi evrei rămâne pentru 
primii creştini o chestiune vitală, aceasta infl uenţând atât înţelegerea 
propriei lor identităţi cât şi maniera de prezentare a lui Cristos în faţa 
unei lumi necreştine. Or, Evanghelia după Matei este cea care oferă 
mai mult decât toate celelalte o perspectivă creştină asupra acestei 
probleme. Prin numeroasele sale aluzii la Vechiul Testament, prin 
puternicul ei parfum evreiesc, prin abordările explicite ale confl ictului 
dintre Isus şi capii religiei iudaice, Evanghelia după Matei constituie 
o adevărată „punte de legătură“ între Vechiul şi Noul Testament, un 
veritabil monument menit să le aducă necurmat aminte creştinilor de 
„stânca din care au fost ciopliţi“.1

De fapt, indiferent de motiv, Evanghelia după Matei a fost citată 
în scrierile creştine din sec. al II-lea mai mult decât oricare alta. 
Datorită structurii sale îngrijite, a fost considerată în special de către 
bisericile în plină expansiune foarte potrivită, atât pentru instruirea 
noilor convertiţi cât şi pentru echiparea conducătorilor bisericii 
locale. În plus, expunerea pe larg a învăţăturii Domnului Isus privind 
cerinţele etice ale uceniciei creştine (cel mai evident exemplu, dar nu 
unul singular, în Predica de pe Munte) i-a asigurat oportunitatea de a 
se număra printre cele mai căutate dintre scrierile creştine timpurii. 

Însă, în ciuda preferinţei acordate Evangheliei după Matei, 
creştinii au fost aproape unanim2 de acord, chiar de la începutul sec. 
al II-lea, ca „Evanghelia“ să fi e transmisă Bisericii nu numai într-o 
versiune, ci în patru versiuni, deopotrivă valabile. Chiar şi Evanghelia 
după Marcu, indiferent cât de puţin va fi  fost folosită în comparaţie 
cu versiunea mai completă a lui Matei, a fost acceptată în aceeaşi 
măsură. Multe alte „evanghelii“ au fost scrise în sec. al II-lea şi mai 

1 Aluzie la Isaia 51.1 (N.R.).
2 Ereticul Marcion care a acceptat-o numai ca o „expurgaţie“ a versiunii 

lui Luca este o excepţie de la regulă!
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târziu; totuşi, niciuna dintre ele n-a fost acceptată alături de Matei, 
Marcu, Luca şi Ioan. 

Fiecare dintre cele patru Evanghelii are pentru noi un rol special 
în vederea cunoaşterii şi înţelegerii lui Isus. Scopul principal al 
acestei introduceri, precum şi una dintre preocupările majore ale 
comentariului ce urmează sunt acelea de a reliefa locul special al 
Evangheliei după Matei în contextul mărturiei totale despre Isus 
– atât prin selectarea materialului cât şi prin modul de prezentare. 
Aprofundarea Evangheliei sale întăreşte tot mai mult impresia că 
Matei a fost un scriitor talentat şi plin de imaginaţie, el fi ind, pe de 
o parte, exponentul unor convingeri clare şi vrednice de transmis 
cititorilor, iar pe de altă parte, adeptul comunicării lor prin intermediul 
unui document scris. 

Prin urmare, avansând în studiul Evangheliei după Matei, 
urmărind mereu acelaşi scop – de care, de altfel, a fost condus autorul 
însuşi –  anume de a învăţa tot mai multe lucruri despre Domnul Isus 
prin descrierea vieţii şi învăţăturii Lui, ar trebui să nu uităm că această 
scriere pe care o parcurgem este versiunea lui Matei; în consecinţă, ea 
nu va fi  una şi aceeaşi cu a lui Marcu, Luca sau Ioan. Admiţând că 
Dumnezeu a intenţionat ca Biserica Lui să aibă patru Evanghelii, şi 
nu una singură, creştinii au recunoscut şi faptul că fi ecare dintre ele are 
de spus despre Isus ceva diferit. Abia după ce am ascultat ceea ce are 
de spus fi ecare în mod specifi c, vom putea spera să dobândim bogăţia 
completă care decurge dintr-o percepţie „stereoscopică“ a Domnului 
Isus, imaginea rezultată din suprapunerea a ceea ce au putut vedea 
patru perechi de ochi diferite!

