INTRODUCERE ÎN STUDIUL SFINTELOR EVANGHELII
Ierom. Dr. Petru Pruteanu

În prezent, primele 4 cărţi ale NT se numesc: fie – Evanghelie – ca o singură scriere
în patru părţi, fie – Evanghelii – ca patru scrieri diferite. Termenul însuşi derivă de la
grecescul tÕ eÙaggšlion care înseamnă „vestea cea bună”, iar în sens mai larg, termenul
nu se referă numai la vestea în sine, ci şi la lucrarea de propovăduire a ei.
În literatura clasică elină, cuvântul ™uaggšlion însemna răsplata dată celui ce
aducea vestea cea bună (a victorie în război, de exemplu). El mai însemna şi mulţumirea
adusă zeilor pentru această veste bună. Septuaginta foloseşte acest termen de mai multe
ori, traducând evreiescul bisar, care are cam acelaşi sens – de a aduce vestea bună despre
victoriile poporului Israel asupra duşmanilor (vezi: II Regi şi Isaia). Remarcăm însă că în
VT (LXX) termenul de „evanghelie” nu are sensul teologic pe care-l va avea în NT.
În NT acest termen apare de câteva zeci de ori, dar nu cu acelaşi sens. Există însă un
sens de bază care poate fi atribuit acestui termen şi el se referă la vestea cea bună că
Dumnezeu a împlinit în Fiul Său promisiunea răscumpărării şi că prin Hristos cel Înviat
se poate mântui orice om, indiferent de neam, vârstă, sex, etc. Împlinirea acestor
făgăduinţe şi deci a Evangheliei însăşi se face în Persoana Mântuitorului chiar din
momentul întrupării1, desăvârşindu-se prin moartea şi învierea Sa. Evanghelia implică
deci ridicarea suferinţei adusă de păcat şi acest lucru îl enunţă chiar Mântuitorul, arătând
că tot ceea ce a fost profeţit..., s-a împlinit (Luca 4,18-21; Matei 11,4-5).
Revenind la primele 4 cărţi ale NT, vedem că numai una dintre ele – cea după
Marcu – este numită cu acest nume de însuşi autorul acestei cărţi. Sf. Marcu începe cartea
sa (Mc.1,1) cu cuvintele: „Începutul evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu”.
Aici cuvântul „evanghelie”, aşa cum am spus şi la început, are:
⇒ un sens restrâns ce se referă la vestea bună a venirii în lume a lui Mesia – Hristos; dar
şi
⇒ un sens general ce se referă la (toate) faptele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos.
La Romani 1,16 Sf. Ap. Pavel dă chiar o „definiţie” Evangheliei, spunând că:
„Evanghelia lui Hristos este putere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui ce crede”,
vedem deci că Evanghelia are un aspect dinamic, cuvântul ei fiind viu şi lucrător. Ea nu
este deci numai o „istorie” şi nici o „biografie a lui Iisus” – aşa cum au numit-o unii, ci
este cuvântul mântuitor al lui Dumnezeu ce se seamănă în sufletele celor ce cred, şi nu
doar citesc sau „studiază” textul ei.
Faptul că denumirea de „evanghelie” a fost atribuită cu timpul primelor 4 scrieri ale
NT, fără ca ele să aibă acest titlu de la început (afară de cea scrisă de Marcu), se explică
prin aceea că toate au în esenţă acelaşi mesaj şi acelaşi scop, chiar dacă scriitorii sunt
diferiţi. Toate aduc aceeaşi veste bună revelată.
Sfânta Scriptură foloseşte mai multe caracteristici şi numiri pentru Evanghelie, dar
acestea nu se contrazic, ci scot în evidenţă atât sensurile multiple ale termenului, cât şi
lucrarea complexă a Evangheliei în lume. Aceste numiri arată şi originea inspirată, dar şi
scopul soteriologic şi eshatologic al ei. Cel mai frecvente întâlnite sunt: evanghelia lui
Dumnezeu –eÙaggšlion toà Qeoà (Rom.1,1; 15,16; şi textele paralele [t.p.]);
evanghelia lui (Iisus)Hristos – eÙaggšlion toà Crstoà (Rom. 15,19 şi t.p.) şi
evanghelia Împărăţiei – eÙaggšlion tÁj basile…aj (Mt. 4,23 şi t.p.).
