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A§a cum bine constata Paul Ellingworth, daca teologia nu

poate fi separata de hristologie, in Epistola cdtre evrei acestea doua

nu pot fi separate de eclesiologie.1 Acest lucru este evident incepand

chiar cu primele doua capitole ale scrierii, unde se creeaza o stransa

legatura intre statutul Fiului lui Dumnezeu §i eel al fiilor Lui. Pe

tot parcursul epistolei apoi este prezentat planul lui Dumnezeu de

a-§i aduce poporul in odihna Lui. Ceea ce n-a reu§it, insa, preo^ia

levitica prin Vechiul legamant cu vechiul popor al lui Dumnezeu,

se aduce la indeplinire de catre Hristos, Marele preot, care mediaza

dar §i ratifica prin sangele Sau Noul Legamant, pentru noul popor

al lui Dumnezeu. Pentru caracterizarea acestei comunitaji, autorul

epistolei folose§te cateva metafore, care vor face §i obiectul

studiului de fa$a.

1. Casa lui Dumnezeu (6 oIkoq tou 0€ou - 3:4-6; 10:21-22)

Orice casa este zidita de cineva, dar Cel ce a zidit toatc

lucrurile, este Dumnezeu. Cat despre Moise, el a fost »credincios m

toata casa lui Dumnezeu" ca sluga, ca sa marturiseasca despre

1 Paul Eilingworth, The Epistle to the Hebrews, Carlisle, Paternoster, 1993, p. 68
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lucrurile, care aveau sa fie vestite mai tirziu. Dar Hristos este

credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. §i casa Lui Suntem noi,

daca pastram pana la sfarsit increderea nezguduita §i nadejdea cu

care ne laudam (3:4-6).

Analizarea acestei expresii in 3:6 presupune depasirea unei

probleme legate de injelesul literal al termenului oIkoq. Unii exege^i

considera ca el se refera aici la familia lui Dumnezeu, iar altii

injeleg ca avem de a face cu casa lui Dumnezeu ca zidire, metafora

lntalnita §i in alte scrieri neotestamentare.

Este adevarat ca inainte de a fi folosita aceasta metafora,

credincio§ii sunt numiti fii §i fiice ai lui Dumnezeu (2:10), iar

scriitorul ii numeste ,,fra$i", atunci cand li se adreseaza direct (3:1;

13:22), ceea ce sugereaza ca fac parte din aceeasi familie. Era o

practica bine cunoscuta in Biserica primului secol ca membrii

aceleia§i comunita^i sa se numeasca frap. Este adevarat si faptul ca

in multe texte din Noul Testament, termenul apare cu sensul de

familie, din care faceau parte si sclavii (F.A. 7:10; 11:14; 16:15;

ICor. 1:16; Fil. 4:22; lTim. 3:5 etc.).2 Cu toate acestea, sensul pe

care il capata in Evrei 3:6 trebuie cautat mai intai in contextul in

care apare. In felul acesta, vom observa ca in v. 4. Dumnezeu este

numit Ziditorul tuturor lucrurilor, a§a cum orice casa are un

ziditor. Avem, deci, un prim motiv sa consideram ca si in v. 6 este

vorba nu doar despre o familie, ci §i despre o casa zidita.

De asemenea, este foarte important! gasirea originii

veterotestamentare a acestei metafore, pe care o putem identifica in

2 Craig R. Koester, Hebrews, Doubleday, New York, 2001, p. 73.
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pasaje precum Num. 12:7, lCron. 17:10-12 §i Zah. 6:12-13. Secta de

la Qumran se numea pe sine ,,casa lui Dumnezeu", in|;elegand prin

aceasta ,,comunitatea celor neintina^i §i separa$i de napunea

apostata".3 Daca destinatarii manifestau inclinajii catre invajaturile

acestei secte, in detrimentul celor cre§tine, nu putem §ti cu

siguranja. Cei mai mulji comentatori tind, totu§i, sa creada ca

destinatarii erau in majoritate evrei, unii dintre ei ispitiji sa se

intoarca la iudaism. In acest caz, avand in vedere §i avertismentele

imediat urmatoare pasajului in discujie, scriitorul intenjioneaza sa-i

convinga ca, atata timp cat raman langa Hristos, ei sunt »casa lui

Dumnezeu" despre care s-a profept in textele amintite mai sus.

Profejiile despre aceasta casa a lui Dumnezeu au in vedere atat o

comunitate (lCron. 17:14), cat §i restaurarea Templului §i a unei

noi inchinari (vezi mai ales Zah. 6:12-13). Este foarte probabil,

apoi, ca autorul Epistolei catre evrei sa fi avut in vedere §i afirmapa

Mantuitorului din Mat. 16:18, potrivit careia El insu§i i§i va zidi

Biserica, unde avem o combinajie a celor doua in^elesuri.

S-ar putea spune, totu§i, ca aceasta interpretare nu $ine cont

de contextul istoric veterotestamentar din care este preluata

expresia »casa lui Dumnezeu", chiar daca se bazeaza pe eel profetic

privitor la adevarata casa a lui Dumnezeu, care va fi restaurata.

Aceasta pentru ca precizarea privitoare la Moise provine din

Numeri 12:7, unde se spune ca acesta era credincios in toata casa lui

Dumnezeu, casa care nu putea fi zidita, deoarece poporul era in

Philip Edgcumbe Hughes, A Commentary on the Epistle to the Hebrews, Grand
Rapids, Eerdmans, 1977, p. 137.
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pustiu, calatorind catre Canaan. De aceea, Ray Stedman propune

teza potrivit careia casa la care se face referire ar fi, pentru

momentul respectiv, Cortul intalnirii, interpretat tipologic in Evrei

9. Moise este pus in legatura cu cortul, ca eel care a primit

instrucpunile pentru construirea §i folosirea lui direct de la

Dumnezeu. Autorul amintit i§i concluzioneaza argumentatia,

spunand ca, din moment ce cortul reprezenta prezenta lui

Dumnezeu in mijlocul poporului, atunci sintagma discutata se

poate referi atat la construqie (cort, iar mai tarziu Templu), cat §i

la popor.4 Opinia lui Stedman limiteaza, totusi, semnificatia

expresiei »casa lui Dumnezeu", atunci cand se refera la textul din

Numeri 12:7 §i de aceea face referire in mod inadecvat la Cortul

intalnirii. De obicei evreii foloseau acest termen pentru a vorbi

despre familie sau chiar despre o scoala (a lui Hilel sau §amai, de

pilda). Este adevarat ca Templul lui Dumnezeu a primit mai tarziu

denumirea de casa a lui Dumnezeu, dar, din moment ce Moise nu

poate fi asociat cu acesta, ramane de injeles ca textul din Numeri se

refera la poporul lui Dumnezeu.

