
A fi creştin înseamna a-l vedea pe Iisus Hristos aşa cum l-au văzut ucenicii Săi, Apostolii. Şi unde 

este exprimată această perspectivă mai bine, decât în Sfânta Scriptură?

Noul Testament, nu este o biografie, în sensul modern al cuvântului, ci o mărturie, sau o consemnare 

în scris a experienţei Apostolilor alături de Domnul Hristos: “Ceea ce noi insine am vazut cu ochii nostri, 

am auzit cu urechile noastre, am pipait cu mainile noastre, va vestim voua” (Ioan 1,1-3).

• Sfânta  Scriptură  :  Vechiul  Testament  şi  Noul  Testament  (cuv.  gr.  “diatheke”  înseamnă  legământ, 

alianţă).

Sfintii  din  vechime spuneau:  “toate  gândurile,  cuvintele  şi  faptele  tale  să le  confrunţi  cu Scriptura, 

pentru a vedea dacă sunt bune şi adevărate”. Profetul David spune: “Făclie picioarelor mele este legea Ta, şi 

lumină cărărilor mele” (Psalmul 118).

• Sensurile Bibliei:

a) sensul literal (istoric)

-   pentru descifrarea acestui sens avem nevoie de elemente de arheologie biblică, de istorie, geografie, de 

limba greacă, cultura acelor epoci, etc. El constituie baza pentru al doilea sens.

b) sensul duhovnicesc (spiritual) 

– abia acest sens ne pune în legătură cu Dumnezeu. 

– Mântuitorul Însuşi a interpretat Vechiul Testament astfel încât  ‘le-a deschis ucenicilor mintea ca sa 

priceapă Scriptura’ (Lc. 24, 25). 

– Şi  Sf.Ap.Pavel  interpretează  anumit  evenimente  din  Vechiul  Testament  ca  prefigurări ale  unor 

evenimente  ce-şi  găsesc  împlinirea  în  Noul  Testament.  Important  este  de  reţinut  afirmaţia  pe  care 

Sfântul Pavel o face, spunând că „toate acestea li s-au întâmplat acelora […] şi au fost scrise spre 

povăţuirea noastră” (1 Cor. 10, 11) adică a noastră a creştinilor. Aşadar, câtă vreme o bună parte din 

Vechiul Testament conţine ceremonii şi prevederi legale care nu ni se mai impun în litera lor, dar totuşi 

sunt inspirate şi ţintesc spre Hristos (cf. 2 Tim. 3, 15-17), înseamnă că ele au şi pentru noi un sens, iar  

acesta va fi obligatoriu de natură duhovnicească.

– Acest sens duhovnicesc scapă de multe ori omului ‘firesc, biologic’ (care se limitează numai la viaţa 

biologică)  (cf.  1  Cor  3,  1-4),  acea  persoană  care  nu  este  interesată  de  viaţa  Bisericii.  De  aceea 

Sf.Scriptura nu se interpreteaza singură, ci în cadrul Bisericii.
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• Interpretarea Sfintei Scripturi

Biserica a dat naştere Scripturii, nu invers. De aceea numai o persoana familiarizată cu modul de gândire 

şi cu trăirea în Biserică poate să interpreteze corect Scriptura. 

Sfinţii Părinţi (teologii cei sfinţi) spun că  Scriptura este  asemenea unui izvor de viaţă, din care fiecare 

poate să bea cât doreşte, dar este şi asemenea unei păduri dese, în care, dacă nu ştii traseul marcat, te poţi  

uşor  ratăci (adică  să  interpretezi  cele  scrise,  incorect,  după  raţiunea  proprie).   ”  Cum  voi  putea 

(interpreta),dacă  nu  ma  va  pooatui  cineva  ?”  (Fapt.  Ap.  8,  31).  Apostolul  PETRU  scrie  despre 

Epistolele  (Scrisorile)  Sf.  Apostol  Pavel:  “În ele  sunt unele  lucruri  anevoie de înţeles,  pe care cei 

neînvăţaţi şi neîntăriţi le răstălmacesc, ca si pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare” (2 Petru 3, 16). 

În Biserica Ortodoxă, ne bazam în primul rând pe interpretărilor oamenilor sfinţi, cu viaţă curată, cărora 

Dumnezeu Însuşi (Duhul Sfânt) le-a descoperit înţelesul autentic al Scripturii. În plus, aceşti oameni au fost 

mult  mai  apropae (ca timp istoric)  de evenimentele  descrise în Biblie,  unii fiind despărţiţi  doare de câteva 

generaţii de evenimentele descrise. 

