CUPRINS
CUVÂNT DIN PARTEA AUTORULUI ......................................................................................................................... 4
GHID PENTRU O CITIRE DE CALITATE A BIBLIEI ................................................................................................ 6
COMENTARIU:
INTRODUCERE ÎN EVREI ................................................................................................................... 14
EVREI 1................................................................................................................................................... 19
EVREI 2................................................................................................................................................... 36
EVREI 4................................................................................................................................................... 77
EVREI 5................................................................................................................................................... 88
EVREI 6................................................................................................................................................... 94
EVREI 7................................................................................................................................................. 105
EVREI 8................................................................................................................................................. 116
EVREI 9................................................................................................................................................. 123
EVREI 10............................................................................................................................................... 142
EVREI 11............................................................................................................................................... 166
EVREI 12............................................................................................................................................... 177
EVREI 13............................................................................................................................................... 191
ANEXA 1 ..................................................................................................................................................................... 208
ANEXA 2 ..................................................................................................................................................................... 217
ANEXA 3 ..................................................................................................................................................................... 221
ANEXA 4 ..................................................................................................................................................................... 229

1

SUBIECTE SPECIALE
VEACUL ACESTA ŞI VEACUL VIITOR ........................................................................................................ 22
ILUMINAREA ................................................................................................................................................... 26
PRIMUL NĂSCUT ............................................................................................................................................. 27
PENTRU TOTDEAUNA (EXPRESII GRECEŞTI) ........................................................................................... 28
NEPRIHĂNIREA ............................................................................................................................................... 29
UNGEREA ÎN BIBLIE (BDB 603) .................................................................................................................... 32
TIMPURI VERBALE GRECEŞTI FOLOSITE PENTRU MÂNTUIRE ........................................................... 34
GARANŢIA ........................................................................................................................................................ 38
NUMELE FOLOSITE PENTRU DIVINITATE ................................................................................................ 41
CONCEPŢIILE EVANGHELICE ALE LUI BOB............................................................................................. 45
AUTOR/CĂLĂUZĂ (ARCHĒGOS) ................................................................................................................... 46
SFINŢIREA ........................................................................................................................................................ 47
BISERICA (EKKLESIA) ................................................................................................................................... 48
NUL ŞI GOL (KATARGEŌ) ............................................................................................................................. 50
SATAN ............................................................................................................................................................... 51
ISUS CA MARE PREOT ................................................................................................................................... 53
TERMENI GRECEŞTI PENTRU ISPITIRE ŞI CONOTAŢIILE LOR ............................................................. 54
CHEMAREA ...................................................................................................................................................... 58
MĂRTURISIREA ............................................................................................................................................... 59
SPERANŢA ........................................................................................................................................................ 61
TRINITATEA ..................................................................................................................................................... 63
INIMA ................................................................................................................................................................. 64
YOM .................................................................................................................................................................... 65
TERMENI PENTRU REVELAREA LUI DUMNEZEU (folosind DEUTERONOMUL şi PSALMI) ............. 67
DUMNEZEU DESCRIS CA OM (LIMBAJ ANTROPOMORF) ...................................................................... 68
APOSTAZIA (APHISTĒMI)............................................................................................................................... 71
2

SIGURANŢA...................................................................................................................................................... 74
ARCHĒ ................................................................................................................................................................ 75
CERURILE ......................................................................................................................................................... 83
NEVOIA DE PERSEVERENŢĂ........................................................................................................................ 85
VEŞNICIA .......................................................................................................................................................... 97
ÎNNOIREA (ANAKINŌSIS) ............................................................................................................................... 99
SFINŢII ............................................................................................................................................................. 101
MOŞTENIREA CREDINCIOŞILOR ............................................................................................................... 102
SFÂRŞIT SAU PLIN (TELOS)......................................................................................................................... 109
NEVINOVAT, INOCENT, FĂRĂ VINĂ, IREPROŞABIL ............................................................................. 113
FORMA (TUPOS) ............................................................................................................................................ 119
LEGĂMÂNTUL ............................................................................................................................................... 120
CHIVOTUL LEGĂMÂNTULUI...................................................................................................................... 126
NUMELE FOLOSITE PENTRU DIVINITATE .............................................................................................. 132
ISPĂŞIREA/RĂSCUMPĂRAREA .................................................................................................................. 136
ÎNDRĂZNEALA (PARRĒSIA)......................................................................................................................... 149
FOCUL.............................................................................................................................................................. 154
FIUL LUI DUMNEZEU ................................................................................................................................... 156
PERSEVERENŢA ............................................................................................................................................ 159
CREDINŢA, ÎNCREDEREA ŞI CREDINCIOŞIA ÎN VECHIUL TESTAMENT ( )אתו................................. 161
CELE DOUĂ CETĂŢI ..................................................................................................................................... 171
POCĂINŢA....................................................................................................................................................... 186
ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU ...................................................................................................................... 189
KOINŌNIA ....................................................................................................................................................... 198
PENTRU TOTDEAUNA ('OLAM) .................................................................................................................. 201
VOIA LUI DUMNEZEU (thelēma).................................................................................................................. 204
SUBIECT SPECIAL:AMIN ............................................................................................................................. 205

3

CUVÂNT DIN PARTEA AUTORULUI
CUM TE POATE AJUTA ACEASTĂ EXEGEZĂ?
Exegeza biblică este un proces raţional şi spiritual care încearcă să-l înţeleagă pe scriitorul străvechi inspirat în aşa fel
încât mesajul din partea lui Dumnezeu să poată fi înţeles şi aplicat în zilele noastre.
Procesul spiritual este de o importanţă crucială, dar este greu de definit. Implică o renunţare şi o deschidere în faţa lui
Dumnezeu. trebuie să existe o foame (1) de El, (2) de a-L cunoaşte şi (3) de a-l sluji. Acest proces implică rugăciune,
mărturisire şi dorinţa de schimbare a stilului de viaţă. Duhul Sfânt este foarte important în procesul de exegeză, dar motivul
pentru care creştinii sinceri şi pioşi înţeleg Biblia în mod diferit este un mister.
Procesul raţional este mai uşor de descris. Trebuie să fim perseverenţi şi loiali textului şi să nu ne lăsăm influenţaţi de
înclinaţiile personale sau denominaţionale. Cu toţii suntem influenţaţi de trecut. Nici unul dintre noi nu este un exeget
obiectiv şi neutru. Această exegeză oferă un proces raţional atent care conţine trei principii de interpretare structurate pentru a
ne ajuta să ne depăşim prejudecăţile.

Primul principiu
Primul principiu constă în identificarea contextului istoric în care a fost scrisă cartea biblică şi a ocaziei istorice cu care
a fost scrisă. Autorul original avea un scop, un mesaj pe care să-l comunice. Textul nu poate însemna pentru noi ceva ce nu a
însemnat niciodată pentru autorul original, străvechi, inspirat. Această intenţie este cheia, nu nevoia noastră istorică,
emoţională, culturală, personală sau denominaţională. Aplicarea este un partener esenţial al exegezei, dar exegeza corectă
trebuie să preceadă mereu aplicarea. Trebuie să repetăm că fiecare text biblic are un singur înţeles. Acest înţeles este ceea ce
a intenţionat autorul original să comunice pentru vremurile lui, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Acest înţeles unic ar putea avea
multe aplicaţii posibile pentru culturi şi situaţii diferite. Aceste aplicaţii trebuie să aibă legătură cu adevărul central al
autorului original. Din acest motiv, acest ghid de studiu este creat pentru a oferi o introducere în fiecare carte a Bibliei.