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De aceea praznicul Buneivestiri, care marchează momentul întrupării Fiului lui Dumnezeu, se numeşte şi astăzi în
greceşte `O EÙggelismÕj.
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Numărul Evangheliilor
Forma de plural: „evanghelii” a apărut abia spre sfârşitul sec. II şi nici nu poate
aparţine secolului apostolic. Esenţa mărturiei apostolice era că există o singură
Evanghelie adevărată, iar cel ce ar încerca să vorbească despre altă evanghelie – să fie
anatema (Gal. 1,8). Sensul acestei învăţături apostolice se referă la faptul că chiar dacă
există mai multe istorisiri (Cf. Luca 1,1-3), Evanghelia este totuşi una singură, cea „a lui
Dumnezeu... despre Fiul Său” (Rom. 1,1-3), deci a lui „Iisus Hristos [care] ieri şi azi şi în
veci este Acelaşi” (Evrei 13,8). Deci, apostolii propovăduiau o singură Evanghelie în
sensul că nu putea (şi nu poate) exista decât un singur mesaj despre Hristos şi acesta –
adevărat, Evanghelia însăşi fiind „cuvântul adevărului” (Efeseni 1,13).
Din cele enunţate mai sus reiese clar că expresia: „4 Evanghelii” nu este întru totul
corectă. Există deci 4 redactări ale aceleaşi Evanghelii – unitară în esenţa ei. Aceste
redactări nu sunt decât nişte „versiuni” ale unor autori diferiţi sau mai corect după
(kat¦) nişte scriitori diferiţi – „Autorul” fiind Duhul Sfânt. Aşa se explică prepoziţia
după (kat¦) în denumirile acestor scrieri: kat¦ Maqqa…on, kat¦ M£rkon, kat¦
Louk©n şi kat¦ Iw£nnhn.
Dar avem numai „4 Evanghelii” sau mai multe?
În prologul Evangheliei după Luca, scrisă pe la anul 63, scriitorul arată că mulţi
(polloˆ) au încercat să alcătuiască o istorisire (vezi: Lc 1,1) 2 despre viaţa şi învăţăturile
Mântuitorului Hristos. Deşi Sf. Luca vorbeşte despre mulţi, creştinii din toate timpurile
cunosc doar 4 Evanghelii canonice, respingând încă de timpuriu o serie de apocrife care
nu aparţin apostolilor şi nu au caracter inspirat.3
În decursul timpului, părinţii Bisericii au ţinut să arate că chiar şi numărul
Evangheliilor (4) este inspirat şi că stabilirea acestui număr făcea parte din planul divin.
Sf. Irineu de Lyon († 202) compara cele 4 Evanghelii cu cele 4 regiuni (margini) ale
lumii şi cu 4 vânturi, spunând de asemenea că cele 4 Evanghelii reprezintă 4 stâlpi ai
Bisericii, iar Fericitul Ieronim (sec. V), vrând să accentueze caracterul profetic al
numărului „4”, atribuie fiecărui evanghelist câte una din fiinţele din viziunea profetului
Iezechiel (1,5): Matei – înger, Marcu – leu, Luca – taur înaripat şi Ioan – vultur.4 Această
atribuire profetică s-a conturat încă din vechime şi în iconografie.
Ordinea Evangheliilor a fost din totdeauna aceeaşi, chiar dacă unii cercetători
moderni contestă faptul că ele au fost scrise exact în această ordine.
Scopul scrierii Sfintelor Evanghelii
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În original: polloi. evpecei,rhsan avnata,xasqai dih,ghsin = mulţi s-au apucat să compileze
(să puie în ordine) o povestire (naraţiune, descriere amănunţită)
3
Istoria ne vorbeşte de mai multe apocrife evanghelice. Cele mai cunoscute sunt: „Proto-Evanghelia lui Iacov”,
„Evanghelia lui Petru”, „Evanghelia lui Toma” ş.a. Prima dintre ele (Proto-Evanghelia lui Iacov) are o oarecare
autoritate, inspirând pe Sfinţii Părinţi la stabilirea Sărbătorilor Naşterii Maicii Domnului şi Intrării Maicii Domnului
în Biserică (Templu) – despre care nu avem informaţii în Evangheliile canonice.