Să nu uităm toate ereziile au avut la baza Sfânta Scriptură! 

Exemplu: în sistemul românesc, 05/02/2011 înseamnă ‘5 februarie 2011’, dar în cel american înseamnă ‘2 

mai 2011).
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SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI

• Autorul. 

Prima Evanghelie pe care ne-o prezintã tradiţia este Matei, sau Levi, aşa cum este numit în Mc 2,14 şi Lc 

5,27, era vameş la Capernaum, şi a fost chemat de Iisus cu un singur cuvânt: „Urmeazã-mã!” El a lãsat totul şi 

l-a urmat pe Domnul (Mt 9,9). A dat apoi un ospãţ la care au participat colegii lui, dar şi Isus, împreunã cu 

discipolii sãi. Cuvintele Mântuitorului din (Matei 9, 12-13). Dupã acest fapt Evanghelia nu ne dã nici o altã 

informaţie despre sfântul Matei. Dupã tradiţie, ar fi murit ca martir în Etiopia. Relicvele lui sunt pãstrate astãzi 

la Salerno (Italia).

• Destinatarii. 

Aceastã Evanghelie a fost scrisã pentru evrei, pentru a le arãta cã  Iisus Hristos este „Mesia”. Prin 

genealogie, sfântul Matei intenţioneazã sã prezinte apartenenţa lui Iisus la poporul ales, la familia regalã a lui 

David,  şi  sã  introducã  viaţa  şi  activitatea  Mântuitorului  în  complexul  istoriei  mântuirii.  În  felul  acesta,  în 

„Predica de pe munte”, fundament al noii împãrãţii înfiinţate de Iisus, el este prezentat ca noul Moise, care dã 

legea  cea  nouã.  De-a  lungul  întregii  Evanghelii  este  acordatã  maximã importanţã  Vechiului  Testament,  

considerat ca profeţie pentru noua împãrãţie.
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CAPITOLUL I

Sf. Evanghelist Matei a scris evreilor, pentru a le demonstra că Domnul nostru Iisus Hristos este Regele 

Mesia, mult aşteptat de toţi strămoşii şi profeţii, El este cel Care oferă adevărata mântuire.  Prin urmare, 

Sfântul Matei începe prin a descrie neamul şi naşterea acestui Împărat.

1. Genealogia. (versetele 1- 17)

"cartea naşterii (neamului) lui Iisus Hristos, Fiul lui David." 

- Iisus, este Hristos (Hristos este traducerea greacă a cuvântului ‘Mesia’)

- Fericitul  Ieronim spune "Matei îi menţionează pe David şi Avraam, pentru că lor Dumnezeu le-a 

vorbit deschis despre Mesia. 

El  îi  spune  lui  Avraam (Gen  22:  18)  "prin  urmaşul  tău  se  vor  binecuvânta  toate  neamurile 

pământului, pentru că tu ai ascultat de glasul Meu" 

Iar  Lui  David  (Psalmul 131.11) i-a promis Dumnezeu:  „Din rodul coapsei tale voi pune pe tronul 

tău”.

Care este semnificatia mai profundă a aceste liste genealogice?

Deşi este Regele Universului, Domnul Hristos a luat natura noastră umană, a lăsat slava Sa divină şi S-a 

făcut Om. De ce S-a făcut om? De a ales Dumnezeu să intre astfel în legătură cu oamenii:

a) astfel încât să dea lui Satan o şansă să se lupte cu el ca şi cu ceilalţi oameni, iar Domnul să îl învingă ca 

om 

b) iar pe de altă parte să ne dea nouă posibilitatea să-L acceptăm de bunăvoie şi să să nu fim speriaţi de 

slava Lui şi de măreţia Lui copleşitoare. (vezi Rugăciunea din slujba Bobotezului Domnului). Există 

două veniri ale Domnului. Prima (cea descrisă în aceste capitole al Ev. după Matei) este întru smerenie, 

iar a doua venire (Parousia) va fi însă întru slavă!

1.a Arborele genalogic.