Al doilea principiu
Al doilea principiu constă în identificarea capitolelor literare. Fiecare carte biblică este un document unificat. Exegeţii
nu au dreptul să izoleze un aspect al adevărului excluzându-le pe altele. Aşadar, trebuie să ne străduim să înţelegem scopul
întregii cărţi biblice înainte de a face exegeză pe ansambluri literare individuale. Părţile individuale – capitole, paragrafe sau
versete – nu pot exprima ceea ce nu exprimă ansamblul întreg. Exegeza trebuie să meargă de la o abordare deductivă a
întregului la una inductivă a componentelor. Aşadar, acest ghid de studiu este creat pentru a ajuta studentul să analizeze
structura fiecărui capitol literar pe paragrafe. Diviziunile pe paragrafe şi pe capitole nu sunt inspirate, dar ele ne ajută la
identificarea ideii capitolelor.
Exegeza la nivelul paragrafului – nu la nivelul propoziţiei, al subordonatei, al expresiei sau al cuvântului – este cheia în
urmărirea sensului intenţionat de autor. Paragrafele se bazează pe un subiect unificat, numit adesea „temă” sau „subiect”.
Fiecare cuvânt, expresie, subordonată şi propoziţie din paragraf are legătură într-un anumit fel cu această temă, limitând-o,
extinzând-o, explicând-o şi/sau punând-o la îndoială. O soluţie reală pentru exegeza adecvată este urmărirea paragraf cu
paragraf a ideii autorului original de-a lungul ansamblurilor literare individuale care alcătuiesc cartea biblică. Acest ghid de
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studiu este creat pentru a ajuta studentul să facă acest lucru comparând traducerile moderne. Aceste traduceri au fost
selectate, deoarece ele abordează diferite teorii de traducere:
Textul grecesc al United Bible Society este ediţia a patra revizuită (UBS4). El a fost împărţit pe paragrafe de
cercetătorii moderni.
1.

Noua versiune King James (NKJV) este o traducere cuvânt cu cuvânt bazată pe manuscrisul grec tradiţional
cunoscut ca Textus Receptus. Paragrafele în care este împărţită sunt mai lungi decât cele ale altor traduceri. Aceste
ansambluri mai lungi ajută studentul să observe subiectele uniformizate.

2.

Noua versiune standard revizuită (NRSV) este o traducere cuvânt cu cuvânt modificată. Ea formează o cale de
mijloc între următoarele două versiuni moderne. Diviziunea ei pe paragrafe ajută destul de mult la identificarea
subiectelor.

3.

Versiunea Englezească Actuală (TEV) este o traducere echivalentă dinamică publicată de United Bible Society. Ea
încearcă să traducă Biblia în aşa fel încât cititorul sau oratorul modern să poată înţelege sensul textului grecesc.
Adesea, mai ales în Evanghelii, împarte paragrafele după vorbitor mai degrabă decât după subiect, la fel ca NIV.
Acest lucru nu este important pentru scopurile exegetului. Este interesant de observat că UBS4 şi TEV sunt
publicate de aceeaşi editură, dar împărţirea pe paragrafe diferă.

4.

Noua Biblie Ierusalim (NJB) este o traducere echivalentă dinamică bazată pe traducerea catolică în limba franceză.
Ea ajută mult la compararea împărţirii pe paragrafe din perspectivă europeană.

5.

Textul publicat este varianta actualizată în 1995 a Noii Biblii americane standard (NASB), o traducere cuvânt cu
cuvânt. Comentariile verset cu verset urmează împărţirea ei pe paragrafe.

Al treilea principiu
Al treilea principiu constă în citirea diferitor traduceri ale Bibliei pentru a înţelege cele mai multe sensuri posibile
(câmp semantic) pe care le pot avea cuvintele şi expresiile biblice. Adesea, un cuvânt sau o expresie în limba greacă poate fi
înţeles în mai multe feluri. Traducerile diferite scot la lumină aceste opţiuni şi ne ajută să identificăm şi să explicăm
diferenţele din manuscrisele greceşti. Ele nu afectează doctrina, ci ne ajută să încercăm să ajungem înapoi la textul original al
unui autor străvechi inspirat.

Al patrulea principiu
Al patrulea principiu constă în observarea genului literar. Autorii originali inspiraţi au ales să îşi prezinte mesajul sub
diferite forme (ex. naraţiune istorică, dramă istorică, poezie, profeţie, Evanghelie [pildă], scrisoare, literatură apocaliptică).
Aceste forme diferite au diferite chei de interpretare (vezi Gordon şi Doug Stuart, Cum să citeşti Biblia la adevărata ei
valoare sau Robert Stein, Jocul conform regulilor).
Personal, aceste principii m-au ajutat să îmi depăşesc o mare parte din condiţionarea istorică, forţându-mă să lupt cu
textul străvechi. Sper ca ele să fie o binecuvântare şi pentru tine.