In aceste condipi, din Evrei 3:5 se ln^elege ca Moise a fost

credincios lui Dumnezeu prin aducerea poporului in prezen^a lui

Dumnezeu, prin transmiterea poruncilor Sale, prin justipa aplicata

conform drepta$ii divine si prin toata activitatea sa de conductor

care lucra sub directa indrumare a lui Dumnezeu. Moise, insa, era

doar un instrument in implinirea planului rascumparator al lui

Ray C. Stedman, IVP New Testament Commentary Series, Hebrews,

http://www.pbc.org/dp/stedman/hebrevvs2/heb2comml .html#note4.
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Dumnezeu, chiar daca ocupa un loc de seama in acest plan. Autorul

Epistolei catre evrei nu ramane doar la sensul literal pe care expresia

il are in Numeri 12, ci folose§te metafora gandindu-se §i sensurile

pe care le-a capatat de-a lungul revelatiei lui Dumnezeu in Scripturi,

acela de Templu de pilda, §i de aceea folose§te §i verbul ,,a zidi".

Acestea fiind date, verbul »a zidi" trebuie injeles §i el in sens

metaforic, insemnand aforma, a constitui, §i se refera la constituirea

§i mentinerea poporului ales in cadrul iconomiei lui Dumnezeu.

Spre deosebire de Moise, Mantuitorul Hristos este prezentat

ca parta§ cu Dumnezeu Tatal in alcatuirea planului eshatologic

rascumparator, fiind credincios ,,peste casa lui Dumnezeu"

(sublinierea ne apartine). ,,Casa lui Dumnezeu" se refera, deci, la cei

prin care planul lui Dumnezeu este continuat. Avand in vedere

faptul ca prezenja divina in aceasta comunitate nu mai este

condhjionata de un anumit loc sau edificiu pentru a fi manifestata,

deducem ca prin Noul Legamant, casa lui Dumnezeu este Biserica,

popor care este simbolizat §i prin imaginea Templului de odinioara.

Casa lui Dumnezeu suntem noi, dupa cum afirma scriitorul

sacru (3:6), dar enunta apoi o propozipe conditionals, introdusa

prin conjunctia kav (eavuep in unele manuscrise): ,,daca pastram

pana la sfar§it increderea nezguduita §i nadejdea cu care ne laudam".

Increderea §i nadejdea erau doua virtu|;i absolut necesare pentru

destinatarii evrei ai acestei epistole, mai ales in conditiile tenta^iei

de a reveni la iuctaism. Ei trebuiau sa fie incredin$a$i de faptul ca

numai in Biserica lui Hristos i§i pot mentine statutul de popor al

lui Dumnezeu §i ca numai a§a El ii va cuprinde in comunitatea care
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ii aplica voia §i planul eshatologic pe pamant. Oricat de puternica

ar fi fost presiunea exercitata de conajionalii lor, cre§tinii evrei

trebuiau sa-§i pastreze speranja intrarii in odihna eshatologjca a lui

Dumnezeu, pe care o pot mo§teni numai ramanand pane a

comunita$ii care este acum },casa lui Dumnezeu".

Cel de-al doilea pasaj in care apare expresia ,,casa lui

Dumnezeu" este 10:21-22:

})sifiindca avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, sd

ne apropiem cu o inimd curatd, cu erecting deplind, cu inimile stropite

si curdpite de un cuget rdu, §i cu trupulspdlat cu o apdcuratd."

Afirma^ia potrivit careia Domnul Hristos i§i desfa§oara

activitatea preojeasca peste casa Lui dovede§te clar ca aceasta

comunitate este Biserica, asemanata §i aici cu Templul, loc in care

preojii i§i exercitau slujba in Vechiul legamant.5 Aici, insa, mai

putem sublinia un lucru care in 3:6 nu aparea foarte clar, anume ca

prin expresia ,,casa lui Dumnezeu" trebuie injeles poporul Lui atat

de pe pamant, cat §i din cer. Daca in 3:6 aveam doar aluzia la

credincio§ia lui Moise manifestata intr-o lucrare desfa§urata pe

pamant, urmata de indemnul adresat destinatarilor de a nu-§i

impietri inima, aici preojia lui Hristos este precizata clar, iar

Hristos ca Arhiereu sta ,,la dreapta scaunului de domnie al Maririi,

in ceruri" (8:1; vezi, de asemenea, 10:12; 12:2).

5 William L. Lane, Word Biblical Commentary, Volume 47b: Hebrews 9J3, Dalas,
p. 285.
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Condijiile pentru apropierea de Dumnezeu, descrise in v. 22,

atrag atenpa prin limbajul sacrificial §i sacerdotal folosit: ,,sa ne

apropiem cu o inima curata, cu credin^a deplina, cu inimile strophe

si curajite de un cuget rau, si cu trupul spalat cu o apa curata". A§a

cum in Vechiul Testament, preojii se apropiau §i ei de Locul Sfant

prin mijlocirea Arhiereului, tot astfel noi avem acces acum in

sanctuarul prezen^ei lui Dumnezeu prin mijlocirea Mantuitorului

Hristos - Arhiereul eel vesnic. Pentru consacrarea lor ca preop

levitici, fii §i urmasii lui Aaron trebuiau spala^i cu apa si stropip cu

sangele jertfei (Exod 29:4, 21). Asemenea lor, noi trebuie sa fim

spalaji pentru a ne apropia de Dumnezeu, dar nu in primul rand

fizic, ci sufleteste, cu sangele Mantuitorului care, spre deosebire de

sangele vechilor jertfe, poate spala cugetul intinat.6 A§adar, §i

autorul Epistolei cdtre evrei concepe Biserica lui Hristos ca pe un

popor de preo$i, asa cum o gasim la Sfinjii Apostoli Petru (IPet.