II. CÂTEVA CARACTERISTICI
 ALE EVANGHELIEI DUPĂ MATEI

A. O Evanghelie pentru creştinii evrei

Într-o secţiune viitoare, vom lua în calcul principalele preocupări 
teologice ale lui Matei. Toate acestea răspund aşteptărilor pe care 
le-ar avea cineva de la un creştin iudeu: Isus Cristos ca împlinire 
a speranţelor Vechiului Testament; aplicarea textelor Vechiului 
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Testament la diverse aspecte ale lucrării Sale; atitudinea Lui faţă 
de Legea Vechiului Testament şi faţă de datinile şi învăţăturile 
cărturarilor evrei; controversele Lui cu reprezentanţii ofi ciali ai 
naţiunii şi religiei evreieşti; natura Bisericii creştine vizavi de iudaism. 
Acestea sunt problemele care trebuie să fi  ocupat un loc principal în 
mintea acelor iudei care-L recunoscuseră pe Isus ca Mesia şi care 
acum aveau nevoie, pe de o parte, să-şi evidenţieze propria identitate 
în raport cu rădăcinile lor evreieşti, iar pe de altă parte, să înveţe cum 
să prezinte şi să apere Evanghelia printre iudeii necreştini.

Prin urmare, pare verosimil ca Evanghelia după Matei să fi  fost 
scrisă de un creştin iudeu, iar procentajul creştinilor evrei printre 
cititorii vizaţi de el să fi  fost unul foarte ridicat. O analiză mai detaliată 
a diferitelor trăsături ale acestei Evanghelii confi rmă o asemenea 
părere.

Fără îndoială, există o urmă „semitică“ în greaca lui Matei, pe 
care un cititor evreu de exemplu ar aprecia-o.1 Termenii aramaici 
netraduşi ca raka (5.22, vezi RSV mg.) sau korbanas (tradus prin 
„comoară“, în 27.6) şi referirile la obiceiuri evreieşti neexplicate, 
cum ar fi  datina spălării mâinilor (15.2; în contrast cu explicaţia 
dată de Marcu cititorilor lui din rândul neevreilor, Marcu 7.3-4) 
sau purtarea fi lacteriilor (23.5), ne sugerează că Matei se aştepta 
ca cititorii lui să fi e familiarizaţi cu civilizaţia şi cultura evreiască. 
Descifrarea semnifi caţiei numelui „Isus“ (1.21) presupune că cititorii 
lui îi cunoşteau înţelesul evreiesc. Matei începe genealogia lui Isus 
de la Avraam, părintele rasei evreieşti (1.1-2) şi consemnează referiri 
frecvente la Isus ca „Fiu al lui David“. Matei foloseşte regulat expresia 
cu tentă evreiască „Împărăţia cerurilor“ pe când Marcu şi Luca recurg 
la „Împărăţia lui Dumnezeu“. Numai Matei ne spune că misiunea 
lui Isus (şi, iniţial, cea a ucenicilor Lui) se limita la „oile pierdute 
ale casei lui Israel“ (10.5-6; 15.24); un alt aspect demn de remarcat 
este acela că interzicerea explicită de a merge printre samariteni în 
10.5 este singurul caz când samaritenii sunt menţionaţi în această 
Evanghelie, în contrast cu atitudinea favorabilă faţă de samariteni 

1 Vezi C.F.D. Moule, The Birth of the New Testament (Naşterea Noului 
Testament) (1981), p. 276-280.



INTRODUCERE 21

pe care o are Luca. Unul sau două pasaje sugerează o acceptare în 
principiu a autorităţii învăţăturii cărturarilor evrei (23.3, 23), deşi, 
în contextul lărgit al Evangheliei după Matei acest fapt nu poate fi  
tratat ca o aprobare oarbă a tradiţiei împământenite (vezi comentarii 
ad loc.). Multe dintre problemele specifi ce puse în discuţie de Matei 
ar prezenta un interes prioritar pentru cititorii evrei, precum postul 
(6.16-18), Sabatul (12.1-14), darurile aduse la Templu (5.23-24), 
taxele către Templu (17.24-27).

Toate aceste detalii întăresc ipoteza că această Evanghelie ar fi  
direcţionată în primă instanţă către preocupările evreieşti. Din acest 
motiv s-a sugerat deseori că Evanghelia după Matei, alături de Epistola 
către Evrei, este cartea „cea mai evreiască“ din Noul Testament. Însă, 
aceasta nu este decât o faţă a monedei.