Bob Utley
East Texas Baptist University
27 iunie 1996
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GHID PENTRU O CITIRE DE CALITATE A BIBLIEI
O căutare personală a adevărului verificabil
Putem cunoaşte adevărul? Unde se găseşte el? Îl putem verifica logic? Există autoritate supremă? Există ceva absolute
care ne poate călăuzi vieţile şi lumea? Are viaţa vreun scop? De ce suntem aici? Unde mergem? Aceste întrebări – întrebări la
care se gândesc toţi oamenii raţionali – au urmărit intelectul uman de la începutul timpului (Eclesiastul 1:13-18; 3:9-11). Îmi
amintesc căutarea personală în ceea ce priveşte un centru integrant pentru viaţa mea. Am devenit creştin la o vârstă tânără,
bazat la început pe mărturiile altor membri importanţi ai familiei mele. Maturizându-mă, au crescut în mine întrebări despre
mine însumi şi despre lumea mea. Doar clişeele culturale şi religioase nu au dat sens experienţelor despre care citisem sau pe
care le experimentasem. Era o perioadă de confuzie, căutare, dorinţă şi adeseori o lipsă de speranţă în faţa lumii dure,
insensibile, în care trăiam.
Mulţi au pretins că au răspunsurile la aceste întrebări supreme, dar, în urma cercetării şi a meditaţiei am aflat că
răspunsurile lor erau bazat pe (1) filosofii personale, (2) mituri antice, (3) experienţe personale sau (4) elaborări psihologice.
Eu aveam nevoie de un anumit grad de demonstrare, nişte dovezi, nişte argumente pe care să îmi bazez viziunea asupra lumii,
centrul integrant, motivul de a trăi.
Le-am găsit studiind Biblia. Am început să caut dovezi ale autenticităţii ei, pe care le-am găsit în (1) veridicitatea
istorică a Bibliei, confirmată de arheologie, (2) acurateţea profeţiilor Vechiului Testament, (3) unitatea masajului Bibliei de-a
lungul celor peste 1600 de ani în care a fost scrisă şi în (4) mărturiile personale ale oamenilor ale căror vieţi au fost schimbate
continuu de contactul cu Biblia. Creştinismul, ca sistem unificat de credinţă şi convingeri, poate răspunde întrebărilor
complexe ale vieţii umane. Acest lucru nu doar că a oferit un cadru raţional, dar aspectul existenţial al credinţei biblice mi-a
adus bucurie şi stabilitate emoţională.
Am crezut că am găsit centrul integrant pentru viaţa mea – Cristos, cum este perceput El în Scripturi. A fost o
experienţă ameţitoare, o eliberare emoţională. În orice caz, încă îmi amintesc şocul şi durerea simţite când am început să îmi
dau seama câte interpretări diferite ale acestei cărţi erau susţinute, uneori chiar în cadrul aceloraşi biserici şi concepţii.
Afirmarea inspiraţiei şi a verosimilităţii Bibliei nu era sfârşitul, ci doar începutul. Cum demonstrez sau cum resping
interpretările numeroase şi contradictorii ale multor pasaje dificile din Scripturi ale celor care îi susţineau autoritatea şi
veridicitatea?
Această sarcină a devenit scopul vieţii mele şi pelerinajul credinţei mele. Ştiam că credinţa mea în Cristos (1) îmi
adusese multă pace şi bucurie. Inima mea tânjea după ceva absolut în mijlocul relativităţii culturii în care trăiam (postmodernismul); (2) dogmatismul sistemelor religioase contradictorii (religiile lumii) şi (3) aroganţa denominaţională. Căutând
abordări justificate ale interpretării literaturii antice, mi-am descoperit cu surprindere propriile prejudecăţi istorice, culturale,
denominaţionale şi existenţiale. Citisem adesea Biblia doar pentru a-mi întări propriile puncte de vedere. Am folosit-o ca
sursă teoretică pentru a-i ataca pe alţii în timp ce îmi reafirmam nesiguranţa şi insuficienţa. Ce dureroasă a fost pentru mine
conştientizarea acestui lucru!
Deşi nu pot fi vreodată complet obiectiv, pot deveni un cititor mai bun al Bibliei. Îmi pot limita bazele identificându-le
şi conştientizându-le prezenţa. Încă nu sunt liber de ele, dar mi-am înfruntat slăbiciunile proprii. Exegetul este adesea cel mai
aprig duşman al citirii de calitate a Bibliei! Lasă-mă să enumăr câteva presupuneri pe care le aduc studiului meu, pentru ca tu,
cititorul, să le poţi examina împreună cu mine.
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I. Presupuneri
A. Cred că Biblia este singura revelaţie inspirată a singurului Dumnezeu adevărat. Aşadar, trebuie interpretată în
lumina scopului autorului divin original (Duhul Sfânt), printr-un scriitor uman, într-un anumit context istoric.
B. Cred că Biblia a fost scrisă pentru oamenii obişnuiţi – pentru toţi oamenii! Dumnezeu S-a adaptat pentru a ne
vorbi clar într-un anumit context istoric şi cultural. Dumnezeu nu ne ascunde adevărul – El vrea ca noi să
înţelegem! Aşadar, Biblia trebuie interpretată în lumina vremurilor ei, nu a vremurilor noastre. Ea nu ar trebui să
însemne pentru noi ceea ce nu a însemnat niciodată pentru cei care au citit-o sau au auzit-o la început. Ea este
logică pentru mintea umană medie şi foloseşte forme şi tehnici obişnuite de comunicare umană.
C. Cred că Biblia are un mesaj şi un scop unic. Nu se auto-contrazice, deşi conţine pasaje paradoxale şi dificile.
Aşadar, cel mai bun exeget al Bibliei este însăşi Biblia.
D. Cred că fiecare pasaj (în afară de profeţii) are un înţeles şi numai unul, bazat pe intenţia autorului original
inspirat. Deşi nu putem fi niciodată absolut siguri că cunoaştem intenţia autorului original, mulţi indicatori arată
în direcţia ei:
1.

genul (genul literar) ales pentru exprimarea mesajului

2.

contextul istoric şi/sau ocazia care a provocat scrierea

3.

contextul literar al întregii cărţi, precum şi fiecare capitol literar

4.

modelul (aspectul) literal al fiecărui capitol şi raportarea lui la mesajul integral

5.

caracteristicile gramaticale specifice folosite pentru a transmite mesajul

6.

pasaje paralele

Studiul fiecăruia dintre aceste domenii devine obiectul studiului nostru pe pasaje. Înainte de a-mi explica
metodologia proprie a citirii de calitate a Bibliei, lasă-mă să schiţez câteva dintre metodele inadecvate folosite astăzi care au
provocat atât de multe interpretări şi care, în consecinţă, ar trebui evitate:

II. Metode neadecvate
A.

Ignorarea contextului literar al cărţilor Bibliei şi folosirea fiecărei fraze, propoziţii, sau chiar a cuvintelor
individuale ca declaraţii adevărate, care nu au legătură cu intenţia autorului sau cu un context mai larg. Aceasta
este numită adesea „exploatarea dovezii”.

B.

Ignorarea contextului istoric al cărţilor prin înlocuirea lui cu un context istoric presupus care nu are sau are
puţine dovezi în textul în sine.

C.

Ignorarea contextului istoric al cărţilor şi citirea lor ca pe ziarul local de dimineaţă, scris în primul rând pentru
creştinii moderni.

D.

Ignorarea contextului istoric al cărţilor, atribuindu-le un sens alegoric constând într-un mesaj filosofic/teologic
care nu are nicio legătură cu primii auditori şi cu intenţia autorului original.

E.

Ignorarea mesajului original prin înlocuirea lui cu teologia unei persoane, cu doctrina preferată sau cu o
problemă contemporană care nu are nicio legătură cu scopul autorului original şi cu mesajul prezentat. Acest
fenomen urmează adesea citirea iniţială a Bibliei ca modalitate de întemeiere a autorităţii vorbitorului. Este
numit adesea interpretarea „reacţia cititorului” („ce înseamnă textul pentru mine”).

Ce puţin trei componente înrudite pot fi identificate în întregul proces de comunicare umană:
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Intenţia

Textul
scris

autorului
original

Destinatarii
originali

În trecut, pe aceste trei componente s-au bazat diferite tehnici de citire. Dar pentru a susţine cu adevărat inspiraţia
unică a Bibliei, este mai adecvată o figură modificată.