4
Lui Matei i se atribuie îngerul pentru că el este primul care scrie despre Naşterea după trup a Domnului, în urma
bunei vestiri adusă de un înger (Gavriil) şi tot el arată mai mult ca ceilalţi „implicarea” îngerilor în lucrarea
mântuitoare; lui Marcu i se atribuie leul pentru că el vorbeşte la începutul Evangheliei sale despre Ioan care este
„glasul celui ce strigă în pustie” (Mc 1,3); lui Luca i se atribuie taurul înaripat pentru că el este singurul care îl
prezintă pe Zaharia – preot al Legii Vechi, aducând jertfă la Templu (iar printre acestea erau şi taurii); lui Ioan i se
atribuie vulturul pentru înălţimea cugetării teologice la care a ajuns şi pe care a redat-o şi în scrierile sale.
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Chiar din Evanghelie aflăm că „acestea toate s-au scris, ca să credeţi că Iisus este
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (Ioan 20,31). Am
putea spune deci că cel mai important şi chiar singurul scop al Evangheliei este cel
soteriologic. Această afirmaţie este însă prea generală şi oarecum abstractă, căci ea nu se
referă la scrierile propriu-zise, ci la Evanghelie în general care poate duce la mântuire şi
prin propovăduirea ei orală, poate chiar cu mai mult succes. Pe noi ne interesează însă de
ce anume apostolii au consemnat în scris „conţinutul Evangheliei”?
Se pare că motivele concrete care i-au determinat pe evanghelişti şi în general pe
apostoli la consemnarea în scris a mesajului revelat sunt mai multe:
a) Motivul misionar: E da la sine înţeles că apostolii doreau ca mesajul lor să fie
cunoscut de cât mai mulţi, iar acest lucru se poate face mult mai uşor prin scris decât oral,
mai ales dacă ţinem cont de faptul că Evanghelia nu se adresează numai unei generaţii, ci
tuturor oamenilor din toate timpurile şi locurile. Tocmai de aceea, am putea să mai
numim acest motiv: catehetic.
b) Motivul apologetic: Apariţia miturilor şi a falsurilor (II Tes.2,2) trebuiau să
aducă lumină pentru a arăta ce este adevărat şi ce – nu.
c) Motivul liturgic: Pe lângă scrierile VT din care se citeau la serviciile liturgice,
trebuiai să existe şi scrieri care să conţină Legea dată de Hristos. Mai mult decât atât,
această Lege Nouă ne arată şi cum trebuie să ne rugăm (Mt.6,9; Efes. 5,19) şi acest lucru
trebuia practicat de toţi creştinii.
Forma şi conţinutul general al Sfintelor Evanghelii
Este evident că la început Evanghelia era propovăduită doar în formă orală. De
asemenea ştim că nu tot ceea ce a învăţat şi a făcut Mântuitorul a fost consemnat în scris
(Ioan 20,30; 21,25) – o parte din aceste păstrându-se doar în „tradiţia” (paradÒsij) sau
„memoriile apostolilor – t¦ ¢pomnhmoneÚmata tîn ¢postolîn”, despre care vorbeşte
Sf. Iustin Martirul şi Filosoful (sec. II). Momentul în care s-a scris prima evanghelie şi
chiar care a fost prima dintre ele, este o chestiune neelucidată până la capăt.
Cea mai simplă şi mai mult vehiculată părere este că prima evanghelie a fost scrisă
de către Matei pe la anii 43-44 în limba aramaică (şi că această scriere s-ar fi pierdut) şi
că tot el a scris puţin mai târziu aceeaşi evanghelie şi în greacă – cea care ni s-a păstrat.
Se pare însă că lucrurile nu stau atât de simplu.