B. O Evanghelie pentru toate naţiunile

Aceeaşi Evanghelie care consemnează o limitare iniţială a misiunii 
creştine la „oile pierdute ale casei lui Israel“ se încheie cu un Isus care 
Îşi trimite triumfător cei unsprezece apostoli să facă ucenici din toate 
naţiunile. De altfel, numeroase aluzii la acest ultim scop al misiunii 
Lui au apărut pe parcursul Evangheliei (vezi comentariul nostru la 
pasajul din 28.19 şi referinţele aferente). Astfel, lucrarea lui Isus, cu 
rădăcinile ei iudaice şi împlinirea tuturor speranţelor şi a destinului 
poporului Israel, a depăşit hotarele iudaismului, iar prin aceasta a pus 
capăt privilegiilor exclusive ale evreilor ca popor al lui Dumnezeu.

În cele ce urmează, vom discuta pe larg tema relaţiei dintre Israel 
şi Biserică. Motivul pentru care a fost menţionată aici este acela că în 
prezentarea acestui aspect al lucrării lui Isus, Evanghelia după Matei 
nu pare uneori prea „evreiască“, ci mai degrabă „anti-evreiască“, 
folosind un limbaj comparabil cu polemica susţinută împotriva 
„iudeilor“ în Evanghelia după Ioan. Matei nu se mulţumeşte doar 
să afi rme aspectul pozitiv, anume că Dumnezeu îi cheamă acum pe 
neevrei să se bucure de privilegiile lui Israel; el prezintă clar şi aspectul 
negativ, eşecul şi respingerea ulterioară a lui Israel – în special aşa cum 
sunt întruchipate acestea în personalităţile sale ofi ciale – şi înlocuirea 
lui de către Isus, care în Sine Însuşi cuprinde tot ceea ce Israel a 
fost menit să fi e, şi de comunitatea acelora care, deopotrivă iudei sau 
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Neamuri, prin răspunsul dat lucrării lui Cristos, au devenit acum 
poporul adevărat al lui Dumnezeu.

Acest paradox, anume că Evanghelia „cea mai evreiască“ poate 
conţine un asemenea limbaj aparent ostil în legătură cu naţiunea 
iudaică, aşa cum se poate distinge în 8.10-12; 21.43; 23.29-39; 
27.24-25 etc., i-a determinat pe unii erudiţi să sugereze că mai 
degrabă două elemente reciproc incompatibile ar fi  fost asociate 
cât se poate de stângaci într-o singură carte. Astfel s-a sugerat că 
materialul original creştin-evreiesc ar fi  fost revizuit şi dezvoltat de 
către un editor declarat antievreu, el însuşi probabil provenit dintre 
Neamuri.1

Însă, în realitate, cu greu ne-am putea aştepta ca toţi autorii 
creştini evrei să fi e „proevrei“ şi toţi creştinii dintre Neamuri să 
fi e „antievrei“. Ceea ce vedem în Evanghelia după Matei este mai 
degrabă o tensiune stânjenitoare în mintea unuia care, fi ind educat 
să valorifi ce şi să iubească tot ceea ce Israel însemna şi susţinea, a 
ajuns la o concluzie neplăcută şi dureroasă, respectiv că o bună parte 
din poporul său a eşuat în a răspunde la chemarea pe care i-a 
adresat-o Dumnezeu şi că planul lui Dumnezeu este acum centrat 
pe o „rămăşiţă“, grupul minoritar care L-a urmat pe adevăratul 
Mesia al lui Israel. O asemenea concluzie implică recunoaşterea 
faptului că ceea ce contează pentru a face parte din adevăratul popor 
al lui Dumnezeu nu mai este identitatea naţională a unei persoane, 
ci răspunsul pe care aceasta îl dă lui Dumnezeu prin pocăinţă şi 
credinţă, un răspuns aşteptat deopotrivă din partea Neamurilor şi 
iudeilor. Tonul „antievreiesc“ al unui asemenea scriitor ar izvorî 
atunci din recunoaşterea faptului că, după expresia unui alt creştin 
evreu, „nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel“ (Rom. 9.6). 
Atunci când urmaşii adevăratului Mesia al lui Israel sunt suspectaţi, 
persecutaţi şi ostracizaţi de către autorităţile ofi ciale ale lui Israel, 

1 Aşa opinează, de exemplu, dar cu nuanţe diferite: P. Nepper-Christensen, 
Das Matthäusevangelium: ein judenchristliches Evangelium? 
(Evanghelia după Matei: o Evanghelie iudeo-creştină?) (1958); G. 
Strecker, Der Weg der Gerechtigkeit (1962); S. Van Tilborg, The Jewish 
Leaders in Matthew (Liderii evrei în Evanghelia după Matei) (1972). 
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nu-i surprinzător să apară o oarecare tentă de „antievreism“; şi se 
poate ajunge chiar la o exprimare mai accentuată decât ar fi  de 
aşteptat din partea unui creştin dintre Neamuri care n-a trăit o  
experienţă atât de dureroasă.