Creştini
de mai târziu

Variante ale
manuscriselor

Duhul
Sfânt

Intenţia
autorului
original

Textul
scris

Destinatarii
originali

În realitate, toate cele trei componente trebuie incluse în procesul de exegeză. Pentru verificare, interpretarea mea se
bazează pe primele două componente: autorul original şi textul. Probabil reacţionez la abuzurile pe care le-am observat: (1)
alegorizarea sau spiritualizarea textelor şi (2) „reacţia cititorului,” interpretarea „ce cred eu că înseamnă.” Abuzul poate
apărea la fiecare stadiu. Trebuie să ne verificăm mereu motivele, înclinaţiile, tehnicile şi aplicaţiile. Dar cum le verificăm
dacă exegeza nu are graniţe, limite sau criterii? În aceste condiţii, intenţia autorului şi structura textului îmi dă nişte criterii
pentru limitarea domeniului exegezei justificate posibile.
În lumina acestor tehnici de citire inadecvată, care sunt nişte posibile abordări ale citirii şi exegezei de calitate a Bibliei
care să ne ofere un grad de control şi consecvenţă?

III. Posibile abordări ale citirii de calitate a Bibliei
Acum nu analizez tehnicile unice de exegeză a anumitor genuri, ci principiile generale de hermeneutică valabile pentru
toate tipurile de texte biblice. O carte bună despre abordarea specifică genurilor e Cum să citim Biblia la maxim, de Gordon
Fee şi Douglas Stuart, publicată de Zondervan.
Metodologia mea se concentrează iniţial asupra cititorului care îl lasă pe Duhul Sfânt să lumineze Biblia prin patru
cicluri de citire personală. Asta face ca Duhul Sfânt, textul şi cititorul să fie esenţiali, nu secundari. De asemenea, acest lucru
protejează cititorul de influenţa nejustificată a exegeţilor. Am auzit spunându-se că „Biblia aruncă multă lumină asupra
exegezelor.” Acesta nu se vrea a fi un comentariu care să subestimeze valoarea mijloacelor ajutătoare de studiu, ci mai
degrabă o pledoarie pentru folosirea lor la timpul potrivit.
Trebuie să ne putem susţine exegezele cu textul. Cinci domenii ne oferă cel puţin o verificare limitată:
1.

contextul istoric al autorului original
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a.
2.

3.

contextul literar al autorului original

structurile gramaticale (sintaxa) alese de autorul original
a.

folosirea contemporană a acţiunilor alese de autorul original

b.

genul

înţelegerea noastră în ceea ce priveşte pasaje paralele relevante
a.

înţelegerea noastră în ceea ce priveşte relaţiile între doctrine (paradox)

Trebuie să putem da motivele şi logica din spatele exegezei noastre. Biblia este singura noastră sursă de credinţă şi
aplicare. Din păcate, adesea, creştinii nu sunt de acord cu ceea ce învaţă sau afirmă ea. Este o auto-înfrângere să pretindem
inspiraţia Bibliei, apoi creştinii să nu poată fi de acord cu ceea ce învaţă şi cu ceea ce cere ea!
Cele patru cicluri de citire sunt create pentru a ne oferi următoarele modalităţi de interpretare:
A. Primul ciclu de citire
1.

Citeşte cartea într-o singură traducere. Citeşte-o din nou într-o traducere diferită, de preferinţă dintr-o altă metodă de
traducere
a.

cuvânt cu cuvânt (NKJV, NASB, NRSV)

b.

echivalentul dinamic (TEV, JB)

c.

parafrazarea (Biblia pentru viaţă, Biblia bogată)

2.

Caută scopul central al întregii scrieri. Identifică-i tema.

3.

Izolează, (dacă e posibil), un ansamblu literar, un capitol, un paragraf sau o propoziţie care exprimă clar acest scop
sau această temă centrală

4.

Identifică genul literar predominant:
a.

Vechiul Testament
(1) povestire ebraică
(2) poezie ebraică (proverb, psalm)
(3) profeţie ebraică (proză, poezie)
(4) coduri de Lege

b.

Noul Testament
(1) povestiri (Evanghelii, Faptele Apostolilor)
(2) pilde (Evanghelii)
(3) scrisori/epistole
(4) literatură apocaliptică

B. Al doilea ciclu de citire
1.

Citeşte din nou întreaga carte, încercând să identifici teme sau subiecte majore

2.

subliniază temele majore şi spune-le pe scurt conţinutul, într-o propoziţie simplă

3.

verifică-ţi afirmaţia rezultată şi liniile generale cu mijloace ajutătoare de studiu

C. Al treilea ciclu de citire
1.

Citeşte din nou întreaga carte, încercând să identifici contextul istoric şi ocazia specifică a scrierii chiar din Biblie

2.

enumeră chestiunile istorice menţionate în cartea din Biblie
a.

autorul

b.

data

c.

destinatarii
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3.

d.

motivul anume al scrierii

e.

aspecte ale contextului cultural care au legătură cu scopul scrierii

f.

referinţe la oameni şi evenimente istorice

Extinde-ţi schiţa la nivelul paragrafului pentru acea parte a cărţii biblice pe care o interpretezi. Identifică şi
subliniază mereu ansamblul literar. Asta poate însemna câteva capitole sau paragrafe. Acest lucru îţi dă posibilitatea
de a urma logica autorului original şi modelul textului.

4.

Verifică-ţi contextul istoric folosind mijloace ajutătoare de studiu

D. Al patrulea ciclu de citire
1.

citeşte din nou capitolul literar specific în câteva traduceri
a. cuvânt cu cuvânt (NKJV, NASB, NRSV)
b. echivalentul dinamic (TEV, JB)
c.

2.

3.

4.

parafrazarea (Biblia pentru viaţă, Biblia bogată)

Caută structuri literare sau gramaticale
1.

expresii repetate, Efeseni 1:6,12,13

2.

structuri gramaticale repetate, Romani 8:31

3.

concepţii diferite

Enumeră următoarele elemente:
a.

termeni semnificativi

b.

termeni neobişnuiţi

c.

structuri gramaticale importante

d.

anumite cuvinte, propoziţii şi fraze dificile

Caută pasaje paralele relevante
a.

caută cel mai clar pasaj cu învăţătură pe subiectul tău folosind:
(1) cărţi de „teologie sistematică”
(2) Biblii cu referinţe
(3) concordanţe

b.

Caută un posibil paradox pe subiectul tău. Multe adevăruri biblice sunt prezentate în perechi dialectale. Multe
conflicte denominaţionale au apărut din interpretarea pe jumătate a unei tensiuni Biblice. Toată Biblia este
inspirată şi trebuie să îi căutăm mesajul complet pentru a oferi exegezei noastre un echilibru scriptural.

c.

Caută paralele în cadrul aceleiaşi cărţi, al aceluiaşi autor sau al aceluiaşi gen; Biblia este cel mai bun exeget al
ei însăşi deoarece are un singur autor, Duhul Sfânt.

5.

Foloseşte mijloace ajutătoare de studiu pentru a-ţi verifica observaţiile în privinţa contextului şi a împrejurărilor
istorice.
a.

Biblii de studiu

b.

Enciclopedii biblice, manuale şi dicţionare

c.

