Štyri podoby – jedno Evanjelium
 Jestvuje jediné evanjelium – Kristovo, lepšie povedané, On
je Evanjelium.
 Pri každej sv. omši si to uvedomujeme pri slovách: „Čítanie
zo sv. evanjelia podľa...“

 Matúš, Marek, Lukáš a Ján nám v štyroch podobách
podávajú svedectvo o živote a učení Ježiša Krista.
 „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“ (sv. Hieronym).
Chceme sa spoločne pozrieť na jednu z týchto štyroch
podôb – na Matúšovo evanjelium.

Osobitná pozornosť v staroveku
 Systematické usporiadanie Ježišových slov a skutkov.
 Dôležité témy kresťanstva: blahoslavenstvá, detstvo,
Petrov primát, Ježišove učenie v piatich rečiach.

 Nadväzuje na Starý zákon, ktorý sa chápe ako príprava
na príchod Mesiáša.
 V staroveku Matúšovo evanjelium slúžilo pri príprave
katechumenov.
 Pred liturgickou reformou
v roku 1969 bolo
najčítanejším evanjeliom v liturgii.

 Otčenáš, formula krstu, slová premenenia vychádzajú z
tohto evanjelia.

Autor
 V žiadnom zo štyroch evanjelií sa neuvádza ani meno
autora, ani miesto a čas napísania.
 Dôležité je posolstvo. Evanjelista neukazuje na seba, ale je
v službe Ježiša a Jeho evanjelia.

 Sme odkázaní na staroveké svedectvá kresťanských
autorov a indície zo samotného textu (štýl autora,
gramatika, odkazy na historické, náboženské a sociálne
skutočnosti).

„Matúš zozbieral Ježišove výroky v hebrejskom jazyku
(dialekte) a každý vysvetlil, ako bol schopný.“
Papiáš, biskup v Hierapolise, 2 stor. po Kr.

Celé neskoršie obdobie bude opakovať v rôznych
obmenách toto svedectvo.

Staroveké kresťanské
pramene hovoria
 autorom je mýtnik Matúš, ktorý
je totožný s Lévim, ktorého Pán
povolal za apoštola
 pôvodne bolo napísané
v hebrejčine; neskôr preložené
do gréčtiny;
 písané pre obrátencov zo
židovstva.

Z textu Matúšovho evanjelia
vyplýva
 silná závislosť na Markovom
evanjeliu;
 text, ktorý dnes máme bol
priamo napísaný v gréčtine. Ide o
dobrú gréčtinu, hebrejská
podoba, sa nedá dokázať;
 nie je vylúčený silný vplyv osoby
apoštola Matúša, ktorý ako
jediný v zozname apoštolov má
charakteristiku „mýtnik“

Záverečným autorom je kresťan, pôvodom, jazykom a kultúrou
Žid. Pozná hebrejčinu a používa často Starý zákon, uvádza do
svojej gréčtiny mnohé semitizmy a dôverne pozná židovské
náboženské spôsoby a myslenie. Z úcty k Božiemu menu používa
výraz „nebeské kráľovstvo“

Charakteristika autora vnútri
evanjelia
„Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského
kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej
pokladnice veci nové i staré.“
(Mt 13,52)

Doba napísania
 Mt 23,38 sa píše: „Jeruzalem, Jeruzalem... Hľa, váš dom vám ostáva pustý.“
 Mt 4,23: „A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach.“
 Mt 22,7: „Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto
podpálil.“
 Mt 24,15-18: „Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako
predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei,
nech utečú do hôr...“

Tieto indície nás vedú k dobe vzniku po roku 70 po Kr., keď bol
zničený Jeruzalema a jeho chrám. Narastali rozdiely medzi kresťanmi
a židmi v interpretácii mesiášskych textov.

Najčastejšie sa doba vzniku uvádza okolo roku 85 po Kr.

Miesto napísania - Galilea
 Matúš
preberá
proroctvo Izaiáša v Mt
4,15: „Krajina Zabulon a
krajina Neftali, na ceste k
moru, za Jordánom,
Galilea pohanov!“
 Značná časť obyvateľov
Galiley boli pohania, ale
zároveň
sa
tu
nachádzalo množstvo
synagóg: „A Ježiš chodil
po celej Galilei, učil v ich
synagógach,
hlásal
evanjelium
o
kráľovstve...“ (Mt 4,23)

Miesto napísania - Antiochia
Hoci Ježiš sám o sebe hovorí,
že je poslaný len k strateným z
domu Izraela, Matúš spomína,
že Ježišovo evanjelium je
známe v Sýrii: „Povesť o ňom
sa rozniesla po celej Sýrii.“ (Mt
4,24)

Adresáti

 Kresťania etnicky pochádzajúci zo židovstva, ktorí však žili
v helénskom - gréckom prostredí.
 Adresáti dôverne poznali židovské zvyky.

 Autor predpokladá, že jeho adresáti vedia o obeti prinášanej
na oltár (5,23); vedia, čo sú to „filaktéria“ – modlitebné
remienky a strapce na šatách (23,5); vedia, čo sú to
obielené hroby (23,27); poznajú činnosť kňazov v sobotu
v chráme (12,5); rozumejú odvádzaniu desiatkov do chrámu
(23,23).
 Niektoré hebrejské vyjadrenia Matúš ani neprekladá:
Belzebul (10,25); korbanas: (27,6).

Štruktúra textu – 5 Ježišových rečí
 Reč na vrchu(5-7),

 Misionárska reč (10),
 Reč v podobenstvách (13),

 Reč o komunite (18),
 Eschatologická reč (24-25).
Každá z týchto rečí končí približne rovnakými
slovami: „...a stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto
slová, resp. podobenstvá.“

Štruktúra textu – evanjelium ako rozprávanie
 1,1-4,16: Detstvo Ježiša Krista (1-2), začiatok verejného
účinkovania: krst (3) a pokúšanie (4)
 4,17-16,20:
Hlavná
podobenstvá

časť, Ježišove skutky, náuka,

 16,21-28,20: Cesta do Jeruzalema, cesta utrpenia, smrť a
zmŕtvychvstanie.
Dnešné rozdelenie Biblie na kapitoly sa pripisuje parížskemu
profesorovi a neskoršiemu canterburskému arcibiskupovi
Štefanovi Langtonovi (1150-1228). Ženevský knihár Robert
Estienne (1503-1559) zaviedol číslované verše v Biblii v roku 1551.

Štruktúra textu – úvod a záver, tzv, inklúzia
 Mt 1,23: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno
Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

 Mt 28,20: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta.

Symbolmi Matúšovho evanjelia sú človek a/alebo anjel.
Matúšovo evanjelium začína Ježišovým rodokmeňom, tzn.
rodokmeň Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Hneď
pokračuje opisom Ježišovho narodenia, keď anjel sa vo sne zjaví
Jozefovi a oznamuje mu narodenie Božieho Syna.

Podnety pre nás
 Ak chceme poznať Krista, musíme poznať evanjeliá.
Čítajme ich pomaly, prežúvajme, nehltajme.
 Ježiš Kristus je Boží Syn a pravý človek zároveň. Je
mojím Spasiteľom. Čítajme Sväté písmo ako Božie slovo,
ktoré má moc meniť naše životy.
 Pri čítaní sa pýtajme nielen na význam textu v tej dobe,
ale vždy aj na to, čo chce Božie slovo povedať nám dnes.