O mulţime de teologi biblişti, cei mai mulţi protestanţi, cred că prima evanghelie
scrisă e cea după Marcu, care este independentă în ce priveşte sursa de inspiraţie.
Celelalte 2 evanghelii sinoptice: după Matei şi după Luca s-ar fi inspirat în parte din
evanghelia după Marcu, iar în cea mai mare parte dintr-un altă sursă aramaică sau
grecească, mai veche care a dispărut.
Despre existenţa unor surse sau izvoare ale evangheliilor nu avem nici o mărturie
clară. Unii cred că relatările lui Papias († cca. 155 d. Hr.) despre existenţa unei colecţii de
Cuvântări ale Domnului, numite t¦ log…a toà Kurioà, identifică cu versiunea aramaică
(pierdută) a „Proto-Evangheliei” după Matei care ar fi servit drept sursă pentru unele
evanghelii. Informaţia pe care ne-o dă Eusebiu de Cezareea (din partea lui Papias) în
legătură cu această este următoarea: „Matei a strâns în limba ebraică cuvintele lui Iisus,
pe care fiecare le explica după cum putea”.5
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Cf. Istoria bisericească, trad. rom., în PSB 13, Bucureşti 1987, pp. 137, 144.
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Deşi mulţi au înţeles din acest text că este vorba de o evanghelie în limba ebraică
scrisă de Matei6, Papias spune că Matei [doar] a strâns /a adunat (sunet£xato)...
cuvintele lui Iisus, iar faptul că ...fiecare le explica (¹rm»neusen) după cum putea, 7 arată
că e posibil să nu fie vorba de o scriere într-o formă finală, ci doar de „o ciornă”, care
dădea prilej la interpretări arbitrare. În acest caz, am putea să afirmăm cu o oarecare doză
de relativitate că într-o primă fază, Matei a făcut o compilaţie în limba ebraică a faptelor
şi învăţăturilor Mântuitorului, dar că aceasta nu poate fi numită „evanghelia după Matei”;
şi că adevărata Evanghelie după Matei este cea în limba greacă, scrisă în jurul anului 60,
puţin înainte de moartea acestui Apostol. Într-adevăr, nu-i exclus ca scriindu-şi
evanghelia, Matei, dar nu numai el, să se fi folosit de acea scriere nefinisată de prin anii
43-50 tot de el.
Alţii spun însă că adevărată sursă întrebuinţată de Matei şi Luca nu a avut nici un
titlu. De aceea cercetătorii au codificat-o (virtual) cu litera Q (numind-o uneori şi
Documentul Quelle). O altă categorie de cercetători spun că t¦ log…a scrisă de Matei, de
care vorbeşte Papias şi Documentul Q, sunt de fapt aceeaşi scriere-sursă şi nu se poate
spune clar cui îi aparţine ea şi când a fost scrisă. Şi în acest sens nu există nici o mărturie
sau demonstraţie plauzibilă.
Deci, posibila sursă din sec. I-îi rămâne totuşi un document ipotetic, dar care nu
trebuie neglijat ca posibilitate, mai ales că există două argumente ce par a fi destul de
serioase:
a) Este greu de închipuit ca evangheliile după Matei şi Luca să nu fi întrebuinţat o
sursă din moment ce ele nu numai că se aseamănă, dar au şi aproximativ 250 de versete
comune;
b)
Este la fel de greu de închipuit că până la anul 60, când a fost scrisă prima
evanghelie, să nu fi existat vreo scriere de acest gen care să se folosească în scopuri
misionare, mai ales că trecuse mai mult de un sfert de veac de la înălţarea Domnului.
Reieşind din toate aceste afirmaţii putem trage două concluzii principale:
Prima dintre ele este cea „ştiinţifică” (promovată de critica protestantă) şi ea e
bazată pe următoarele idei:
– Posibil să fi existat un document-sursă care a inspirat în special evanghelia după
Matei şi Luca;
– Acest document necunoscut – Q, poate fi identic cu t¦ log…a scrisă de Matei, de
care vorbeşte Papias, dar care nu este o evanghelie în sensul de astăzi al cuvântului;
– Acest document a dispărut şi nu se ştie cine a fost autorul lui şi când a fost scris.