Introduceri ale Bibliei

d.

comentarii biblice (în acest moment al studiului tău lasă comunitatea de credincioşi, trecuţi şi prezenţi, să te
ajute şi să te corecteze în studiul tău.)
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IV. Aplicarea exegezei biblice
Acum ne întoarcem la aplicare. Ţi-ai făcut timp să înţelegi textul în contextul lui original; acum trebuie să îl aplici vieţii
şi culturii tale. Definiţia mea pentru autoritatea biblică este următoarea: „înţelegerea a ceea ce spunea autorul biblic original
pentru zilele sale şi aplicarea acelui adevăr zilelor noastre.”
Aplicarea trebuie să urmeze interpretarea intenţiei autorului original în ceea ce priveşte timpul şi logica. Nu putem
aplica un pasaj biblic zilelor noastre până nu ştim ce spunea pentru zilele lui! Un pasaj biblic nu ar trebui să însemne ce nu a
însemnat niciodată!
Schiţa ta detaliată, la nivelul paragrafului (citeşte ciclul numărul 3), te va călăuzi. Aplicarea ar trebui făcută la nivelul
paragrafului, nu al cuvântului. Cuvintele, propoziţiile şi frazele au înţeles doar în context. Singura persoană inspirată
implicată în procesul de exegeză este autorul original. Noi urmăm doar călăuzirea lui iluminată de Duhul Sfânt. Dar
iluminarea nu înseamnă inspirare. Pentru a spune „aşa vorbeşte Domnul” trebuie să fim plini de intenţia autorului original.
Aplicarea trebuie să aibă legătură în mod specific cu intenţia generală a întregii scrieri, cu ansamblul literar specific şi cu
nivelul paragrafului, prin dezvoltare.
Nu lăsa chestiunile contemporane să interpreteze Biblia; lasă Biblia să vorbească! Acest lucru ne poate cere să deducem
principii din text. Asta este valabil dacă textul susţine un principiu. Din păcate, de multe ori principiile noastre sunt doar atât
– principiile „noastre”, nu ale textului.
Este important să nu uităm că în aplicarea Bibliei, (cu excepţia profeţiilor), un anumit text biblic are un singur înţeles.
Acel înţeles are legătură cu intenţia autorului original şi cu felul în care a exprimat o criză sau o nevoie în vremurile lui. Din
acest înţeles unic pot fi derivate multe aplicaţii posibile. Aplicaţia va fi bazată pe nevoile destinatarilor, dar trebuie să aibă
legătură cu înţelesul autorului original.

V. Aspectul spiritual al exegezei
Până aici am discutat procesul logic şi textual implicat în exegeză şi aplicare. Acum lasă-mă să-ţi prezint pe scurt
aspectele spirituale ale exegezei. Pe mine m-a ajutat următoarea listă:
A. Roagă-te pentru ajutorul Duhului Sfânt (conform I Corinteni 1:26-2:16)
B. Roagă-te pentru iertarea ta şi pentru curăţare de păcatele ştiute (conform 1 Ioan 1:9)
C. Roagă-te pentru o dorinţă mai aprinsă de a-l cunoaşte pe Dumnezeu (conform Psalmilor 19:7-14; 42:1 şi
următoarele.; 119:1 şi următoarele)
D. Aplică imediat vieţii tale o nouă pătrundere
E. Rămâi smerit şi ascultător
Este foarte greu să păstrăm echilibrul între procesul logic şi călăuzirea spirituală a Duhului Sfânt. Pe mine m-au
ajutat următoarele versete să le echilibrez pe cele două:
A. Răsucirea Scripturii, de James W. Sire, pp. 17-18
„Iluminarea vine în minţile oamenilor lui Dumnezeu – nu doar în cele ale elitelor spirituale. În creştinismul biblic nu
există clasa guru, clasa celor iluminaţi, nici oameni prin care trebuie să vină toată interpretarea adecvată. Şi astfel, în
timp ce Duhul Sfânt dă daruri speciale de înţelepciune, cunoaştere şi discernământ spiritual, nu îi numeşte pe aceşti
creştini să fie singurii exegeţi competenţi ai Cuvântului Său. Depinde de fiecare dintre oamenii Lui să înveţe, să judece şi
să discernă în legătură cu Biblia, care este autoritatea chiar şi peste cei cărora Dumnezeu le-a dat abilităţi speciale. Pe
scurt, presupunerea pe care o fac în întreaga carte este aceea că Biblia este revelarea adevărată a lui Dumnezeu în faţa
11

întregii omeniri, că ea este autoritatea supremă peste toate chestiunile despre care vorbeşte, că nu e un mister total, ci
poate fi înţeleasă în mod adecvat de oamenii obişnuiţi din fiecare cultură.”
B. Interpretarea Biblică protestantă, găsită în Bernard Ramm, despre Kierkegaard, p. 75
După Kierkegaard, studiul gramatical, lexical şi istoric al bibliei era necesar, dar preliminar adevăratei citiri a
Bibliei. „Pentru a citi Biblia ca Cuvântul lui Dumnezeu, o persoană trebuie să o citească cu inima la gură, pe vârful
degetelor, cu aşteptări aprinse, în conversaţie cu Dumnezeu. A o citi indiferent, nepăsător, academic sau profesional nu
înseamnă a citi Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva o citeşte ca şi cum ar citi o scrisoare de dragoste, atunci o citeşte ca
pe Cuvântul lui Dumnezeu.”
C. Relevanţa Bibliei, de H. H. Rowley, p. 19
„Nu doar înţelegerea intelectuală a Bibliei, cu toate că e completă, îi poate stăpâni comorile. Nu desconsidera o
asemenea înţelegere, deoarece ea este esenţială pentru o înţelegere deplină. Dar trebuie să ducă la o înţelegere spirituală a
comorilor spirituale ale acestei Cărţi, dacă este să fie deplină. Iar pentru acea înţelegere spirituală uneori este nevoie de
mai mult decât agerime intelectuală. Lucrurile spirituale sunt înţelese spiritual, iar cel care studiază Biblia are nevoie de
o atitudine de receptivitate spirituală, o dorinţă de a-L găsi pe Dumnezeu şi de a se preda Lui, dacă e să treacă dincolo de
studiul său ştiinţific, în moştenirea mai bogată a acestei Cărţi, cea mai grozavă dintre toate.”

VI. Metoda acestui comentariu
Ghidul de studiu al exegetului e menit să îţi susţină procedurile exegetice în următoarele moduri:
A. Fiecare carte este iniţiată de o scurtă schiţă exegetică. După ce ai aplicat „ciclul de citire numărul 3”, verifică aceste
informaţii.
B. Delimitările contextuale se găsesc la începutul fiecărui capitol. Asta te va ajuta să vezi felul în care este structurat
fiecare capitol literar.
C. La începutul fiecărui capitol sau al fiecărui ansamblu literar important, sunt date diviziunile paragrafului şi titlurile
lor descriptive din câteva traduceri moderne:
1.

varianta Societăţii Biblice Greceşti Unite, ediţia a patra revizuită (UBS4)

2.

Noua Biblie americană standard, revizuită în 1995 (NASB)

3.

Noua versiune King James (NKJV)

4.

Noua versiune standard revizuită (NRSV)

5.

Versiunea Englezească Actuală (TEV)

6.

