
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

1. časť 

ÚVOD DO ÚVOD DO ÚVOD DO ÚVOD DO EVANJELIAEVANJELIAEVANJELIAEVANJELIA    

ČO?ČO?ČO?ČO?    

PREDNOVOZÁKONNÉ VÝZNAMY 

Slovo evanjelium pochádza z gréckeho výrazu euangélion, ktorý znamená dobrú 
zvesť alebo posolstvo vyvolávajúce radosť.  

• V klasickej a mimobiblickej gréčtine sa týmto slovom označovala dobrá 
správa (napr. o víťazstve nad nepriateľom), ako aj odmena, ktorú dostal posol 
za prinesenie dobrej zvesti.  

• V sakrálnom mimobiblickom použití znamenalo priaznivý veštecký výrok  
• a v cisárskej dobe každý dekrét, želanie a rozkaz vladára. 

Jeho hebrejský ekvivalent (besoráh) má v Starom zákone tiež význam odmeny za 
dobrú zvesť (porov. 2 Sam 4, 10) a niekedy označuje aj dobrú zvesť ako takú 
(porov. 2 Sam 18, 20.22). 

NOVOZÁKONNÝ VÝZNAM 

V Novom zákone slovo evanjelium nadobudlo osobitný význam a označuje viacero 
skutočností:  

• zvesť o blízkosti a príchode Božieho kráľovstva (porov. Mk 1, 14-15);  
• posolstvo o narodení Ježiša Krista (porov. Lk 2, 10-11);  
• splnenie starozákonných prisľúbení v osobe a diele Mesiáša (porov. Rim 1, 1-

3);  



• večnú spásu, ktorú Ježiš Kristus priniesol celému ľudstvu (porov. Ef 1, 13; 2 
Tim 1, 10), a iné aspekty, ktoré sa vzťahujú na vykupiteľské dielo, poslanie a 
učenie Ježiša Krista.  

V 2. storočí sa slovo evanjelium stalo termínom na označenie spisu, ktorý rozpráva o 
živote a účinkovaní Ježiša Krista a obsahuje posolstvo spásy; teda označenie obsahu sa 
stalo názvom knihy. 

HODNOVERNOSŤ TEXTU 

Pri posudzovaní hodnovernosti a historickosti evanjelií treba brať zreteľ na tri fázy 
tradície, ktorými sa Ježišovo učenie a správy o jeho živote, smrti a zmŕtvychvstaní 
dostali až k nám.  

• Prvá fáza je obdobie Ježišovho života; jej obsahom je to, čo Ježiš skutočne 
hovoril a konal a čo jeho učeníci počuli a videli.  

• Druhá fáza tradície je životná situácia prvotnej Cirkvi, najmä svedectvo 
apoštolov, ktorí Ježišovo posolstvo po jeho zmŕtvychvstaní pod vedením Ducha 
Svätého hlbšie pochopili a potom ohlasovali a aplikovali na potreby poslucháčov.  

• Tretia fáza je obdobie spisovateľskej činnosti evanjelistov, ktorí tradovaný 
materiál o Ježišovom živote a učení zhromaždili, triedili, interpretovali, 
prispôsobili potrebám čitateľov a použili podľa zamerania jednotlivých evanjelií. 
(Podrobnejší výklad možno nájsť v inštrukcii Sancta Mater Ecclesia [= „Svätá 
Matka Cirkev“] o historickej pravde evanjelií, vydanej Pápežskou biblickou 
komisiou 21. apríla 1964.) 

Z toho vyplýva, že ústne ohlasované evanjelium až po jeho písomné spracovanie vo 
forme dnešných evanjelií prešlo vývojovým procesom, ktorý naznačuje aj evanjelista 
Lukáš v prológu k svojmu evanjeliu (porov. Lk 1, 1-4). Na základe literárneho rozboru 
evanjelií možno zistiť, že už pred ich vznikom jestvovali určité písomné záznamy 
alebo menšie zbierky, ktoré jednotliví evanjelisti použili ako literárne pramene pri 
písaní svojich evanjelií; napr. rozprávanie o Ježišovom utrpení, zbierky podobenstiev, 
Ježišových výrokov – „logiá“ a jeho sporov s protivníkmi, ale aj zbierky pravidiel 
kresťanského života a riadenia kresťanského spoločenstva atď.1 

DOPAD DO PRAXE 

Evanjeliá nie sú životopisy. Nie sú to dokumenty v dnešnom chápaní. 