2:5) §i loan (Apoc. 1:6). In textul de faja, ca §i in eel analizat

anterior, expresia ,,casa lui Dumnezeu" ii portretizeaza pe

credinciosi ca popor ales, comunitate sfanta, si nu ca ,,pietre vii"

zidite sa formeze aceasta casa, cum vom vedea ca ii descrie Sfantul

Petru.

Referirea la trupurile spalate cu apa curata poate fi rezonanja

unui text profetic precum eel din Ezechiel 36:25, care vorbeste

despre binecuvantarile Noului Legamant.7 Cei mai mul$i exegeji

sunt de comun acord in privin^a faptului ca expresia face referire la

6 Hughes, op. cit.,p. 411.
Ibidem.
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apa botezului. Aceasta interpretare nu intra nicidecum in

contradic$ie cu precizarea Sfantului Apostol Petru ca botezul ,,nu

este o curajire de intinaciunile trupe§ti, ci marturia unui cuget curat

inaintea lui Dumnezeu" (IPet. 3:21). In textul de care ne ocupam

este prezentata mai intai realitate interioara, adica purificarea

cugetului prin sangele lui Hristos, dupa care este amintit ritualul

exterior - botezul, care este §i implinirea fizica a profe$iei din

Ezechiel 36:25.

2. Poporul lui Dumnezeu (6 terfx* uou Geou - 2:17; 4:9; 8:10;

13:12)

Expresia ,,poporul lui Dumnefceu" este cea mai raspandita

dintre toate cuvintele §i expresiile eclesiologice din Epistola cdtre

evrei, fapt pentru care necesita o analiza mai detaliata. Analizand

sintagma in context, vom vedea in ce relate se afla noul popor al

lui Dumnezeu cu Israelul etnic, care stint speran^ele lui §i, daca are

parte de un legamant mai bun, a§a cum se dovede§te pe tot

parcursul scrierii, in ce consta acest legamant. Ne vom referi, de

asemenea, la menirea acestui popqr, *m#i exact la misiunea pentru

care a fost ales.

Prin urmare, a trebuit sa Se asemene fraplor Sai in toate

lucrurile, ca sa poata fi, in ce prive§te legaturile cu Dumnezeu, un

mare preot milos §i vrednic de incredere, ca sa faca ispa§ire pentru

pacatele norodului. (2:17).
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Termenul preferat in Epistola catre evrei pentru poporul lui

Dumnezeu este 6 Aococ.. Autorul nu folose§te niciodata cuvinte ca

'iQvoc, sau yevoc.. (jwArj se gases,te doar in 7:13. In aceasta epistola, 6

Xaoq este folosit pentru poporul din vechime (5:3; 7:5, 11; 9:7, 19;

11:25), pentru noul popor al lui Dumnezeu, dar §i pentru poporul

lui Dumnezeu, in general (7:27; 8:10). Aceasta pentru ca, in ciuda

discontinuity privitoare la legamant, avem de a face cu o continu-

itate in privinj;a lui Dumnezeu, a planului Sau §i a poporului.8 A§a

cum se poate observa chiar din textul nostru, Dumnezeu a fost

mereu interesat de ispa§irea poporului Sau, lucru pe care preo$ia

levitica nu 1-a putut desavar§i, ci a trebuit ca Hristos s-o faca o data

pentru totdeauna. Avem de a face cu trecerea de la o preotie la alta

dar, teologic vorbind, nu de la un popor la altul. Nu pentru ca

autorul epistolei ar avea dificulta^i in a considera Biserica poporul

lui Dumnezeu, ci pentru ca pe tot parcursul scrierii sale, el

interpreteaza tipologic tot ce a fost revelat Israelului etnic, ce s-a

facut prin acest popor §i ce.i-a fost promis. Spre exemplu, poporul

format din descendenjii naturali ai lui Avraam sunt acum

continuap in misiunea lor de descendenpi spirituali, prin credin^a

in Hristos, intre care, cu siguranti, pot fi §i dintre descenden^ii

fizici (2:16). Spre deosebire de Sfantul Apostol Pavel, autorul

Epistolei catre evrei nu discuta aspectele etnice legate de poporul lui

Dumnezeu §i de aceea, afirmam laolalta cu majoritatea

8 Paul Ellingworth, op. cit., p. 68-69.
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comentatorilor epistolei ca nu se face o diferen^a neta intre vechiul

§i noul popor al lui Dumnezeu. Sigur ca, din moment ce se

vorbeste clar despre doua legaminte, este normal ca si in poporul

lui Dumnezeu sa se faca simjita trecerea de la un legamant la altul.

Cu toate acestea, datorita interpretarii tipologice pe care scriitorul

biblic o aplica vechilor randuieli, el nu vorbeste despre doua

popoare ale lui Dumnezeu, ci despre unul singur, cu care

Dumnezeu a incheiat in vechime un legamant care il prevestea si

prefigura in acelasj timp pe eel prezent.

In LXX, expresia 6 X.ccoq toG eeou este una tehnica, consacrata

notiunii de popor al lui Dumnezeu, ca natiune aleasa de Dumnezeu

§1 diferita de celelalte in virtutea legamantului facut cu Dumnezeu.9

In v. 17, acest popor este prezentat ca fiind beneficiarul lucrarii

ispasjtoare a lui Hristos. Din moment ce ispasjrea este una desavar-

sita, net superioara celei vechi, injelegem ca §i poporul pentru care

a fost facuta poate intra intr-o relape speciala cu Dumnezeu, mult

diferita de cea stabilita prin Vechiul Legamant. In afara de ispasirea

realizata, Mijlocitorul Noului Legamant poate acum reprezenta

poporul inaintea lui Dumnezeu intr-o maniera cu totul noua: ca

Dumnezeu sfant si ca om ispitit si biruitor asupra pacatului (v. 18),

in acela§i timp.

In Evrei 4:9 gasim scris apoi despre odihna eshatologica spre

care Dumnezeu continua sa-§i duca poporul:

W. Lane, op. cit., p. 66.
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}1Cdciy dacd le-arfi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu

dupa aceea de o altd zi. Rdmane, deci, o odibnd ca cea de Sabatpentru

poporul lui Dumnezeu. Rinded cine intrd in odibna Lui, se odibne§te

si el de lucrdrile lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrdrile Sale" (4:8-

10).