Biblia Ierusalim (JB)

Diviziunea paragrafelor nu este inspirată. Ele trebuie să fie stabilite din context. Comparând câteva traduceri moderne
din câteva concepţii de traducere şi din câteva perspective teologice, putem analiza structura intenţionată de mintea autorului
original. Fiecare paragraf conţine un adevăr important. El a fost numit „tema frazei” sau „ideea centrală a textului.” Acest
gând uniformizant este cheia spre exegeza corectă din punct de vedere istoric şi gramatical. Nimeni nu ar trebui să facă
exegeză, să predice sau să dea învăţătură vreodată pe mai puţin de un paragraf! De asemenea, nu uita că fiecare paragraf are
legătură cu paragrafele dimprejurul lui. De aceea este atât de importantă o schiţă la nivel de paragraf a întregii cărţi. Trebuie
să putem urma curgerea logică a subiectului adresat de autorul original inspirat.
A. Notiţele lui Bob urmăresc o abordare verset cu verset a exegezei. Aceasta ne forţează să urmăm gândurile autorului
original. Notiţele ne dau informaţii din câteva domenii:
1.

contextul literar
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2.

delimitările istorice şi culturale

3.

informaţii gramaticale

4.

studiul cuvintelor

5.

pasaje paralele relevante

B. În anumite momente ale exegezei, textul tipărit al Noii versiuni americane standard (revizuită în 1995) va fi
completat cu traducerile altor câtorva versiuni moderne:
1.

Noua versiune King James (NKJV), care urmează manuscrisul literal al „Textus Receptus.”

2.

Noua versiune standard revizuită (NRSV), care este o ediţie revizuită cuvânt cu cuvânt de Consiliul Naţional al
Bisericilor a Versiunii Standard Revizuite.

3.

Versiunea Englezească Actuală (TEV), o traducere echivalentă dinamică a Societăţii Biblice Americane.

4.

Biblia Ierusalim (JB), o traducere englezească bazată pe o traducere dinamică echivalentă a catolicilor francezi

C. Pentru cei care nu ştiu să citească în limba greacă, compararea versiunilor englezeşti poate ajuta la identificarea
problemelor în text.
1. variaţii ale manuscrisului
2. sensuri diferite ale cuvintelor
3. texte şi structuri dificile din punct de vedere gramatical
4. texte ambigue
Deşi traducerile englezeşti nu pot rezolva aceste probleme, le etichetează ca subiecte de studiu mai profund şi mai
amănunţit.
A. În încheierea fiecărui capitol sunt date subiecte relevante de discuţie care încearcă să conducă la probleme majore
de exegeză ale capitolului respectiv.
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INTRODUCERE ÎN EVREI
DECLARAŢIE IMPORTANTĂ DE DESCHIDERE
Studiind această carte, a devenit tot mai evident că teologia mea a fost influenţată de cea a lui Pavel. Îmi este foarte
greu să permit pluralităţii altor autori ai NT să-şi prezinte gândurile inspirate, tinzând să le includ în categoriile caracteristice
lui Pavel. Acest lucru este evident în special în accentul pus în Evrei pe continuitatea credinţei. În cartea Evrei, credinţa nu
este o poziţie juridică (justificarea prin credinţă), ci o viaţă de credinţă până la capăt (capitolele 11-12).
Din păcate, multe dintre întrebările cu care mă confrunt în ceea ce priveşte cartea Evrei nu a fost pusă de autorii ei (nici
de Petru, nici de Iacov). Cartea Evrei este un document ocazional, ca toate cărţile din NT. Trebuie să îl las pe autor să
vorbească, chiar şi atunci când nu îmi place, chiar dacă nu foloseşte categoriile mele preferate sau când le distruge radical. Nu
îndrăznesc să înlocuiesc mesajul inspirat al unui autor al NT cu teologia mea sistematică.
Prefer să mă pocăiesc de dogmatismul meu teologic şi să trăiesc într-o tensiune a NT pe care nu o înţeleg sau agreez pe
deplin! Mă tem că privesc NT prin filtrul unui grătar evanghelic, care schimbă. Vreau să susţin promisiunile biblice,
promisiuni ale dragostei, ale grijii şi ale puterii continue a lui Dumnezeu; cu toate acestea, sunt condamnat de avertismentele
puternice şi de poruncile autorilor NT. Am o nevoie disperată să aud cartea Evrei, dar este atât de dureroasă! Vreau să explic
tensiunea. Presupun că de fapt vreau să susţin o mântuire fără plată şi o viaţă creştină care costă totul. Dar unde stabilesc
limita când idealul nu este împlinit? Părtăşia veşnică cu Dumnezeu este un răspuns iniţial de credinţă sau unul de credinţă
continuă? Cartea Evrei afirmă clar mandatul unui răspuns de credinţă continuă. Viaţa creştină este privită de la sfârşit, nu de
la început!
Asta nu presupune o mântuire prin fapte, ci o confirmare prin fapte. Credinţa este dovada, nu mecanismul (care este
harul). Creştinii nu sunt mântuiţi de fapte, ci spre a face fapte. Faptele nu sunt mijlocul, ci rezultatul mântuirii. Asemănarea
cu Cristos pioasă, credincioasă şi zilnică nu este ceva ce facem, ci identitatea noastră în El. Fără o viaţă de credinţă schimbată
şi care schimbă nu există o dovadă a mântuirii, nici siguranţă pentru credincios. Doar Dumnezeu cunoaşte inima şi
împrejurările. Siguranţa este menită să fie o companie într-o viaţă de credinţă, nu o afirmaţie teologică iniţială care să nu fie
demonstrată prin stilul de viaţă.
Mă rog să îl lăsăm pe acest autor inspirat al NT să ne vorbească clar şi să nu exilăm cartea Evrei într-o notă de subsol
teologică dintr-o reţea teologică sistematică, fie ea calvinistă sau arminianistă.

DELIMITĂRI INIŢIALE
A. Această carte foloseşte texte interpretate din VT de hermeneuţii rabini pentru a-şi transmite mesajul. Pentru
înţelegerea intenţiei autorului original, această carte trebuie interpretată în lumina iudaismului rabinic din primul
secol, nu a gândirii occidentale moderne.
B. Această carte începe sub formă de predică (fără salutul caracteristic) şi se sfârşeşte ca o scrisoare (încheierea
capitolului 13 specifică lui Pavel).
C. Acesta este un comentariu pătrunzător al Noului Legământ al legământului mozaic:
1.

perspectivă foarte autoritară a VT

2.

comparaţie a legământului vechi cu cel nou

3.

singura carte din NT care îl numeşte pe Isus „Marele nostru Preot”
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D. Această cartea este plină de avertismente împotriva căderii („a da înapoi”, 10:38) sau a întoarcerii la iudaism
(capitolele 2,4,5,610,12, conform lui R. C. Glaze, Jr., Mântuirea nu este uşoară, publicată de Insight Press).
E. Deşi este o generalizare exagerată, ne ajută să vedem că Pavel accentuează mântuirea ca o lucrare încheiată a
Dumnezeului suveran (adică justificarea prin credinţă) susţinând siguranţa ca adevăr iniţial (Rom. 4). Petru, Iacov şi
epistolele 1 şi 2 Ioan accentuează responsabilităţile continue ale Noului Legământ şi susţin că siguranţa mântuirii
este zilnică, confirmată de o viaţă schimbată şi care schimbă. Autorul Evreilor, accentuând o viaţă de credinţă
(capitolul 11), afirmă siguranţa mântuirii din perspectiva sfârşitului vieţii. Gândirea modernă occidentală tinde să
polarizeze aceste perspective, în timp ce scriitorii Noului Testament, printr-un autor divin (Duhul Sfânt), vrea să le
menţină în tensiune şi să le susţină pe toate trei. Siguranţa mântuirii nu este niciodată scopul, ci un derivat al unei
credinţe active în promisiunile lui Dumnezeu.