C. O Evanghelie pentru Biserică

Evanghelia după Matei este uneori descrisă ca „Evanghelia 
eclesiastică“. Într-o oarecare măsură, aceasta se datorează faptului că 
este singura Evanghelie care conţine termenul ekklēsia (16.18; 18.17). 
Folosirea acestui termen este menită să indice că autorul scria pentru 
o organizaţie creştină ofi cială (şi, prin urmare, probabil spre sfârşitul 
sec. I, când „Biserica“ devenea un corp mai organizat).

Luat separat, acest argument este foarte slab. În 18.17 aluzia nu 
vizează un singur trup răspândit în lumea întreagă, ci „adunarea“ 
locală. În 16.18 „Biserica Mea“ se referă la comunitatea creştină în 
ansamblu. Însă, tot aşa de timpuriu, prin anul 50, Pavel, care adesea se 
adresa „bisericilor“ în sensul adunărilor locale, putea în acelaşi timp 
să se adreseze şi „Bisericii“ (de ex.: 1 Cor. 15.9; Gal. 1.13); iar când 
în contextul vechi-testamentar al termenului „biserică“ nu este deloc 
necesar să se citească în el toate ideile de mai târziu ale unei structuri 
„eclesiastice“ ofi ciale (vezi comentariul nostru la 16.18).

Totuşi, este adevărat că în Evanghelia după Matei există multe 
lucruri care s-ar dovedi foarte utile liderilor bisericii, şi acestea poate 
chiar au fost destinate acestui scop, ele vizând atât instruirea în credinţă 
a turmei, cât şi determinarea propriului lor rol pastoral. Matei se mai 
ocupă şi de unele probleme practice, cum ar fi  Sabatul (12.1-14) şi 
divorţul (5.31-32; 19.3-9; de reţinut în ambele cazuri recunoaşterea 
explicită, care nu apare în celelalte Evanghelii, că „imoralitatea“ face 
să înceteze o căsătorie; vezi comentariul nostru la 5.32). 

De o manieră generală, Evanghelia după Matei include şi o 
dezbatere amănunţită a temei privind aplicarea corectă a componentei 
etice din Legea Vechiului Testament (5.17-48), precum şi folosirea 
greşită a tradiţiei cărturarilor şi fariseilor (15.1-20), în timp ce 
atacurile rostite de Isus la adresa acestora în capitolul 23 vin să 
adauge unei ample prezentări, făcute prin intermediul metodei 
contrastului, ce implică o adevărată conducere religioasă. Capitolul 
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10 tratează răspunsul Bisericii în faţa persecuţiei, iar capitolul 18 se 
concentrează aproape în întregime pe relaţiile din cadrul comunităţii 
creştine, cu acordarea unei atenţii speciale procedurii adecvate pentru 
tratarea unui ofensator (18.15-20). Avertismente împotriva profeţilor 
mincinoşi şi a falşilor Mesia apar în 7.15-20 şi 24.4-5, 11, 23-26, 
şi există câteva elemente care amintesc nevoia de a face distincţie 
între adevăraţii şi falşii ucenici în cadrul comunităţii de credincioşi 
declaraţi (7.6, 13-27; 13.24-30, 36-43, 47-50; 22.10-14). Toate 
acestea sugerează că Evanghelia după Matei îşi va fi  dovedit valoarea 
şi efi cienţa îndeosebi în rândul conducătorilor bisericilor, în vreme 
ce abundenţa de învăţături despre natura şi condiţiile uceniciei, care 
au fost structurate cu multă grijă, s-ar preta de minune în catehizare. 
Desigur că o asemenea observaţie nu atrage după sine o structură 
eclesiastică dezvoltată, fi ind de ajuns o comunitate creştină conştientă 
de identitatea şi rolul ei deosebite.