Care este sensul mai profund al acestei înşiruiri de nume?
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- Lista genalogică începe de la Avraam (pentru ca Sfântul Evanghelist Matei se adresa evreilor, pentru 

care Avraam era primul credincios şi părintele  lor:  “părintele  nostru Avraam”) şi  continuă până la 

Iosif,  logodnicul  Fecioarei  Maria.  Evanghelistul  vrea sa  exprime prin  această  descendenţă  faptul  că 

Domnul poartă pe umerii Lui păcatele tuturor generaţiilor care au fost înaintea Lui. Iisus este Mesia, cel 

care ridică păcetele lumii. (vezi Isaia, capitolul 53).

- Descendenta merge pe linie bărbătească, pentru că aşa era mentalitatea epocii, deşi dreptul Iosif nu 

era tatăl natural al lui Iisus. 

- Totuşi, în această genealogie găsim câteva nume de femei (Tamar, Rahab, Baat-Sheeba). Unele sunt 

femei de moravuri uşoare, iar aceasta înseamnă că Iisus Hristos a venit în lume şi pentru cei păcătoş,  

pentru a ridica pe umerii Lui păcatele lumii întregi şi a da omului posibilitatea să se schimbe.

- Găsim şi femei de alt neam. (Ruth Moabiteanca şi Rahab). Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru 

întreaga umanitate. Legământul lui Dumnezeu cu omul nu mai vizează doar ‘poporul ales’, ci cuprinde 

pe toţi oamenii, de pretutindeni. 

Numărul generaţiilor: Valoarea numerica a numelui lui ‘David’ este tocmai 14.

2. Maica Domnului  (versetul 18)

Dar naşterea lui Iisus Hristos, astfel a fost: Fiind Maria, mama Sa, logodită cu Iosif, mai înainte de 

a fi ei împreună, ea s'a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt.

- ‘Dar’ – particulă adversativă. Naşterea lui Iisus nu este o naşterea obişnuită (ca şi cele descrise mai sus).

- Cartea sfântă accentueaza faptul că Sfânta Fecioară ‘s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt’, care 

a pregătit-o şi a sfinţit-o, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu să sălăşluiască în ea. Fiul lui Dumnezeu 

devine acum Fiu al omului.

De ce era necesar ca Maica Domnului sa fie logodita?

Pentru ca ea să nu fie omorâta cu pietre şi acuzată de adulter. Domnul, prin urmare, a dat-o în grija 

unui om drept şi neprihănit, care să aibă grijă de ea şi de copilul care se va naşte. Dreptul Iosif era un om în 

vârstă (vom dezvolta mai mult ideea aceasta atunci când discutăm despre ‘fraţii Domnului’).
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- “mai înainte de a fi ei impreună”? Ce înseamnă mai înainte de a fi ei împreună?

Maica Domnului a fost fecioară înainte de Nastere, în timpul naşterii şi după naştere. Acest adevăr de 

credinţă  e exprimat  simbolic  în icoanele  ortodoxe prin prezenţa  celor  trei  stele  de pe umerii  şi  fruntea 

Fecioarei. Evanghelistul Matei are aici în vedere numai perioada dinainte de naştere. 

3. Visul lui Iosif (vers.19-21)

Iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind şi nevrând s'o dea el în vileag, a vrut s'o lase pe ascuns.Şi cugetând el 

acestea, iată îngerul Domnului i s'a arătat în vis, grăind: „Iosife, fiul lui David, nu te teme s'o iei pe Maria 

drept femeia ta, fiindcă ceea ce s'a zămislit într'însa este de la Duhul Sfânt; Ea va naşte Fiu, Căruia tu Îi vei 

pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor

- Soţul (logodnicul) ei, dreptul Iosif, fiind un om neprihănit şi ne-dorind să o expună oprobiului public, a 

planificat să o părăsească în ascuns. Aceasta deoarece semnele sarcinii începeau să fie aparente, iar el 

era nedumerit, doerece se ştia pe sine drept, vedea şi puritatea Mariei, dar totuşi semnele exterioare ale 

sarcinii deveneau vizibile. Nu înţelegea ce s-a întâmplat. Potrivit obiceiului evreiesc, perioada de logodnă 

conferea aceleaşi drepturi şi angajamente ca şi căsătoria, cu excepţia relaţiilor conjugale.

Îngerul Domnului dezleagă nedumerirea lui.

4. Înainte de Naşterea Domnului (v. 25)

Şi nu a cunoscut-o până ce ea L-a născut pe Fiul ei (Întâi Născut). Şi I-au pus Acestuia numele 

Iisus.

Aici Sf. Ev. Matei accentueaza doar faptul că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria  înainte de naşterea lui Iisus. 