                                           
1 Až potiaľto Jozef Heriban, úvod do NZ (ďalej len HER) 



Sú to ÚČELOVÉ SPISY, ktorých zmyslom je odovzdať čo najlepšie poslucháčom 
UČENIE Ježiša Krista a súčasne ZVESŤ O MESIÁŠOVI , ktorým Kristus bol. 

„Z hľadiska slovesného umenia a tvorby kánonické evanjeliá predstavujú nový 
literárny druh.  

Nie sú to životopisy, lebo nekladú dôraz na činitele, ktoré ovplyvnili vnútorný 
a dejinný vývin Ježišovej osobnosti (dedičné vlohy, príbuzenstvo, sociálne 
postavenie, vplyvy prostredia, osudové nevyhnutnosti atď.), ale ani pamäti, 
v ktorých by sa voľne podávali výroky a fakty z Ježišovho života; tým menej chcú 
predstaviť Ježiša ako hrdinu, ktorý sa preslávil mimoriadnymi činmi a zázrakmi.  

Cieľom evanjelií je vzbudiť a posilniť vieru v Ježiša Krista a v jeho poslanie 
tým, že ho ohlasujú ako prisľúbeného Mesiáša a Spasiteľa, ktorý zjavil ľuďom 
jediného, živého Boha; ako súhrn kresťanského učenia viery o Ježišovi, 
Mesiášovi, sú evanjeliá výbornou pomôckou pri vyučovaní veriacich, ale zároveň 
slúžia aj neveriacim na poznanie kresťanského posolstva. Pritom treba zdôrazniť, 
že evanjelisti úplne ustupujú do úzadia, aby tým viac vyniklo posolstvo, ktoré 
ohlasujú svojimi spismi.“ (HER) 

Preto neváhajú SPRACOVAŤ látku tak, aby čo najviac vyniklo práve toto, 
napríklad: 

• Štylizovanie Ježišovho pôsobenia ako symbolickej cesty z Galilei do Jeruzalema; 
• Zhrnutie jeho rečí do celkov, ako napríklad Matúšova „Reč na Hore“ a podobne 

Z hľadiska evanjelistov nebol ich spis DÔKAZOVÝM MATERIÁLOM existencie 
Ježiša Krista – Cirkev bola plná Kristových svedkov, ktorí Ho osobne poznali 
a poznali aj Jeho život a skutky; 

ale NÁSTROJOM, s pomocou ktorého mohli ostatní ľudia, ktorí túto skúsenosť 
nemali, spoľahlivo spoznať UČENIE JEŽIŠA KRISTA . Na rovinu to konštatuje 
evanjelista Lukáš, keď píše: 

„Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 2 ako 
nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. 3 
Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní 
všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, 4 aby si poznal spoľahlivosť 
učenia, do ktorého ťa zasvätili. (Luk 1:1-4 SSV)“ 



Nie „spoľahlivosť faktov“, ktorá bola v podstate zjavná, ale spoľahlivosť UČENIA2, 
ktoré Ježiš priniesol a Cirkev ďalej odovzdávala. 

KTO?KTO?KTO?KTO?    

Otázka, kto napísal Evanjelium, je doložená iba tradíciou, samotné evanjelium 
o autorovi nič nehovorí: 

„Podľa svedectiev Papiáša (asi r. 75-150), Antimarcionovského, prológu (r. 160-
180), Ireneja (= r. 202), Origena (= r. 254) a Euzébia (= okolo r. 202) apoštol 
Matúš napísal dnešné prvé kánonické evanjelium pre Židov v hebrejskej … reči.“ 
(HER) 

MATÚŠ BOL… 

„Podľa cirkevnej tradície sa dnešné prvé evanjelium pripisuje Matúšovi (hebr. 
Mattanyáh = „dar Jahveho“), jednému z apoštolov, ktorého Ježiš povolal od 
mýta v Kafarnaume (porov. Mt 9, 9; Mk 2, 14; Lk 5, 27). V zoznamoch 
Dvanástich sa jeho meno uvádza na siedmom (porov. Mk 3, 18; Lk 6, 15) alebo 
na ôsmom mieste (porov. Mt 10, 3; Sk 1, 13). Evanjelista Marek a Lukáš ho 
označujú menom Lévi (Mk 2, 14: „Alfejov syn Lévi“). O Matúšovom údajnom 
pôsobení v Etiópii a v Arábii, ako aj o jeho mučeníckej smrti sa nevie nič istého.“ 
(HER) 