Pe acest temei, Evanghelia după Matei a fost percepută ca un fel 
de „manual de disciplină“, asemănător Regulamentului Comunităţii 
din Qumran (1QS).1 Însă, admiterea unei interpretări de felul acesta 
ar însemna să exagerăm diferenţa dintre Matei şi celelalte Evanghelii. 
Chiar dacă suntem de acord că Matei şi-a conceput Evanghelia cu 
scopul de a avea o valoare practică în învăţătura şi conducerea unei 
biserici, totuşi trebuie recunoscut faptul că ea redă în esenţă „viaţa lui 
Isus“, iar mare parte a conţinutului ei, deşi valoroasă pentru învăţătură, 
nu este concepută direct ca material de catehism, şi cu atât mai puţin 
prezentată sub forma unui manual de instruire.

D. O Evanghelie structurată cu mare grijă

Vom considera structura Evangheliei la sfârşitul acestei introduceri 
şi voi propune atunci o analiză detaliată. În momentul de faţă este 
sufi cient doar să observăm că, indiferent de posibilele dezacorduri 
în stabilirea modelului structural dominant, toţi cei care au studiat 
Evanghelia după Matei în detaliu au fost impresionaţi de grija, atenţia 

1 Astfel îl percepe mai ales K. Stendahl, The School of St Matthew (Şcoala 
Sf. Matei) (1954).
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şi măiestria artistică implicate în alcătuirea ei.1 Vom vedea că atât în 
structura de ansamblu a Evangheliei – cu dezvoltarea ei dramatică, 
secţiunile sale clar stabilite şi formularea repetată – cât şi în gruparea 
materialului într-un asemenea mod încât un episod îl clarifi că pe 
altul, Matei şi-a dus la îndeplinire sarcina cu multă îndemânare. 
Grupurile simetrice ale secţiunilor de învăţătură fac memorarea 
mai uşoară, iar uneori un efect dramatic uimitor este realizat prin 
echilibrarea secţiunilor contrastante. Vom observa din când în când 
asemenea trăsături în comentariul nostru. Printr-o abordare a 
Evangheliei după Matei ca o colecţie întâmplătoare de povestiri şi 
zicale fără legătură între ele există riscul de a pierde mult din ceea ce 
Matei doreşte să comunice.

Ca bun propovăduitor, Matei omite frecvent amănunte secundare 
pe care le consideră neesenţiale pentru atingerea scopului său. Astfel 
că, istorisiri care în Marcu sunt relatate într-un stil vioi şi expansiv, 
cu o mulţime de amănunte pitoreşti, în Evanghelia după Matei apar 
de regulă sub o formă mult mai concisă, reduse la aspectele esenţiale 
necesare transmiterii mesajului pe care Matei doreşte să-l evidenţieze 
din istorisire. (De exemplu, relatările care compun cele 43 de versete 
din Marcu 5 ocupă doar 16 versete în Matei 8.28-34; 9.18-26). 
În consecinţă, chiar dacă Matei nu se remarcă drept un povestitor 
atractiv, impactul pe care cumularea celor mai tensionate naraţiuni 
ale sale îl are în portretizarea autorităţii copleşitoare a Domnului Isus 
este foarte puternic.

E. O Evanghelie fundamentată scriptural

Toate cele patru Evanghelii conţin citate frecvente şi numeroase 
aluzii la Vechiul Testament, însă în cea scrisă de Matei această trăsătură 
este mai pronunţată. Vom aborda mai jos câteva dintre principalele 
caracteristici ale apelului lui Matei la Vechiul Testament, în special 
faimoasele lui „citate tip formulă“, şi le vom examina în contextul 
principalei sale preocupări teologice, respectiv aceea de a-L prezenta 

1 Subtitlul comentariului lui Gundry, A commentary on his Literary and 
Theological Art (Un comentariu asupra artei lui literare şi teologice), 
pune corect accentul pe acest aspect al Evangheliei după Matei.
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pe Isus ca împlinire a tuturor speranţelor lui Israel şi a tiparelor vechi-
testamentare. Nimeni nu se poate îndoi de importanţa acestei teme 
pentru Matei; dar în acelaşi timp cititorului atent nu poate să-i scape 
încântarea cu care evanghelistul îi atrage atenţia, direct sau prin aluzii 
mai subtile, spre ceea ce, uneori, la prima impresie, ar putea părea simple 
conexiuni obscure între Isus şi Vechiul Testament.