Citand din Psalmul 95:7-11, scriitorul epistolei afirma ca

odihna de care s-au bucurat israelijii in Canaan nu a fost adevarata

odihna pe care Dumnezeu intentiona s-o acorde poporului San.

Aceasta era doar o imagine a celei finale. Adevarata odihna este una

sabatica, adica dupa modelul celei divine de dupa cele §ase zile ale

Creajiei. Simon Kistemaker este de parere ca de aceasta odihna

poporul lui Dumnezeu are parte incepand chiar cu existent;a

terestra, pentru ca el inceteaza sa mai traiasca in pacat, traind in

schimb o via^a inchinata lui Dumnezeu §i spre lauda Sa. De fapt,

imperfectiunea vechii revelajii este o tema mult discutata in

Epistola cdtre evrei, care il prezinta pe Mantuitorul ca desavar§iud

planul lui Dumnezeu inceput in vechime. Pana la venirea Lui,

desavar§irea nu era posibila (7:11), nici in privini;a ispa§irii, nici in

privin^a legamantului, nici in privinja odihnei.10 Pasajul citat de

autorul epistolei este ales, probabil, intentjonat dintr-un psalm al

lui David, care de§i era un om dupa inima lui Dumnezeu §i a

condus poporul Israel catre o epoca glorioasa a istoriei sale, a avut o

10 Simon J. Kistemaker, Exposition to the Epistle to the Hebrews, England,

Evangelical Press, 1984, p. 112.
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domnie tulburata de multe razboaie.11 Iosua, al carui nume este

identic in greaca cu eel al lui Iisus (4:8), i-a trecut pe israelip

Iordanul pentru a le da o odihna temporara, pe cand Hristos

Domnul aduce poporul in prezen$a lui Dumnezeu, dandu-i o

odihna sabatica eterna.12 Ea se va manifesta plenar nu in cadrul

creatiei prezente, ci intr-una noua, descrisa ca un pamant nou §i un

cernou (2Pet. 3:13).

Odihna sabatica presupune §i satisfactie ca rezultat al efor-

tului depus (vezi Gen. 2:1-3), de aceea, ea este numita de scriitorul

Epistolei cdtre evrei no odihna ca cea de Sabat" (4:9). Ar fi gre§it,

totu§i, sa deducem ca odihna eshatologica a poporului lui Dum

nezeu va insemna pasivitate totala. Biserica se va odihni de

ostenelile, luptele, incercarile, persecutiile §i de toate neajunsurile

existenjei pamante§ti. lnsa, dupa cum in urma Creapei Dumnezeu

a ramas activ in istorie, §i poporul Sau va continua sa existe pentru

gloria Sa, inchinandu-I-se Lui.13 De aceea, promisiunea nu este ca

poporul va intra in propria sa odihna, ci Dumnezeu spune ,,vor

intra in odihna Mea" (sublinierea imi aparpne), adica o odihna

asemanatoare cu a Lui §i in prezenja Lui.

Ceea ce face ca o comunitate sa fie poporul lui Dumnezeu

este, insa, legamantul incheiat cu El. Tema Noului legamant este

foarte amplu discutata in Epistola cdtre evrei, dar in studiul de fa$a

ne vom ocupa doar de anumite consecinje pe care acest legamant le

are asupra comunitatii care il experimenteaza.

11 Craig R. Koester, op. cit, p. 279.
12 Simon J. Kistemaker, op. cit.y p. 114.
13 Hughes, op. cit., p. 161-162.
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»Dar iatd legdmantul, pe care-l voiface cu casa lui Israel, dupd

acele zile, zice Domnul: voipune legile Mele in mintea lor si le voi scrie

in inimile lor; Eu voift Dumnezeul lor, si ei vorfi poporul Meu. §i nu

vor mai invdpafiecare pe vecinul sau pefratele sdu, zicand: «Cunoaste

pe Domnulh Cdci tofi Md vor cunoaste, de la eel mai micpand la eel

mai mare dintre ei. Pentru cd le voi ierta nelegiuirile si nu-Mi voi mai

aduce aminte de pdcatele sifarddelegile lor" (8:10-12).

Noul legamant, a§a cum este prevestit prin profetul Ieremia

(31:31-34), are trei caracteristici principale. Prima dintre ele este

msu§irea interioara a poruncilor lui Dumnezeu de catre popor. In

Vechiul Legamant, poruncile lui Dumnezeu erau scrise pe table de

piatra (in prima faza) §i, deci, aqionau din exteriorul individului,

aducandu-i ,,cuno§tinta pacatului", dupa exprimarea Sfantului Pavel

(Rom. 7:7 §i urm.), instrucjiunile pentru ispa§irea lui temporara,

dar §i cunos.tin$a voii lui Dumnezeu. In Noul Legamant, insa,

Dumnezeu nu i§i mai scrie poruncile pe ni§te lespezi, ci chiar in

inimile membrilor poporului Sau.14 Iata de ce consideram ca si

autorul Epistolei catre evrei i§i indeamna destinatarii sa nu-§i

impietreasca inimile asemenea celor de odinioara. Actualul popor

al lui Dumnezeu nu se mai raporteaza la El doar prin intermediul

unor legi sapate in piatra, ci primeste poruncile Sale m inima, de

aceea inima acestui popor nu trebuie sa se mai pietrifice, mai ales in

14 Johannes Schneider, The Letter to the Hebrews, Michigan, Eerdmans, 1957, p.
73.
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condipile in care cunoa§te precedentul creat de poporul din

vechime. De fapt, observa Sfantul loan Hrisostom, ele nici macar

nu au fost scrise ca apoi sa fie memorate, ci au fost de la inceput

scrise in inimile Apostolilor, consemnarea lor fiind un fapt

ulterior.15 Supunerea fa$a de Dumnezeu poate deveni o virtute

interioara. De aceea, spune Calvin, noua comunitate va putea face

voia lui Dumnezeu numai dupa ce Sfantul Duh incepe sa

transforme inimile indivizilor, care, in absenja Lui, sunt incapabiie

sa implineasca poruncile divine din cauza depravarii produse de

pacat.16 Beneficiem astfel de o revelatie a voii lui Dumnezeu, avem

acum puterea sa credem aceasta descoperire, dar sa §i traim sub

permanenta ei influenza.