AUTORSTVO A OTÁZKA SPOĽAHLIVOSTI 

„V tomto súvise je vhodné pripomenúť, že otázka, kto je autor evanjelia alebo iného 
novozákonného spisu, vôbec nesúvisí s otázkou jeho inšpirácie. Kánonickosť, t. j. 
skutočnosť, že určitý spis Cirkev zaradila do kánonu inšpirovaných kníh, nie je viazaná 
na autentickosť autora, čiže na to, či text pochádza od uvedeného, predpokladaného 
alebo tradíciou potvrdeného autora. Ak sa teda na základe prísneho vedeckého 
skúmania prišlo k záveru, že dnešná forma istého spisu, ktorý sa pripisoval určitému 
autorovi, nepochádza od neho (napr. že List Hebrejom nepochádza od Pavla, ako sa 
predtým myslelo), neuberá to nič na hodnote a autorite inšpirovaného spisu. Daný spis 
a jeho text má vnútornú, od autora nezávislú hodnotu, lebo je posvätný a Bohom 
inšpirovaný, a ako taký ho treba čítať a vykladať v Cirkvi.“ (HER) 

                                           
2 gr. LOGOS (dosl. slovo), čiže niečo, čo bolo povedané, vyhlásené, používa sa to aj na označenie radostnej zvesti 
evanjelia. 



KEDY AKEDY AKEDY AKEDY A    AKO?AKO?AKO?AKO?    

A tu to začína byť zaujímavé ☺! 

TEÓRIA PRAMEŇOV 

 

„Podle hypotézy dvou pramenů, o kterou se tento komentář opírá, Matouš a Lukáš 
používali Markovo evangelium, pramen Q a vlastní speciální materiál.  

Jedním ze zjevných důvodů, proč se Matouš pustil do revize Markova evangelia, bylo 
začlenění další látky, jejímž hlavním zdrojem byla sbírka Ježíšových výroků, kterou 
nezávisle na sobě používali Matouš a Lukáš. Tento pramen se označuje písmenem Q, 
což má svůj původ v druhé polovině 19. století v německém slově Quelle („pramen"). Q 
byla sbírka Ježíšových výroků (a nějakého dalšího materiálu), která existovala v řečtině 
již v 50. letech 1. století. Svou literární formou připomínala kanonickou knihu Přísloví, 
rabínský traktát Pirkej Avot a Tomášovo evangelium. Zcela jistě neobsahovala pašijové 
vyprávění. Nesmíme však zapomínat, že se jedná pouze o hypotézu.3) Nemáme k 
dispozici žádný opis Q.“ (SP)3 

TEÓRIA MATÚŠA AKO NAJSTARŠIEHO EVANJELIA 

„Někteří badatelé (v souladu s patristickou tradici) tvrdí, že Marek není nejstarším 
evangeliem. Domnívají se, že Marek používal Matouše a Lukáše nezávisle na sobě, aby 
z nich vytvořil syntézu. Tuto moderní verzi Griesbachovy teorie lze vyjádřit názorně 
takto:“ (SP) 

 

CARMIGNAC, TRESMONTANT,… 

Tretia, na dnešné pomery vcelku revolučná (v skutočnosti ale veľmi konzervatívna 
a logická) teória, pochádza z francúzskej biblickej školy. 
                                           
3 Daniel J. Harrington, Sacra Pagina: Evangelium podle Matouše 



KRITIKA PREDCHÁDZAJÚCICH TEÓRIÍ: 