A doua concluzie – tradiţionalistă (promovată de critica ortodoxă) se bazează pe
următoarele idei:
– Nu a existat nici un „document-sursă” şi că fiecare evanghelie a fost scrisă
independent una de alta, chiar dacă ele conţin multe texte comune;
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De fapt, Matei nu putea scrie această lucrare în limba ebraică, aşa cum arată Papias, căci această limbă era
„moartă” de 5 secole. De la sine se impune idea că limba era ea aramaică.
7
Unii cred că acest verb nu se referă la o simplă interpretare, ci mai degrabă la o traducere. Argumentul nu este
convingător, dar dacă-l admitem, confirmăm o dată în plus valabilitatea afirmaţiilor de mai sus.
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– Matei, într-adevăr, şi-a scris evanghelia (deplină) în limba aramaică, pe la anul 44,
dar aceasta s-a pierdut. Tot el a scris-o sau a tradus-o şi în greacă, în jurul anului 60.
Această afirmaţie e susţinută de Panten, Irineu de Lyon, Origen şi Eusebiu de Cezareea8;
– Celelalte evanghelii: după Marcu (cca. 62), după Luca (cca. 63) şi după Ioan (cca.
96), au fost scrise anume în această ordine şi aceasta e reflectată şi în Canonul NT.
Este greu de ales între aceste două categorii de afirmaţii. Cred că ar trebui să se ţină
seama de ambele, dar în mod deosebit de critica ortodoxă, care mai puţin se bazează pe
presupuneri şi mai mult pe mărturii clare.

EVANGHELIA DUPĂ MATEI. INTRODUCERE
Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei
Sf. Matei era originar din Capernaum, unde exercita profesiunea de vameş, ocupaţie
urâtă de evrei, din cauza incorectitudinei vameşilor şi pentru că aceştia erau în slujba
ocupanţilor romani. Era fiul lui Alfeu şi se numea Levi (Marcu 2,14), înainte de a deveni
apostol al Mântuitorului, după care fapt ia denumirea de Matei. Nu-i exclus însă să fi avut
două nume chiar de la început: Levi şi Matei, ca şi Pavel – Saul ş.a. Deşi într-o
profesiune nesimpatizată de concetăţenii săi, avea o profundă nădejde în venirea lui
Mesia, cel prezis de profeţi. De aceea Domnul Hristos, cunoscând sufletul lui, trecând
într-o zi pe la vama din Capernaum, îi face invitaţia: „Vino după Mine” (Matei 9,9 şi
t.p.). Vameşul î-L urmează bucuros, oferă un prânz Mântuitorului şi ucenicilor Săi, la
care mai iau parte încă şi mulţi prieteni ai vameşului. Cu această ocazie fariseii mustră pe
ucenicii Domnului Hristos că Învăţătorul lor mănâncă cu vameşii şi păcătoşii. Domnul
Hristos le răspunde că „nu au nevoie de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi şi El n-a venit
să cheme la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi” (Matei 9, 12-13). Aceste cuvinte au
răscolit adânc fiinţa morală a acestui om urât de concetăţenii săi, s-a convertit şi a devenit
pentru toată viaţa Apostol al Domnului Hristos.
În lista Apostolilor la Marcu (3 ,18) şi Luca (6, 15) el este trecut pe locul al
şaptelea, iar în Evanghelia sa, din modestie, se situează pe locul opt (Matei 10, 3). În
Evanghelie nu se mai spune nimic despre activitatea sa, ci doar în Faptele Apostolilor
este amintit, în rândul celorlalţi Apostoli, cu ocazia alegerii lui Matia (FA 1,13). Desigur,
şi el a primit Harul Duhului Sfânt la Cincizecime şi a răspândit învăţătura creştină în
Ierusalim. Pe timpul persecutorului Irod Agripa (44 d. Hr.), când Apostolul Iacov, fratele
lui Ioan este omorât, iar ceilalţi Apostoli, inclusiv Matei, părăsesc Palestina. El pleacă în
Etiopia unde propovăduieşte Evanghelia. Tradiţia adaugă că ar fi răspândit învăţătura
Mântuitorului şi în India, avându-se în vedere de fapt, Arabia răsăriteană. Se crede că el a
murit martir. Biserica noastră îl pomeneşte la 16 noiembrie.