A doua caracteristica a Noului legamant, incheiat de

Dumnezeu cu noul Sau popor, este cunoa§terea lui Dumnezeu.

Situatia descrisa in 8:11 presupune ca fiecare individ din poporul lui

Dumnezeu sa aiba o cunoa§tere personala §i o relate personala cu

Dumnezeu. Autorul Epistolei cdtre evrei i§i incepe scrierea cu o

foarte scurta evocare a descoperirilor dumnezeie§ti anterioare

epocii sale, amintnd ca Dumnezeu ,,a vorbit in vechime parintilor

no§tri prin prooroci, in multe randuri §i in multe chipuri" (1:1).

Intr-adevar, cunoa§terea lui Dumnezeu in Vechiul Testament a fost

accesibila in diferite moduri, dar au existat §i perioade lungi de

15 Chrysostom, Homilies on the Gospel ofSaint John and the Epistle to Hebrews,
The Sage Digital Library Collections, The Nicene and Post-Nicene Fathers, First

Series, vol 14, by Philip Schaff, editor, SAGE Software Albany, OR USA, Version
1.0 ©1996, p. 933.

16 Calvin, Commentaries on the Epistle ofPaul the Apostle to the Hebrews,
http://www.ccel.Org/c/calvin/commenG/commvol44/htm/xiv.htm
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ignoranja spiritual! La un moment dat, spre exemplu, cartea Legii

a fost gasita in Templu pe vremea imparatului Iosia, nedeschisa de

mulpi ani, eveniment care a pus capat unei astfel de perioade in care

poporul nu-L cunostea pe Domnul (2Regi 22). Aceasta stare grava

in care s-a complacut najiunea lui Israel a fost mereu denun^ata de

profep (Is. 1:3; Ier. 4:22; Osea 4:6). Mai tarziu, cunoasterea

poruncilor lui Dumnezeu a devenit apanajul castei preojesti §i a

carturarilor din sinagogi, o cunoa§terea rezervata celor ini$ia$i, in

timp ce oamenii de rand erau chiar disprejuip pentru lipsa lor de

cunoa§tere (loan 7:49; 9:34).

Cunoa§terea universal* promisa in vestirea Noului legamant

poate avea impliniri multiple. Orice credincios, ca partas. al acestui

legamant, define cunoa§terea poruncilor dumnezeie§ti suficienta

pentru a-§i mantui sufletul §i a maiturisi altora despre credinja sa.17

Se poate vorbi, de asemenea, despre doua semnificapi principale ale

cunoa§terii lui Dumnezeu: recunoasterea lui Dumnezeu ca unica

Divinitate |i a intervenjiilor Lui pentru popor (Ex. 6:7; 29:45-46; Is.

43:10-11); §i supunerea faja de Dumnezeu. Semnul ignoran^ei a fost

intotdeauna pacatul na^iunii (Is. 1:3-4; Osea 4:1-3), pe cind cei care

L-au cunoscut pe Dumnezeu au trait in dreptate, manifestata §i in
relatiile cu semenii (Ier. 22:16).l8

Cu siguranja, precizarea ,,nu vor mai invaja fiecare pe vecinul

sau pe fratele sau" nu se refera la inutilitatea inva^aturii si a

predicarii in Biserica lui Hristos. Calvin observa faptui ca profetul

Simon Kistemaker, op. cit., p. 227.

Craig Koester, op. cit., p. 387.
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nu s-a limitat la a spune ,,nu vor mai inva£a fiecare pe vecinul sau pe

fratele sau", ci a spus ,,nu vor mai invata [...] zicand: «Cunoa§te pe

Domnul!»". Asta inseamna ca nimeni din poporul lui Dumnezeu

nu va fi in ignoran$a totala, deoarece stim ca scopul invatlturii este

dublu: de a-i scoate pe unii din ignoranja in care zac §i de a-i ajuta

pe alpi sa faca progrese duhovnice§ti. Data fiind datoria oricarui

credincios de a spori in cunoa§terea Domnului Sau, Calvin

concluzioneaza oprindu-se la acest al doilea scop al invajaturii.

Insu§i numele de ucenici care a fost dat urma§ilor Mantuitorului

sugereaza ca ei trebuie sa inve$e §i sa se inve$e unii pe al$ii, facand

tot mai mul$i ucenici ,,din toate neamurile" (28:19-20). Printre

slujbele lasate de Domnul Hristos in vederea zidirii Bisericii se

numara si pastorii §i inva$atorii (Ef. 4: II).19

Rezulta, a§adar, ca avem aici promisiunea accesului continuu

la cunoa§terea Tatalui nostru, prin multitudinea de mijloace pe care

ne-o ofera §i de care nu ne vom ocupa in analiza de fati. In plus,

putem cunoa§te §i calitap ale lui Dumnezeu, pe care cei din

vechime nu le-au cunoscut. De pilda, apartenent.a la familia lui

Dumnezeu ne da posibilitatea sa-L cunoa§tem ca Tata iubitor, nu

doar ca Judecator aspru. Ideea de baza a acestei promisiuni, insa,

este aceea ca posibilitatea de a-L cunoa§te pe Dumnezeu nu mai este

rezervata doar unei anumite categorii de indivizi ini$ia$i, de care sa

depinda conoa§terea celorlal^i. To^i copiii lui Dumnezeu pot avea o

19 Calvin, op. cit.,
http://www.ccel.Org/c/calvin/comment3/comm_vol44/htm/xiv.htm.
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relate personala cu El, chiar daca pentru maturizarea lor

duhovniceasca Dumnezeu se folose§te de pastorii lor suflete§ti.

A treia caracteristica a legamantului promis in Ieremia 31 §i

citat de autorul Epistolei cdtre evrei este iertarea pacatelor (8:12).