„Prosím, sadnite si, kým sa zoznámime s niektorými z posledných biblistov. Áno, 
máte pravdu, veľa biblistov, a to tak katolíckych, ako aj protestantských, tvrdí, že 
Nový zákon bol napísaný takto neskoro, pravdepodobne až v druhom storočí, a že 
teda ho ani nemohli napísať tí ľudia, ktorých mená jeho knihy uvádzajú. Závery 
týchto učencov sú často tendenčné, až príliš často vychádzajú z predsudkov 
proti zázrakom. Ak sa v Písme objaví niečo nadprirodzené, automaticky 
predpokladajú, že to je neskorší dodatok, a nie skutočný opis toho, čo sa stalo. 
Tento ich postoj sa do veľkej miery opiera o hypotézu, že evanjeliá boli napísané 
mnoho rokov po udalostiach, ktoré opisujú - tak neskoro, že sa do skutočného 
opisu dostali chyby a legendy. V posledných rokoch však významní biblisti 
objavili informácie, ktoré naznačujú, že knihy Nového zákona a predovšetkým 
evanjeliá boli napísané veľmi skoro.“ (Karel Keating, Čomu skutočne veria 
Katolíci) 

TRESMONTANTOVE DATOVANIE 

„Francúzsky učenec Claude Tresmontant napríklad predpokladá, že Evanjelium 
podľa Matúša bolo pôvodne napísané po hebrejsky a až neskôr preložené do 
gréčtiny, a to len niekoľko rokov po zmŕtvychvstaní. So skorým datovaním prišiel 
aj Jean Carmignac ako aj liberálny anglikánsky učenec biskup John A. T. 
Robinson, ktorý vo svojej knihe z roku 1976 Zmena datovania Nového zákona 
(Redating the New Testament) uzatvára, že všetky knihy Nového zákona boli 
napísané ešte pred zničením Jeruzalema, teda pred rokom 70 po Kristovi.“ (Karel 
Keating, Čomu skutočne veria Katolíci) 

O ČO SA OPIERAJÚ? 

„Carmignac založil svoj výskum na význame a histórii slov. Prekladateľ zvitkov nájdených pri 
Mŕtvom mori, odborník na hebrejčinu používanú v časoch Krista, prišiel k podobným záverom 
ako Robinson, problém však riešil úplne iným spôsobom. Preložil synoptické evanjeliá 
„opačne", z gréčtiny do hebrejčiny, a bol ohromený tým, čo objavil.  

„Chcel som začať s Evanjeliom podľa Marka. Aby som si uľahčil porovnanie gréckeho textu 
evanjelia a hebrejského textu z Kumránu, pokúsil som sa len pre svoju osobnú potrebu zistiť, 
ako by znelo Markovo evanjelium po preklade do kumránskej hebrejčiny. Predstavoval som si, 
že to bude zložité, pretože medzi semitským jazykom a gréčtinou existujú zásadné rozdiely v 
spôsobe myslenia, bol som však dokonale ohúrený, keď som zistil, že preklad bol naopak veľmi 
jednoduchý. Približne v polovici apríla 1963, iba po jednom dni práce, som bol presvedčený, že 
grécky text Marka nemohol byť písaný v gréčtine a že je to v skutočnosti iba grécky preklad 
originálneho hebrejského textu."  

Carmignac sa pripravoval na veľké ťažkosti, tie však nenastali. Objavil, že prekladateľ do 
gréčtiny otrocký zachoval hebrejský slovosled a gramatiku. Tento Semita to mohol urobiť 



preto, že text písal v gréčtine, v jazyku, ktorý dobre neovládal, a tak do neho vložil hebrejské 
štruktúry? Alebo je tento ťažkopádny spôsob vyjadrovania, ktorý nachádzame v gréckom texte, 
dôsledkom príliš verného prekladu, alebo skôr prepisu semitského originálu? Ak je pravdivá 
táto druhá možnosť, tak je toto synoptické evanjelium napísané očitým svedkom vo veľmi 
skorom období.  

Carmignac strávil nasledujúcich dvadsaťpäť rokov dôsledným prekladaním z gréčtiny do 
hebrejčiny a nekonečným porovnávaním. Zrod synoptických evanjelií je populárno - náučným 
zhrnutím všetkého, čo plánoval vydať vo veľkom, viaczväzkovom diele. Je to príjemne šokujúca 
kniha. Vezmime si jeden príklad: Benediktus, pieseň Zachariáša, ktorú nájdeme v Lukášovi 1, 
68-79, neznie ani v gréčtine, ani v angličtine ako výnimočná poézia. Nie sú v nej žiadne 
náznaky šikovnej kompozície. Ale po preklade do hebrejčiny sa objaví malý zázrak.  