Are o singură scriere: prima Evanghelie care, aşa cum am arătat mai sus, după
tradiţia ortodoxă, a fost scrisă pe la anii 43-44 mai întâi în limba aramaică9, pentru a
putea face misiune în rândul propriului neam, iar în jurul anului 60, tot Sfântul Matei a
scris aceeaşi Evanghelie în limba greacă. Nu-i exclus ca această versiune, ajunsă până la
noi, să aibă un text modificat sau adaptat, în comparaţie cu primul. Sfântul Irineu de
8

Cf. Eusebiu de Cezareea, op. cit., pp. 190-200; 248-249. Sunt şi unii care afirmă că traducerea în greceşte a primei
Evanghelii a făcut-o Iacob cel Tânăr sau chiar Ioan Teologul. Critica internă a textului arată clar că această este o
traducere din ebraică şi în stil ebraic, sensibil diferită de celelalte scrieri ale NT.
9
ÎPS Bartolomeu Anania, în Introducerea la Evanghelia după Matei, afirmă că varianta aramaică a fost scrisă către
anul 50. Această presupunere nu are nici un suport istoric.
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Lyon face o afirmaţie care aduce anumite confuzii în datarea primei evanghelii şi
conform căreia „Matei, fiind printre evrei, a publicat în limba lor o scriere evanghelică,
pe când Petru şi Pavel predicau la Roma, întemeind Biserica de acolo...”10. Dacă e să
ţinem cont de această afirmaţie, atunci trebuie să deplasăm scrierea versiunii greceşti
după anul 61, când Pavel ajunge la Roma. Nu putem admite însă că abia după anul 61 să
se fi scris varianta aramaică. Aceasta este în mod cert mult mai veche.
Este important faptul că această evanghelie nu a fost contestată niciodată de
nimeni11 şi a fost tot timpul în capul canonului biblic al NT. Toţi codicii o pun în capul
cărţilor NT.
Faptul că autorul acestei evanghelii este anume Matei, îl desprindem şi din aşa
numita critica internă a textului. Aceasta se întemeiază pe următoarele argumente:
⇒ Aşa cum se prezintă evanghelia, ea trebuie să fi fost scrisă de un iudeu, deoarece din
cuprinsul ei reiese că autorul cunoştea bine toate relaţiile palestinienilor, limba,
societatea, obiceiurile, sărbătorile, Legea, etc.;
⇒ Citatele folosite din VT sunt chiar din limba ebraică, ceea ce arată ca scriitorul primei
Evanghelii era un evreu intelectual, care cunoştea Legea în limba originală – lucru rar
întâlnit la oamenii simpli care uitase limba după captivitatea babilonică;
⇒ Acest scriitor, nu era un iudeu oarecare, ci unul care a crezut în Hristos şi dorea să
mărturisească Învierea şi Dumnezeirea sa;
⇒ Acest iudeu încreştinat trebuie să fi fost unul dintre cei 12 Apostoli, căci numai
aceştia puteau cunoaşte toate detaliile prezentate de scriitorul primei evanghelii;
⇒ Nu există nici un argument întemeiat (intern sau extern) care să conteste că scriitorul
primei evanghelii este anume Matei, aşa cum a crezut Biserica din totdeauna.
Scopul scrierii
Reieşind din textul şi stilul evangheliei, care insistă să demonstreze împlinirea
profeţiilor VT în Persoana Mântuitorului Hristos, putem cu tărie să afirmăm că scopul
acestei evanghelii este dovedirea mesianităţii şi divinităţii Domnului Hristos. Evanghelia,
în versiunea ei aramaică a fost adresată iudeilor din Palestina şi împrejurimi, iar
versiunea greacă – celor împrăştiaţi în întreaga lume şi mai puţin păgânilor.