Ideea centrală  a acestui  verset  este  că Domnul  Iisus  s-a nascut de la  Duhul  Sfânt,  nu printr-o naştere  

obisnuită. Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul, toate cele văzute şi nevăzute, este capabil să schimbe 

legile fireşti ale naşterii.

- “până ce”
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-  În  limbajul  biblic:  a  cunoaşte  (o  femeie):  a  avea  legături  trupeşti  (cu  ea).  Evanghelistul  e  preocupat 

aici numai de faptul că Iisus S'a născut din Fecioară (prin zămislirea de la Duhul Sfânt). Textul de faţă nu 

atestă  în mod explicit  pururea-fecioria  Mariei,  aşa cum ea reiese din restul  Evangheliilor  şi din tradiţia 

Bisericii, dar nici nu o infirmă. Adverbul-prepoziţie héos = până, până ce, până când, are şi semnificaţia de 

continuitate, perpetuitate (Bailly). Verbul care o precede, ouk egínosken = nu a cunoscut-o (redat în limbile 

moderne prin perfectul compus), este în original imperfectul durabil (Osty), adică exprimă o acţiune care nu 

se  termină,  care  nu  are  un  capăt.  Compară  pe héos de  aici  cu  cel  din 2 Rg 6,  23:  [Micol]  „n'a  avut 

copii până în ziua morţii ei“; Ps 109, 1: „Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi 

aşternut  picioarelor  Tale“; Mt  28,  20:  „Iată,  Eu  cu  voi  sunt  în  toate  zilele, până  la sfârşitul 

veacului“; Lc  2,  37:  [Proorociţa  Ana]  „văduvă până  la optzeci  şi  patru  de  ani“.  În  toate 

cazurile, héos nu semnifică un capăt al acţiunii sau situaţiei care-l angajează (că adică Micol ar fi avut copii 

după moarte, că Fiul n'ar mai fi şezut de-a dreapta Tatălui după înfrângerea vrăjmaşilor, că Iisus n'ar mai fi 

cu apostolii după sfârşitul veacului, că proorociţa Ana s'ar fi recăsătorit după vârsta de 84 de ani), de unde 

rezultă fără echivoc că textul de faţă nu implică o legătură maritală între Iosif şi Maria, nici înainte şi nici 

după naşterea lui Iisus.

“Şi L-a născut pe Fiul ei Cel Întâi-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu 

era loc la han. (Luca 2, 7)”.

- În limbajul biblic, termenul de întâi-născut nu implică în mod necesar existenţa unor fraţi mai mici, ci se 

referă exclusiv la prescripţiile Legii Vechi care-i acordau primului născut de parte bărbătească o demnitate 

aparte şi prerogative speciale, sub incidenţa chiar a sacralităţii (cf. Iş 13, 2; 13, 14). Numere 18, 15: (Tot 

întâi-născutul din tot trupul, ce I se aduce Domnului, fie din oameni, fie din dobitoace, al tău va fi; 

dar întâiul-născut dintre oameni va fi răscumpărat). Este şi motivul pentru care Pruncul Iisus este adus 

la templu (vezi mai departe, versetele 22-23). În monarhia ereditară, primul-născut devine în mod automat 

„Prinţ-Moştenitor“ (al tronului) şi poartă acest titlu (Delfin, Diadoh, Ţarevici), chiar dacă rămâne şi unicul-

născut;  după cum un suveran se intitulează ab initio, de exemplu,  Ferdinand I sau Mihai I, fără ca din 

aceasta să rezulte necesitatea de a-i urma un al II-lea. Ca atare, expresia de faţă se cere interpretată nu numai 

din unghi legal-juridic, ci şi duhovnicesc, aşa cum o face Apostolul Pavel. În Col 1, 15 el vorbeşte de Iisus 

Cel „Întâi-Născut a toată zidirea“, adică Fiul născut din Tatăl înainte de crearea lumii. Or, e de la sine înţeles 

că după cum Fiul Tatălui nu este „cap de serie“ al făpturilor, nici Iisus, Fiul Mariei, nu este „cap de serie“ al 

unor fraţi mai mici. Pavel clarifică şi mai pregnant această problemă în Rm 8, 29: aleşii lui Dumnezeu (din 
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Biserică)  alcătuiesc  o  familie  în  care  Iisus  Hristos  devine  „Întâiul-Născut  între  mulţi  fraţi“.  Sensul 

duhovnicesc e cât se poate de clar. Vezi şi Col 1, 18; Evr 1, 6;Ap 1, 5.
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