AUTORITATEA
A. Deşi autoritatea cărţii Evrei este disputată, câteva lucrări gnostice timpurii (Evanghelia Adevărului, Evanghelia lui
Filip şi Scrierea apocrifă a lui Ioan) o citează de câteva ori, demonstrând că era considerată parte dintre scrierile
creştine cu autoritate de până în secolul al doilea (Andrea Helmbold, Textele gnostice Nag Hammadi şi Biblia, p.
91).
B. Biserica primară (Alexandria, Egipt) a acceptat auctoritatea lui Pavel după cum se vede din enumerarea cărţii Evrei
în rândul scrierilor lui Pavel din papirului străvechi P46. Acest manuscris se numeşte Papirusul Chester Beatty şi a
fost copiat la sfârşitul secolului al II-lea. El pune cartea Evrei după Romani. Unii conducători alexandrini au
recunoscut problemele literare legate de auctoritatea lui Pavel.
1.

Clement din Alexandria (150-215 D. Cr., citat de Eusebiu) spune că Pavel a scris-o în ebraică şi Luca a traduso în greacă.

2.

Origen (185-253 D. Cr.) a afirmat că sunt ideile lui Pavel, dar a fost scrisă de un ucenic de mai târziu, precum
Luca sau Clement din Roma.

C. Această carte este omisă din lista epistolelor lui Pavel numită Fragmentul muratorian adoptată de biserica
occidentală (o listă cu cărţile canonice din Roma datând din 180-200 D. Cr.).
D. Ce ştim despre autor:
1.

Se pare că erau un evreu creştin din a doua generaţie (2:3)

2.

Citează din traducerea greacă a VT, numită Septuaginta

3.

Foloseşte procedee de la vechiul templu, nu ritualuri caracteristice templului actual

4.

În scrierile lui foloseşte gramatica şi sintaxa greacă clasică (această cartea nu este platonică; este orientată spre
VT, nu spre Philo)

E. Această carte este anonimă, dar autorul ei le era foarte cunoscut destinatarilor (6:9-10; 10:34; 13:7,9)
F. Motive pentru care auctoritatea lui Pavel este pusă la îndoială
1.

Stilul este foarte diferit de alte scrieri ale lui Pavel (cu excepţia capitolului 13)

2.

Vocabularul diferă

3.

Există diferenţe subtile în ceea ce priveşte folosirea şi accentuarea cuvintelor şi a expresiilor

4.

Când Pavel îi numeşte „fraţi” pe prieteni şi pe colegii lui de muncă, numele persoanei este mereu pus la început
(Rom. 16:23; 1 Cor. 1:1; 16:12; 2 Cor. 1:1; 2:13; Fil. 2:25), dar în 13:23 scrie „fratele nostru Timotei”
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G. Teorii ale autorităţii
1.

Clement din Alexandria, în cartea lui intitulată Hypotyposes (citată de Eusebiu) credea că Luca a tradus în
greacă scrierile originale ale lui Pavel în limba ebraică (Luca vorbea excelent greaca coine)

2.

Origen a spus că a fost scrisă de Luca sau de Clement din Roma, urmând învăţăturile lui Pavel

3.

Jerome şi Augustin au acceptat auctoritatea lui Pavel doar pentru a facilita acceptarea cărţii în canon de către
Biserica occidentală

4.

Tertulian (De Pudic. 20) credea că a scris-o Barnaba (un levit asociat cu Pavel)

5.

Martin Luther a spus că a scris-o Apolo, un intelectual educat în Alexandria, asociat cu Pavel (Fapte 18:24).

6.

Calvin a spus că autorul este Clement din Roma (primul care a citat din ea în anul 96 D. Cr.) sau Luca.

7.

Adolph von Harnack a spus că au scris-o Acvila şi Priscila (ei l-au învăţat pe Apolo întreaga Evanghelie şi erau
asociaţi cu Pavel şi cu Timotei, Fapte 18:26).

8.

Sir William Ramsey a spus că Filip a scris-o în locul lui Pavel în timp ce Pavel era întemniţat în Cezarea.

9.

Alţii au afirmat că a fost scrisă de Filip sau de Sila (Silvan).

DESTINATARII
A. Titlul, „Evreilor”, se adresează poporului evreu; aşadar, cartea le este adresată tuturor evreilor (cf. Clement din
Alexandria, citat de Eusebiu, Istoria Bisericii VI, 14).
B. Conform lui R. C. Glaze, Jr., „Mântuirea nu este uşoară”, dovezile interne susţin că i se adresează unui anumit grup
de evrei credincioşi sau unei sinagogi (6:10; 10:32-34; 12:4; 13:7,19,23).
1.

Se pare că sunt credincioşi evrei datorită numeroaselor citate din VT şi a subiectului (3:1; 4:14-16; 6:9; 10:34;
13:1-25)

2.

Ei au experimentat o anumită persecuţie (10:32; 12:4). Iudaismul era recunoscut de autorităţile romane ca
religie legală, dar mai târziu în primul secol creştinismul care nu practica închinarea în sinagogă era considerat
ilegal

3.

Ei erau credincioşi de mult timp, dar erau încă imaturi (5:11-14). Le era frică să se rupă complet de iudaism
(6:1-2)

C. Textul ambiguu din 13:24 ar putea însemna că a fost scris (1) din Italia sau (2) pentru Italia, probabil Roma.
D. Adresarea destinatarilor este legată de teoriile diferite în privinţa autorului
1.

Alexandria – Apolo

2.

Antiohia – Barnaba

3.

Cezareea – Luca sau Filip

4.

Roma – Clement din Roma şi menţionarea Italiei în 13:24

5.

Spania – teoria lui Nicolas din Lyra (1270-1340 D. Cr.)

DATA
A. Exact înainte de distrugerea Ierusalimului de către generalul (mai târziu împăratul) roman Titus, în anul 70 D. Cr.
1.

autorul îl menţionează pe nume pe Timotei, însoţitorul lui Pavel (13:23)

2.

autorul spune că la Templu continuau jertfele (8:13; 10:1-2)

3.

autorul menţionează persecuţia care s-ar putea potrivi cu domnia lui Nero (54-68 D. Cr.)