Este clar faptul ca aceasta iertare este posibila doar prin ispa§irea pe

care Mantuitorul a realizat-o o data pentru totdeauna, de aceea ea

nu trebuie limitata doar la un moment unic din via$a

credinciosului. Dumnezeu, prin Noul Legamant, ii promite

poporului Sau iertarea zilnica pentru pacatul marturisit §i, deci,

posibilitatea unei continue reconcilieri cu EL20

Rezultatul acestui Nou Legamant este enunjat in finalul

versetului 10: ,,Eu voi fi Dumnezeul lor §i ei vor fi poporul Meu".

Foarte important este faptul ca acest legamant are menirea de a uni

poporul lui Dumnezeu, indepartand orice ostilitate care 1-ar putea

dezbina. Acest lucru reiese chiar din modul in care Dumnezeu

desemneaza comunitatea careia i se adreseaza: »casa lui Israel §i casa

lui Iuda" (8:8). Formularea este menita sa ne aminteasca faptul ca

vechea napune a lui Israel era impartita in aceste doua regate, care

au nutrit multa vreme du§manie unul fa$a de celalalt. In schimb,

Noul Legamant va aduce cu sine reconcilierea interetnica §i

interrasiala a membrilor poporului lui Dumnezeu, top devenind

descendenp spirituali ai lui Avraam (Gal. 3:8 §i urm.), prin credin^a

in Hristos. El ,,este pacea noastra, care din doi a facut unul §i a

surpat zidul de la mijloc care-i desparjea, §i, in trupul Lui, a

20
Ibidem.
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inlaturat vrajma§ia dintre ei, Legea poruncilor, in oranduirile ei, ca

sa faca pe cei doi sa fie in El insu§i un singur om nou, facand astfel

pace; §i a impacat pe cei doi cu Dumnezeu intr-un singur trup, prin

cruce, prin care a nimicit vrajma§ia (Ef. 2:14-16).

Intotdeauna, insa, Dumnezeu a pretins poporului Sau, cu care

a incheiat un legamant, sa fie un popor sfant pentru El (Ex. 19:6;

Lev. 11:45; 19:2; 20:26; Deut. 7:6 etc.). Cerin$a aceasta este una

eterna §i, deci, stipulata §i prin Noul Legamant, numai ca acum

sfinjirea poporului este facuta prin lucrarea Mantuitorului, de

preot §i jertfa totodata.

Noi avem un altar, din care n-au drept sa manance cei ce fac

slujba in cort. In adevar, trupurile dobitoacelor, al caror sange este

adus de marele preot in Locul Preasfant pentru pacat «sunt arse de

tot afara din tabara». De aceea §i Iisus, ca sa sfinjeasca norodul cu

insu§i sangele Sau, a patimit dincolo de poarta. Sa ie§im, deci, afara

din tabara la El §i sa suferim ocara Lui (13:10-13).

Inten^ia autorului Epistolei cdtre evrei, in contextul in care

scria, era aceea de a le demonstra credincio§ilor iudei faptul ca,

pentru a fi poporul sfinpt al lui Dumnezeu, ei trebuie neaparat sa

ramana parta§i ai Noului Legamant. Cei care cauta in continuare

parta§ia cu Dumnezeu prin Vechiul Legamant nu pot aparpQe sub

nici o forma poporului Sau.

Pentru aceasta, scriitorul epistolei aduce in discut;ie ritualul

jertfei de ispa§ire descris in Vechiul Testament (Lev. 16), care
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prevedea ca in ziua ispa§irii, animalele sacrificate sa fie scoase afara

din tabara §i arse acolo. Daca din carnea altor jertfe preotul putea

refine pentru a se hrani, acest obicei nu-i era permis in cazul jertfei

de ispa§ire. Schneider21 vede aici o reprezentare simbolica a faptului

ca in Vechiul Legamant, preotul nu era in mod desavar§it parta§ la

ispa§irea pe care o facea, deoarece nu se putea hrani cu carnea

tuturor jertfelor. In acela§i fel, cei care raman in Vechiul Legamant

nu vor putea avea parte niciodata de ispa§irea realizata de Hristos,

care, pentru a implini cerinjele jertfei de ispa§ire, a suferit in afara

Ierusalimului.

Identificarea cu El este sugerata nu doar prin chemarea de a-L

urma, ci chiar din v. 10, unde se spune ca din jertfa de pe altarul

nostru ,,n-au drept sa manance cei ce fac slujba in cort", adica cei

care n-au intrat in Noul Legamant. Spre deosebire de ace§tia, noi ne

putem hrani acum din Mantuitorul nostru Iisus Hristos prin

experienja euharistica, dar §i prin trairea zilnica in legatura cu El §i

dupa voiia Lui. De fapt, dupa parerea unor comentatori,22

argumentajia scriitorului sacru a pornit chiar de la problem*

meselor cultice iudaice §i de la prescrippile acestei religii privitoare

la alimente (vezi v. 9). El dovede§te astfel ca abia intrand in Noul

Legamant, credinciosul ajunge sa consume adevarata hrana, pe care

in trecut n-o puteau consuma nici macar preopi, dar care acum da

via$a tuturor celor care se imparta§esc din ea. Mai este posibil ca

21 Johannes Schneider, op. cit., p. 129-130.
22 John Brown, The Epistle to the Hebrews, London, The Banner of Truth, 1961, p.
696-697.
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argumentul sa fi fost fost motivat §i de acuzajia iudeilor ca in

cre§tinism nu exista altar. In aceste condipi, altarul despre care se

vorbe§te in v. 10 ar fi crucea Mantuitorului, iar ceea ce a avut loc pe

acest altar este implinirea a aceea ce se petrecea in chip simbolic pe

altar in Ziua Ispa§irii anuale din perioada Vechiului Testament.23

Acest argument aminte§te de discursul Mantuitorului din

loan 6:22-59, unde El se nume§te pe Sine ,,painea viepi" (6:35),

,,painea care se coboara din cer" (6:41), afirmand apoi ca via$a cu

Dumnezeu este posibila numai pentru eel care se hrane§te cu trupul

§i sangele Sau (6:54-56). Ca rezultat, atat al jertfei Mantuitorului,

cat §i al imparta§irii noastre cu aceasta, poporul lui Dumnezeu este

sfinjit, adica separat de lurrie, nu fizic, ci duhovnice§te. Se int.elege

de aici ca sfintirea credinciosului nu este doar efectul momentan al

credinjei sale in jertfa Mantuitorului, ci este o experienja continua,

un mod de viaja. Poporul lui Dumnezeu, in ansamblu, nu poate fi

sfant fara. a actualiza mereu jertfa Mantuitorului prin celebrarea

Euharistiei §i fara a se hrani in fiecare zi prin relapa cu El.