Vo vete „Preukázal milosrdenstvo našim otcom" slovné spojenie „preukázal milosrdenstvo" je 
hebrejské slovo hanan, ktoré je koreňom slova Yohanan (Ján). Vo fráze „pamätá na svoju svätú 
zmluvu" spojenie „pamätá" je sloveso zakar , ktoré je koreňom mena Zakaryah (Zachariáš). V 
spojení „prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi" je na vyjadrenie „prisahať" 
použité sloveso shaba, ktoré je koreňom mena Elishaba (Alžbeta).  

„Je to iba náhoda," pýta sa Carmignac, „že druhá strofa tejto básne sa začína trojitou alúziou 
na mená troch jej hlavných protagonistov: Jána, Zachariáša a Alžbety? Táto alúzia však 
existuje iba v hebrejčine, grécky a anglický preklad ju nezachovávajú."  

Carmignac nám podáva mnoho ďalších príkladov a prináša tieto závery o datovaní 
synoptických evanjelií: „Najneskorší dátum, ktorý možno akceptovať pre Markovo 
evanjelium, je okolo roku 50 n. 1. ... okolo roku 55 n. 1. pre kompletné evanjelium podľa 
Marka, okolo rokov 55-60 pre Matúša, 58 až 60 pre Lukáša. Skoršie dátumy sú však omnoho 
pravdepodobnejšie: Marek okolo roku 42, kompletný Marek okolo roku 45, Matúš (v 
hebrejčine) okolo roku 50, Lukáš (v gréčtine) tesne po roku 50." Tieto dátumy sú všetky (a 
hlavne pri datovaní Marka a Matúša) približné a sú výsledkom Carmignacovej filologickej 
analýzy.  

Claude Tresmontant, ktorý pracoval súčasne s Carmignacom, ale použil odlišnú metodológiu, 
prišiel v knihe Kristus Hebrej (The Hebrew Christ), s týmito dátumami: Matúš začiatok 40. 
rokov, iba pár rokov po vzkriesení, Lukáš 40-60, Marek 50-60. Carmignac zastáva názor, že 
Marek bol napísaný ako prvý, zatiaľ čo Tresmontant si myslí, že prvý bol Matúš. Bez ohľadu 
na to obaja popierajú prevládajúci názor medzi biblistami, že synoptické evanjeliá boli 
napísané koncom prvého storočia, pravdepodobne až v poslednom desaťročí.  

Carmignac prináša niekoľko ďalších záverov. Hovorí, že Evanjelium podľa Marka a Matúša a 
dokumenty, na ktorých staval Lukáš svoje evanjelium, boli napísané v semitskom jazyku, buď 
aramejsky alebo hebrejsky, ale hebrejčina je podľa neho pravdepodobnejšia. Okrem toho 
Evanjelium podľa Marka pravdepodobne pôvodne napísal Peter po hebrejsky, pričom Marek 
bol Petrov sekretár. Potom okolo roku 63 toto evanjelium preložil Marek do gréčtiny a je 
možné, že Marek pri preklade urobil nejaké zmeny. Toto evanjelium si namiesto pôvodného 
autora zachovalo meno prekladateľa.  

Keď Carmignac písal Zrod synoptických evanjelií, Predpokladal, že „vedecké argumenty by 
mohli uistiť kresťanov a zároveň by mohli pritiahnuť pozornosť a záujem neveriacich. Pretože 



však vyvracajú dnešné moderné teórie, budú podrobené neľútostnej kritike". Skutočne úprimní 
biblisti sa budú musieť vyrovnať s faktami, ktoré uviedol Carmignac. Ďalší budú pokračovať 
tam, kde on skončil. Možno o niekoľko desaťročí, budú „spoľahlivé výsledky moderných 
biblistov" vyzerať úplne inak ako to, čo nám dnes prezentujú ako evanjeliovú pravdu.“ (Karel 
Keating, Čomu skutočne veria Katolíci) 

• Tresmontant predpokladá, že Ježišovi učeníci – podobne, ako to robili žiaci 
rabínov – si robili poznámky a zápisky z toho, čo Ježiš hovoril a čo ich vyučoval. 

o … čo celkom dobre korešponduje s tajomným „prameňom Q“, s ktorým 
narábajú iní biblisti. 