În ultimii ani, studiul asupra modului aparte în care apelează 
Matei la Vechiul Testament a condus la dezbateri foarte interesante. 
Lucrarea lui K. Stendahl, la care s-a făcut referire deja, a fost scrisă la 
începutul perioadei în care, ca urmare a descoperirilor de la Qumran, 
s-au făcut diverse aplicaţii studiilor asupra Noului Testament şi 
s-au realizat comparaţii amănunţite între tehnica lui Matei şi cea a 
„comentariilor“ de la Qumran asupra Vechiului Testament, în special 
asupra cărţii lui Habacuc. K. Stendahl descrie Evanghelia după 
Matei ca produsul unei „şcoli exegetice“ de tipul Comunităţii de la 
Qumran, o şcoală care îşi crease metode şi principii hermeneutice 
specifi ce. Odată cu apariţia criticismului redacţional, şi-a făcut loc 
o tendinţă crescândă de a considera Evanghelia după Matei mai 
degrabă un produs al unui singur autor, decât al unei şcoli, şi a fost 
recunoscut în general faptul că paralela literară dintre comentariile 
de la Qumran asupra textelor biblice şi comentariile biblice ale lui 
Matei, precum şi includerea pe parcursul naraţiunii a vieţii lui Isus nu 
sunt nici pe departe convingătoare.1 Totuşi, accentul pus de Stendahl 
pe particularităţile metodei lui Matei, în special libertatea cu care 
tratează el textul Vechiului Testament în „citatele tip formulă“, a avut 
o anumită importanţă pentru cercetările ulterioare.

R.H. Gundry i-a răspuns lui Stendahl în Th e Use of the Old 

Testament in St. Matthew’s Gospel (Folosirea Vechiului Testament 
în Evanghelia după Matei) (1967), reproşându-i în special omiterea 
numeroaselor referiri la Vechiul Testament, care trebuie să fi e tratate 
împreună cu citatele mai formale într-o analiză a metodei lui Matei.2 
Gundry a observat că acea combinaţie text-formulă (adică recurgerea 

1 Vezi critica pe scurt la Hill, p 35-38.
2 Vezi mai ales p 155-159 din Gundry, UOT pentru o interacţiune directă 

cu teza lui Stendahl.
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la o interpretare independentă şi liberă a limbii ebraice în locul sau 
alături de versiunea biblică Septuaginta) remarcată de Stendahl nu 
se limita la „citatele tip formulă“, ci era prezentă pe tot cuprinsul 
Evangheliei scrise de Matei, cu excepţia locurilor unde acesta preia 
citate formale din Evanghelia după Marcu (acestea provenind în 
majoritate din Septuaginta). El a argumentat că citarea de către 
Matei într-o interpretare liberă a textului Vechiului Testament era 
rezultatul unui studiu biblic bine chibzuit şi responsabil în mediul 
trilingv al Palestinei din primul secol d.Cr., uneori folosind variate 
tradiţii textuale existente deja, alteori traducând liber din ebraică. 
Principiile interpretării folosite de Matei nu erau arbitrare sau 
neclare, ci parte a unei noi tradiţii hermeneutice care decurgea din 
convingerea împlinirii speranţelor mesianice ale lui Israel în persoana 
lui Isus Cristos.

Un nou element important a fost adus în discuţie odată cu 
publicarea lucrării lui M.D. Goulder, intitulată Midrash and Lection in 

Matthew (1974). În parte, argumentul lui Goulder este o dezvoltare 
a ideii sugerate de G.D. Kilpatrick1 – potrivit căreia Evanghelia după 
Matei ar fi  fost concepută pentru a fi  folosită în cadrul unei lecturi 
liturgice regulate, structura sa permiţându-i să răspundă cerinţelor 
unui lecţionar bisericesc. Goulder percepe Evanghelia după Matei ca 
pe o extindere a celei scrise de Marcu pentru a fi  folosită ca un astfel 
de lecţionar, având legătură cu lecturile festive specifi ce Vechiului 
Testament şi incluse în programul sinagogii. Acest punct de vedere 
al lui Goulder nu s-a bucurat de o largă acceptare2, dar aduce cu 
sine, totuşi, o altă perspectivă asupra metodei lui Matei care a dat 
naştere altor discuţii însufl eţite. Singura sursă scrisă a lui Matei, crede 
Goulder, a fost Marcu. Tot materialul său suplimentar ar decurge 
nu din alte surse deja existente, ci din propria imaginaţie bogată 