23 Hughes, op. cit., p. 575-577. Autorul amintit i§i propune prin aceasta sa
contrazica teza potrivit careia altarul Noului Legamant, menfionat in 13:10, ar

reprezenta ritualul Euharistiei. Urmarind acest scop, el ajunge sa afirme ca in textul

de fafa scriitorul biblic nici raacar nu face aluzie la Euharistie. Trebuie spus, totu§i,

ca se exagereaza atunci cand este negata orice aluzie la Euharistie. Este adevarat ca

nicaieri in Noul Testament aceasta Sfanta Taina nu este asemanata cu un altar si ca

nici in Epistola catre evrei scriitorul nu face aceasta comparafie. Se poate spune,

de asemenea, ca in textul de fa$ nu se vorbe§te doar despre celebrarea Euharistiei.

Totu§i, scriitorul neotestamentar care foloseste limbajul sacrificial si aluzia la

libertatea de a ne hrani din jertfa ispa§itoare, adica din Hristos, nu poate omite in

nici un caz ideea de experienta euharistka.
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O concluzie foarte precisa privitoare la ideea iudaica ce a

determinat aceasta discu$ie nu poate fi enunjata §i nu este nici

foarte necesara, deoarece scriitorul nu-§i propune sa alegorizeze

toate elementele ritualului jertfei de ispasjre. Scopul sau este acela

de a demonstra ca Mantuitorul Iisus este implinirea acelui ritual

veterotestamentar §i dupa cum simbolul este lipsit de valoare in

absen^a realitajii pe care o reprezinta, tot a§a cei cu adevarat iertatj

§i mantuip sunt cei care se imparta§esc din adevarata jertfa de

ispa§ire, nu cei care raman la practicarea simbolului. A§adar,

scriitorul nu disociaza altarul de jertfa, ci vorbe§te despre

evenimentul ispa§irii in ansamblu. Vechea jertfa, adusa de preo^ii

levitici, facea doar o curajire de pacat ceremoniala, exterioara, pe

cand adevarata Jertfa, din care noi ne imparta§im, realizeaza

cura^irea interioara (Evrei 9:9, 13, 26; 10:1-4, 10-14). Mancand din

jertfa, hrana lor era una fizica, pe cand a noastra este una

duhovniceasca. Preoplor levitici li se interzicea sa consume carnea

din jertfa de ispa§ire, deoarece aceasta purta in chip simbolic

pacatele sale §i ale poporului. De aceea si eel care izgonea japul

ispa§itor in pustiu §i cei care duceau carnea jertfelor in afara taberei

trebuiau sa-§i spele hainele si trupurile inainte de a intra in tabara

(Lev. 16:26, 28). In schimb, jertfa Mantuitorului este una care ii

purifica §i sfin$e§te pe cei care se apropie de ea §i, mai mult, fiecare

membru al poporului lui Dumnezeu trebuie neaparat sa se

hraneasca din ea pentru a avea viaja.

Scriitorul epistolei nu se opre§te la a dovedi doar ca Iisus a

implinit poruncile privitoare la jertfa de ispasjre, ci sugereaza §i
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faptul ca, prin scoaterea lui Hristos afara din Ierusalim, napunea lui

Israel a ales sa se separe de Hristos §i de jertfa Sa. Oricine, deci,

procedeaza in acela§i fel, neacceptand Noul Legamant, nu poate

aparjine poporului lui Dumnezeu. Este clar ca argumentul ii

vizeaza pe cei care intenponau sa se intoarca la vechiul sistem al

iudaismului, ei fiind indemna^i sa iasa, odata cu Hristos, din

mijlocul celor pentru care El a fost §i este o ,,pricina de poticnire"

(ICor. 1:23). Se pare ca autorul insista chiar asupra faptului ca nu

este posibil nici un compromis intre cele doua comunitap. Donald

Guthrie explica alegerea imaginii taberei prin faptul ca perimetrul

acesteia era foarte bine delimitat in timpul calatoriei lui Israel prin

pustiu. Termenul le sugera clar destinatarilor necesitatea unei

decizii ferme, pentru ca nimeni nu poate fi §i in exteriorul §i in

interiorul taberei, in acela§i timp.24

Huges mai subliniaza o semnificape a localizarii patimirii lui

Hristos de catre scriitorul sacru, amintind ca tabara lui Israel, iar

apoi Ierusalimul, erau considerate locuri sfinte, iar ceea ce era in

afara acestor spajii inceta a mai fi sfant. De aceea, in timpul

calatoriei lui Israel prin pustiu, orice ritual de purificare se

desfasura in afara taberei (Lev. 16:26, 28). Autorul epistolei $ine,

totu§i, sa accentueze faptul ca Mantuitorul a suferit ,,dincolo de

poarta**, adica intr-un loc pe care evreii nu-1 considerau sfant, mai

mult, cu scopul de a-§i sfinp poporul ,,cu insu§i sangele Shi".

Sfin$irea poporului se referala faptul ca pacatul ii este ispa§it, este

Donald Guthrie, Tyndale New Testament Commentaries, Hebrews, Leicester
IVP, 1983, p. 274.
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primit de Dumnezeu, separat de lume §i consacrat Lui. Aceasta

pentru ca prezenja Celui Sfant este cea care sfin$e§te cu adevarat

ceea ce altadata nu era sfant. In plus, se arata §i ca sfinjenia

poporului lui Dumnezeu nu mai depinde de anumite locuri sfinte.25

Care este, atunci, chemarea Bisericii in fa$a acestor realitap?

Ea trebuie sa-L urmeze pe Domnul ei »afara din tabara", adica sa

sufere dezaprobarea §i ostracizarea din partea iudeilor §i a lumii in

general, impreuna cu Mantuitorul, chiar daca via$a pare mult mai

sigura in ,,tabara". Dupa cum El, macar ca era respins §i batjocorit

de evrei, era Cel iubit de Dumnezeu, tot la fel Biserica Sa, in ciuda

persecutor din partea iudeilor §i a paganilor, ramane poporul lui

Dumnezeu, daca din dragoste pentru Domnul ei parase§te ,,tabara"

acestei lumi.