Evanghelistul Matei nu-şi propune să expună viaţa şi faptele Mântuitorului în mod
cronologic, ci le grupează în pericope compacte tematice.
Planul evangheliei
Ea cuprinde 28 de capitole şi se împarte în trei părţi mari:
Partea I-a (cap. 1 – 4,11) descrie evenimentele dinaintea activităţii publice a
Domnului Hristos adică spiţa neamului lui Iisus, naşterea Sa, unele fapte în legătură cu
ea, botezul şi ispitirea în pustie.
Partea II-a (cap. 4,12 – cap.18). Aici se vorbeşte despre activitatea publică a
Mântuitorului în Galileea.
Partea III-a (cap. 19-28) expune activitatea Domnului în drum spre Ierusalim,
intrarea solemnă în cetatea sfântă, patimile, moartea şi învierea Sa.
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Adversus haeresis, III,1.
Cu excepţia unor critici moderni protestanţi. În general, critica liberală s-a dezvoltat cel mai mult la Şcoala din
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Bisericii şi deci, nu pot fi luate în calcul.
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Există şi o altă împărţire a conţinutului Evangheliei după Matei – cea schematică,
axată pe cele cinci cuvântări, subiectul şi mesajul principal al cărora îl reprezintă
învăţătura despre Împărăţia lui Dumnezeu.
Acest plan al Evangheliei poate fi reprezentat astfel:
a) Copilăria lui Iisus – cap. 1-2;
b) Cinci cuvântări a lui Iisus: cap. 5-7; cap. 10; cap. 13; cap. 18; cap. 23-25;
c) Minunile şi semnele Mântuitorului: cap. 8-9; 14b-15; 17;
d) Patimile, moartea şi învierea – 26-28;
Planul acelor 5 cuvântări este deosebit de important. Exceptând secţiunea
Prologului referitoare la Naşterea şi Pruncia lui Iisus (cap. 1-2) şi partea ultimă
cuprinzând istorisirea Patimilor, Morţii şi Învierii Domnului, cuprinsul Evangheliei după
Matei se împarte în cinci părţi distincte, grupate pe cinci discursuri ale lui Iisus. Fiecare
din cele cinci cuvântări fiind precedată de o scurtă introducere precum şi de o parte
narativă, încheindu-se printr-o formulă stereotipă, având rolul de a face trecerea la partea
următoare: „şi s-a întâmplat, că după ce a terminat Iisus aceste cuvinte...”. Iată o
prezentare schematică a acestui procedeu stilistic al autorului:
Predica de pe Munte (5,3 – 7,27) începe cu urcarea lui Iisus şi a ucenicilor Săi în
munte (introducere 5, 1-2) şi se termină cu 7, 28-29: „Iar când Iisus a sfârşit cuvintele
acestea,...”.
Cuvântarea trimiterii ucenicilor în misiune (Discursul misionar – 10, 5-42)
începe prin prezentarea celor 12 apostoli (10, 1-4) şi se încheie cu cuvintele: „Sfârşind
Iisus de dat aceste învăţături...” (11,1);
Cuvântarea în parabole (13, 3-52) începe în 13, 1-2 (introducere) prin a-L
reprezenta pe Iisus stând pe ţărmul mării, iar mulţimile adunându-se lângă El şi sfârşeşte
prin aceleaşi cuvinte care fac trecerea spre partea următoare: „Iar după ce Iisus a sfârşit
aceste cuvinte...”(13,53);
Cuvântarea „bisericească” (18, 1-35) este introdusă prin prezentarea unui dialog
al lui Iisus cu ucenicii şi se încheie prin cuvintele: „Iar după ce Iisus a sfârşit cuvintele
acestea...”(19.1);
Discursul eshatologic (24, 4-25, 46) conţine o dublă introducere şi anume, dialogul
din 24, 1-2 şi întrebarea ucenicilor din 24,3, încheindu-se cu aceiaşi formulă stereotipă,
cu funcţie tranzitorie: „Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a zis Iisus... ”(26,1),
cuvântul „toate” indicând că aceasta a fost ultimul discurs.
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