• Podľa Tresmontanta ako prvé vznikli dve evanjeliá: 
o  Matúšovo pre „pospolitý ľud“ 
o  Jánovo pre „intelektuálov“ z vrstvy kňazov Jeruzalemského Chrámu. (Na 

sklonku storočia bolo potom preložené – a možno aj Jánom prepracované? 
– do gréčtiny a tým sprístupnené pre okolitý svet, čo viedlo k tomu, že 
Euzébius považoval koniec storočia za dátum jeho vzniku, dovtedy ho totiž 
mimo Židov asi nikto nepoznal…?) 

Štruktúra aŠtruktúra aŠtruktúra aŠtruktúra a    posolstvoposolstvoposolstvoposolstvo    

ŠTRUKTÚRA 

„ "Království nebes," je téma Matoušovy zprávy.  
Ten který  přijde aby toto království založil, je Ježíš Kristus.   

Matouš uvádí  tři hlavní "přednášky", které se týkají království:  

A). Kázání na  hoře. Toto je zákon budoucího království!  
B). Podobenství, která se týkají království. Kapitola 13. Kristus nám vypráví, že 
království  je jako : Rozsévač, hořčičné semínko, atd.4  
C). Kázání na hoře Olivetské, 24:3-51... (kráľovstvo vo svete – pozn. red.)5  

Lze vidět, jak termín "Království nebes" je v knize Matoušově jasně progresivní. Je zde 
"pohyb" a když jej  nezachytíš, uteče Ti celá zpráva.  

Ukáži ti ještě rozdělení Matouše, jak mne to naučil McGee:  

1). Totožnost  Krále, kap.  1-2:2 
2).  Příprava Krále, kap. 2-4:16.  

                                           
4 Svojim zameraním je táto reč určená „zástupom“… 
5 … zatiaľč táto je už určená „učeníkom“, čiže kresťanom 



3). Ohlášení (propagace)  Krále, kapitoly 4:17-9:35... 
4). Králův program, 9:36-16:20..  
5). Utrpení (umučení) Krále, 16:21-27:66...  
6). Králova moc a síla,  kapit. 28.“ (nezistený protestantský teológ) 

POSOLSTVO 

„a) Pro Matouše dospěly dějiny Izraele k svému cíli v Ježíši (1,1-17), protože tento 
Ježíš, narozený z Marie a nazývaný Kristus (1,16), nebyl jen prorokem na konci časů, 
kterého přislíbil Mojžíš (srov 1,18-2,23), nýbrž byl především Boží Syn - Immanuel 
(srov. 1,20-23; 27,54) - a zároveň dokonané vtělení pravého Izraele (4,1-11). Pozitivně 
vyjádřeno to znamenalo pro Matouše:  

b) S Ježíšem se otevřela nová životní možnost nejprve pro Izrael (10,5; 15,24) a potom 
pro všechny národy (28,19n) ve společenství s ním (srov. 12,49n) plnit Boží vůli a jít 
dál než bylo dosud vyžadováno a než bylo zvykem (5,21-48), a tak uvádět do praxe 
Ježíšovo poselství: „Nebeské království je zde!"(srov. 4,17).  

c) Katastrofa, která postihla židovský národ v roce 70 po Kr., byla pro Matouše 
nepřehlédnutelným znamením, že každý, kdo zavrhne Ježíšovo poselství o nebeském 
království a také nepodmíněnou spásnou Boží vůli, která se v něm projevuje pro 
přítomnost (srov. 5,44n; 9,13; 13,30 aj.), musí počítat s tím, že bude také Bohem 
zavržen (srov. 21,43; 22,7; 23,34-38) 

Zde spočívá vlastní důvod „poučného stylu" evangelisty Matouše, jeho úsilí ozřejmit 
Ježíšovo poselství v souvislosti a na pozadí dějin Izraele (srov. mnohé citáty Písma). 
Kdo není slepý - o tom Matouš nepochybuje -, pozná, že Bůh v Ježíšově životě a 
působení „naplňoval" svá dřívější slova, to jest, splňoval je. Matoušovi nejde o nějaké 
hlubší či vyšší nahlédnutí, o gnózi, ani o přiznání k Ježíši Kristu (srov. 7,21n), nýbrž o 
správné jednání (srov. 7,23-27; 25, 31-46). Také v tom Matouš zachoval opět dědictví 
Izraele.“ (MSK)6 

 

                                           
6 Meinrad Limbeck, Evangelium sv. Matouše, Malý stuttgartský komentář. 