1 G.D. Kilpatrick, The Origins of the Gospel according to St. Matthew 
(Originile Evangheliei după sf.  Matei) (1946).

2 Vezi revizuirea critică a acestei ipoteze şi a altor „lecţionare“ în lucrarea 
lui L. Morris intitulată „The Gospels and the Jewish Lectionaries“ 
(Evangheliile şi Lecţionarele Iudaice), publicată în GP III (1983), 
p. 129-156.
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a lui Matei, însufl eţită mai ales de o bună cunoaştere a Vechiului 
Testament. Pornind de la lecturile Vechiului Testament prescrise în 
lecţionar, Matei ar fi  compilat nişte tipare elaborate de material narat, 
printr-un proces pe care Goulder îl numeşte midrash. Acest proces 
ar fi  condus la crearea unor istorisiri despre Isus şi a unor învăţături 
atribuite Lui care nu derivă din vreo tradiţie fundamentată istoric, 
ci dintr-o imaginaţie inspirată de textul biblic. Asemenea proceduri 
„midrashice“ erau binecunoscute şi acceptate în lumea evreiască, lume 
căreia îi aparţinea Matei însuşi, iar întrebări sau probleme legate de 
istoricitatea faptelor narate nu i-ar fi  preocupat – ca să nu mai spunem 
că poate nici nu le-ar fi  trecut prin minte celor dintâi cititori ai săi.

Desigur că nu este aici locul potrivit pentru a iniţia şi susţine o 
dezbatere adecvată pe tema propunerii de a interpreta scrierea lui Matei 
ca un midrash.1 Totuşi, ne vom permite patru scurte comentarii.

1. Cuvântul „midrash“ este folosit cu sensuri mult diferite de 
cel care se aplică studiului Noului Testament, uneori într-un mod 
cu care specialiştii în literatura evreiască n-ar putea fi  de acord. În 
scrierile evreieşti a devenit un termen tehnic pentru o compoziţie 
literară care ia forma unui „comentariu“ extins, dezvoltat pe baza 
unui text din Vechiul Testament; luat în sensul acesta, este clar că un 
„midrash“ nu este o lucrare relevantă pentru înţelegerea Evangheliilor 
(exceptând cazul când cineva, împărtăşind opinia lui Goulder, 
consideră Evanghelia după Matei un „midrash“ asupra Evangheliei 
după Marcu, şi nu asupra unui text vechi-testamentar). Renunţând la 
folosirea sa ca termen tehnic, „midrash“ devine un termen imprecis, 
susceptibil să capete conotaţii străine, care nu au nimic comun cu 
literatura evreiască sau cu evenimentele relatate în Evanghelii.2 

2. Indiferent prin ce termen ar fi  descrisă, este îndoielnic că practica 
elaborării de relatări istorice bazate pe texte din Vechiului Testament 
în care erau inserate detalii fi ctive era atât de larg răspândită printre 

1 Gospel Perspectives III (Perspectivele Evangheliei III) (1983) este în 
întregime consacrată acestei dezbateri. Vezi şi lucrarea mea cu referire 
specială la Matei 1-2 în GP II (1981), p. 239-266.

2 Referitor la defi nirea termenului „midrash“, vezi, de exemplu: B.D. 
Chilton, GP III, p.. 9-32; Brown, p. 557-563.
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evreii din primul secol, încât să se fi  lăsat pe seama acestei practici 
abordarea dominantă a Scripturii şi istoriei. În timp ce relatările 
Vechiului Testament au fost ornate din plin cu aspecte tradiţionale, 
există prea puţine dovezi pentru o tratare asemănătoare a istoriei 
recente. Este clar că nu se poate trage nicio paralelă între iudaismul 
primului secol şi o elaborare de genul acesta plasată în tradiţia unui 
conducător religios la o generaţie sau două de la moartea lui. Dacă 
Matei şi-ar fi  alcătuit Evanghelia aşa cum ne sugerează Goulder, 
el ar fi  făcut un lucru absolut străin contextului său cultural, iar cât 
priveşte primii săi cititori este îndoielnic că aceştia i-ar fi  recunoscut 
şi acceptat metoda.1 