3. Copii ai lui Dumnezeu (uloi tou 0eou - 12:5-8, 10)

§i ap uitat sfatul pe cixt vi-1 da ca unor fii: »Fiule, nu

dispre^ui pedeapsa Domnului, §i nu-p pierde inima cand e§ti

mustrat de El. Caci Domnul pedepse§te pe cine-1 iube§te, §i bate cu

nuiaua pe orice fiu pe care-1 prime§te.w Suferiji pedeapsa:

Dumnezeu Se poarta cu voi ca §i cu ni§te fii. Caci care este fiul pe

care nu-1 pedepse§te tatal? Dar daca sunteji scutip de pedeapsa, de

care top au parte, •suntep ni§te feciori din curvie, iar nu fii.

25 Hughes, op. cit, p. 579.



122. Ciprian Flavius Terinte

[...]Dumnezeu ne pedepse§te pentru binele nostru, ca sa ne faca

parta§i sfinjeniei Lui.

Este evident faptul ca in Epistola cdtre evrei suferin^a

Mantuitorului joaca un rol foarte important, iar scopurilor §i

semnificapilor ei le sunt alocate sec^iuni destul de intinse din

cuprinsul scrierii. In cap. 12, de la suferin^a Dclmnului Hristos,

scriitorul biblic indreapta atenpa destinatarilor catre suferinja pe

care o experimenteaza Biserica. Cu siguran$a, el nu-§i propune sa

dezvolte o teologie a suferinfei umane, a§a cum se poate spune ca a

procedat cu cea a Mantuitorului. Totu§i, el subliniaza un anumit

scop cu care Dumnezeu folose§te suferinja in relatia cu poporul

Sau, acela de a-1 disciplina, diciplina care la randul ei este foarte

importanta in educarea comunitapi sfinte in vederea maturizarii ei

duhovnice§ti.

Suferin^a prin care treceau destinatarii Epistolei cdtre evrei era

una provocata de reacjiile ostile ale conaponalilor lor, poate §i a

autorita^ilor in anumite cazuri, din cauza numelui de cre§tini pe

care il purtau §i, binein|eles, a modului de viaja diferit pe care il

traiau. Acesta este §i unul din motivele pentru care unii dintre ei

erau tentaji sa revina la iudaism, care nu-i expunea atator presiuni

sociale. De aceea §i scriitorul biblic ii avertizeaza ca uita anumite

adevaruri sau ca sunt pe cale de a le uita. Anume, ca prin insa§i

suferinja lor ar trebui sa cunoasca prezen^a lui Dumnezeu alaturi

de ei §i dragostea lui parinteasca.26 Dupa ceea ce gasim scris in v. 8,

26
Ibid., p. 528.
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s-ar parea chiar ca suferin^a este absolut necesara credincio§ilor,

pentru aceasta experien^a, pe langa altele, face din ei copii ai lui

Dumnezeu. Numai trecandu-i prin suferinja, Dumnezeu i§i poate

indeplini scopurile cu copiii Sai, scopuri sintetizate in textul nostru

prin ideea de a deveni partaji sfin^eniei Lui. De fapt, comenteaza

Sfantul loan Hrisostom, prin ceea ce li se parea a fi departare de

Dumnezeu, prin aceea trebuiau sa §tie ca sunt aproape de El.27 Cei

care, dimpotriva, nu au parte de disciplinarea prin suferinja sunt

numiji copii ilegitimi §i nu fac parte nicidecum din JBiserica celor

intai nascufi, care sunt scri§i in ceruri" (12:22).

Comparand lucrarea suferin$ei in credincio§i cu disciplinarea

pamanteasca, autorul epistolei aminte§te faptul ca parinpi

pamante§ti sunt demni de respectul fiilor §i datorita disciplinarii pe

care le-au administrat-o la timp. Aceasta, insa, a fost una supusa

imperfecjiunii umane; uneori exagerata, alteori nejustificata sau

partinitoare, dar intotdeauna bine intenponata. Cu cat mai mult,

Tatal ceresc, care este desavar§it, va merita respectul copiilor Sai

pentru o disciplinare fara cusur. Referindu-se la inten^ii, scriitoru!

biblic enun|;a cea mai nobila intense cu care Dumnezeu i§i educa fii

§i fiicele - aceea de a-i face parta§i sfin^eniei Sale.28

Prin aceasta alegorie, scriitorul mai sugereaza §i faptul ca

beneficiile acestei experience de cele mai multe ori nu apar imediat.

Ele nu sunt percepute decat in trecerea timpului, pe masura ce

poporul lui Dumnezeu cre§te duhovnice§te §i devine intr-o masura

27 Chrysostom, op. cit., p. 1070.
28 Hughes, op. cit.t p. 530.
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tot mai mare parta§ sfin$eniei Tatalui.29 Este folosit verbul 6TTOfi€vco

tocmai pentru a descrie abordarea suferin^ei, pentru ca ea trebuie

rabdata, iar credinciosul trebuie sa ramana consecvent in rela$ia sa

cu Dumnezeu, dovedind aceea§i loialitate ca §i atunci cand are parte

de alte binecuvantari.

In concluzie, Biserica lui Dumnezeu este, conform acestei

epistole, familia lui Dumnezeu, pentru ca ea trebuie sa-L cunoasca

eel mai bine §i sa fie mereu unita in jurul Domnului ei Iisus

Hristos. Ea trebuie sa fie §i Templul in care Dumnezeu i$i

manifesta prezenja. Legamantul nou pe care 1-a incheiat cu

Dumnezeu este ratificat prin jertfa unica §i eterna a Mantuitorului

§i face din Biserica o comunitate preo^easca menita sa traiasca in

sfinjenie pentru Dumnezeu, sfin|;enie capatata prin spalarea cu

insu§i sangele lui Hristos. Chiar daca acum trebuie sa imparta§easca

suferin^a Domnului sau, calatoria poporului ales se va termina in

odihna sabatica desavar§ita a Imparapei lui Dumnezeu.

29 Johannes Schneider, op. cit., p. 118.