3. Chiar dacă metoda „comentariilor“ era o practică obişnuită în 
iudaismul necreştin, acesta nu poate fi  nicidecum un indiciu că această 
practică şi-ar fi  asumat-o şi Matei. Din contră, în loc să presupunem 
că textul lui Matei ne-ar conduce spre o metodă probabil practicată 
în mod curent în afara cercurilor creştine, ar trebui să-l considerăm un 
îndrumător către metodele şi scopurile lui Matei. În special, trebuie 
să luăm în considerare accentul pus de Matei asupra „împlinirii“. Un 
element pe care-l vom studia mai jos, şi care dă naştere următoarei 
întrebări: Ce sens ar mai putea avea conceptul împlinirii, în absenţa 
evenimentului istoric care confi rmă acea împlinire? Cu alte cuvinte, 
cum se poate verifi ca împlinirea unei profeţii biblice într-o istorisire 
concepută pur şi simplu pe baza  pasajului în care aceasta a fost 
formulată?

4. Ar trebui recunoscut fără şovăire că pasiunea de a trasa 
conexiuni biblice şi intenţia de a relata un fapt istoric nu se exclud, 
ci se completează reciproc. A concluziona că textul lui Matei este 
plin de referinţe şi aluzii subtile la Vechiul Testament nu este ipso 

facto pentru a concluziona că istorisirile pe care le relatează sunt 
produsul imaginaţiei. Comentariul care urmează va oferi o mulţime 
de dovezi asupra ingeniozităţii lui Matei în trasarea cadrului vechi-

1 Pentru o privire de ansamblu pe care mi-am exprimat-o asupra 
subiectului, vezi GP III, p. 99-127, iar pentru studii mai detaliate asupra 
specifi cului textelor evreieşti vezi volumul scris în colaborare de R.J. 
Bauckham (Pseudo-Philo) şi F.F. Bruce (Qumran literature).
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testamentar şi semnifi caţia evenimentelor pe care le consemnează 
el; însă, în asemenea cazuri, este mai lesne de crezut că evenimentul 
sugera comentariul biblic decât că meditarea asupra textului vechi-
testamentar inspira istorisirea.1

A caracteriza metoda lui Matei drept „midrash“ şi a presupune 
prin urmare că o bună parte din materialul său ar fi  neistoric a fost 
o ipoteză preluată de Gundry în comentariul lui (1982). „Matei nu 
a scris exclusiv istorie sub formă de raport. Comparaţia cu literatura 
midrashică şi cea haggadică a erei lui sugerează că el nu a intenţionat 
să facă aşa ceva“ (p. 629). Gundry nu recunoaşte că la Matei ar 
fi  vorba despre o creativitate liberă – cum susţine Goulder, atunci 
când admite că evanghelistul şi-a extras o bună parte a materialului 
său (inclusiv conţinutul capitolelor 1-2) dintr-o sursă „Q“ extinsă 
(vezi mai jos); iar în ce priveşte contribuţia sa cu elemente neistorice 
o consideră mai degrabă înfrumuseţare a tradiţiilor existente decât 
creare de istorisiri „angro“. Totuşi, el argumentează mai explicit 
decât Goulder că primii cititori ai lui Matei n-ar fi  întâmpinat 
nicio difi cultate în recunoaşterea metodei lui şi nu s-ar fi  gândit 
să interpreteze istoric aportul „midrashic“ al lui Matei. „Istorie 
amestecată cu nonistorie este încă o modalitate de comunicare 
acceptată; …înfrumuseţarea textului prin adăugarea de elemente 
neistorice poate aduce alături de adevărul istoric un alt gen de 
adevăr care îi aparţine“ (p. 631). Faptul că Gundry argumentează 
explicit ipoteza din perspectiva unui învăţat evanghelic care susţine 
credinţa în infailibilitatea Bibliei2 a dus inevitabil la o dezbatere 
aprinsă, la data scrierii acestei cărţi neexistând încă niciun indiciu 
de a i se pune capăt!3

1 Acest argument este realizat mai complet în relaţie cu Matei 1 şi 2 în 
lucrarea mea din GP II, p. 239-266.

2 Vezi Gundry, „Theological Postscript“,  p. 623-640.
3 Două revizuiri detaliate timpurii, respingând poziţia lui Gundry, au fost 

realizate de către D.A. Carson, Trinity Journal 3 (1982), p. 71-91 şi P.B. 
Payne, GP III, p. 177-215. Gundry le-a răspuns în „Response“, care a 
circulat doar ca scrisoare deschisă, nefi ind tipărit. Dezbaterea ulterioară 
cu D.J. Moo şi N.L. Geisler a avut loc în JETS 26 (1983), p. 31-115.
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