4.

autorul îi încurajează pe cititori să se întoarcă la iudaism şi la ritualurile lui
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B. După anul 70 D. Cr.:
1.

autorul foloseşte ritualurile cortului, nu pe cele ale templului lui Irod

2.

autorul menţionează persecuţia

3.

a.

posibil din timpul domniei lui Nero (10:32-34)

b.

posibil mai târziu, în timpul domniei lui Dominiţian (12:4-13)

cartea ar putea avea legătură cu trezirea iudaismului rabinic (scrierile din Jamnia) de la sfârşitul secolului întâi

C. Înainte de anul 95 D. Cr., cartea fiind citată de Clement din Roma

SCOPUL
A. Încurajarea creştinilor evrei de a părăsi sinagoga şi de a se identifica public (în totalitate) cu Biserica (13:13)
B. Încurajarea creştinilor evrei de a îndeplini porunca de misionariat a Evangheliei (Mat. 28:19-20; Luca 24:47; Fapte
1:8)
C. Capitolele 6 şi 10 se axează pe părtăşia evreilor necredincioşi cu aceşti evrei creştini. Observă prezenţa a trei
grupuri: „noi”, „voi” şi „ei”. Ei sunt avertizaţi să răspundă personal dovezilor numeroase şi clare din viaţa prietenilor
şi lor creştini şi a celorlalţi închinători.
D. Această prezentare, despre care se presupune că este o reconstrucţie istorică este din „Mântuirea nu este uşoară” de
R. C. Glaze, Jr.
„Problema nu era aceea a tensiunii dintre majoritatea creştină şi minoritatea necreştină. Adevărul era exact
opus. Evreii creştini din această congregaţie îşi compromiseră credinţa şi simţul de administrare până într-acolo că
cele două grupuri se puteau închina împreună ca o singură congregaţie. Nici un grup nu deranja prea tare
conştiinţa celuilalt. Predicarea grupului de creştini nu mai provoca convingerea şi decizia în rândul membrilor
nemântuiţi ai sinagogii. Creştinii stagnau deoarece nu erau dispuşi să accepte toate cerinţele unei vieţi creştine
pline de curaj. Necreştinii deveniseră împietriţi de respingerea continuă până la indiferenţă completă. Aceste
grupuri deveniseră acum tovarăşi de pat compatibili.
Refuzul grupului de creştini de a „merge spre lucrurile desăvârşite” (6:1) a fost motivat de două fenomene:
grija sporită faţă de tradiţiile iudaismului şi faptul că nu erau dispuşi să plătească preţul identificării totale cu
creştinismul, care devenea din ce în ce mai mult o mişcare a neamurilor” (p. 23).

SCURTĂ SCHIŢĂ A CĂRŢII EVREI
1:1-3

superioritatea Fiului faţă de proroci

1:4 – 2:18

superioritatea Fiului faţă de îngeri

3:1 – 4:13

superioritatea Fiului faţă de legământul mozaic

4:14– 5:10
6:13 – 7:28

superioritatea Fiului faţă de preoţia lui Aaron

5:11-6:12

superioritatea evreilor credincioşi faţă de cei necredincioşi

8:1-10:18

superioritatea Fiului faţă de legile legământului mozaic

10:19-13:25

superioritatea Fiului susţinută şi revelată în credincioşi

Acesta este un exemplu de hermeneutică rabinică numită „de la mai mic la mai mare.”
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PRIMUL CICLU DE CITIRE (vezi p. vi)
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte cartea într-o singură traducere. Formulează tema centrală a întregii cărţi cu cuvintele tale.
1.

Tema cărţii

2.

Tipul de literatură (genul)

AL DOILEA CICLU DE CITIRE
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte întreaga carte doua oară, toată odată. Subliniază ideile principale şi exprimă subiectul într-o singură frază.
1.

subiectul primului capitol literar

2.

subiectul celui de-al doilea capitol literar

3.

subiectul celui de-al treilea capitol literar

4.

subiectul celui de-al patrulea capitol literar

5.

etc.
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EVREI 1
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE1
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Dumnezeu a vorbit
prin Fiul Său

Revelarea supremă a
lui Dumnezeu

Prolog

Cuvântul lui
Dumnezeu prin Fiul
Său

Măreţia Fiului întrupat
al lui Dumnezeu

1:1-4

1:1-4

1:1-4

1:1-3

1:1-4

Fiul este superior
îngerilor

Fiul este înălţat mai
sus decât îngerii

Superioritatea lui
Cristos faţă de îngeri

Măreţia Fiului lui
Dumnezeu

Fiul este mai presus de
îngeri

(1:5-2:18)

(1:5-2:18)
1:4-13

1:5-14

1:5-14

1:5-14

1:5-13
1:14

1:14

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (din „Un ghid pentru o citire de calitate a
Bibliei”, p. Vii
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.2
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

al doilea paragraf

3.

al treilea paragraf

4.

etc.

Deşi nu sunt inspirate, împărţirile pe paragrafe reprezintă cheia spre înţelegerea şi urmarea intenţiei autorului original. Fiecare
traducere modernă a împărţit şi a rezumat paragrafele. Fiecare paragraf conţine un subiect, adevăr sau gând central. Fiecare versiune
rezumă subiectul respectiv în propriul mod. Citind textul, întreabă-te care traducere se potriveşte înţelegerii tale asupra subiectului şi asupra
împărţirii versetelor.
În fiecare capitol trebuie să citim mai întâi Biblia şi să încercăm să îi identificăm subiectele (paragrafele), apoi să comparăm
înţelegerea noastră cu versiunile moderne. Doar când înţelegem intenţia autorului original urmându-i logica şi prezentarea putem înţelege
Biblia cu adevărat. Doar autorul original este inspirat – cititorii nu au dreptul să schimbe sau să modifice mesajul. Cititorii Bibliei au
responsabilitatea de a aplica adevărul inspirat vremurilor şi vieţilor lor.
Observă că toţi termenii tehnici şi abreviaţiile sunt explicate pe larg în Anexa 1, 2 şi 3.
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DELIMITĂRI CONTEXTUALE
A. Primul paragraf este o prezentare poetică/imnică a realizărilor cosmice şi mântuitoare ale lui Isus. El este Domnul
întregii creaţii şi în special al acestei planete. Acest lucru este exprimat în şapte propoziţii descriptive. Este una
dintre cele mai mari cristologii din NT (Ioan 1:1-18; Fil. 2:6-11; şi Col. 1:15-17).
1.

moştenitor al creaţiei Tatălui (v. 2)

2.

agentul creaţiei Tatălui (v. 2)

3.

oglindirea gloriei Tatălui (v. 3)

4.

imaginea exactă a naturii Tatălui (v. 3)

5.

cel care ţine creaţia Tatălui (v. 3)

6.

modalitatea de iertare a creaţiei Tatălui (v. 3)

7.

regele şi preotul Mesia, trimis de Tatăl (v. 3)

B. Versetele 1-4 prezintă în primul rând felul în care Dumnezeu ne-a vorbit printr-o nouă modalitate printr-un fiu, Isus
din Nazaret. Nu mai primim puţin câte puţin din revelaţie prin slujitori (proroci din VT), ci primim o întreagă
revelaţie printr-un membru al familiei („un fiu”, 1:2; 3:6; 5:8; 7:28).
C. Al doilea paragraf (v. 5-14) continuă tema superiorităţii lui Isus. În v. 1-4 El este o revelaţie superioară prorocilor; în
v. 5-14 El este un mijlocitor superior îngerilor, fapt confirmat de şapte texte din VT din Septuaginta (cele mai multe
din Psalmi): Ps. 2:7; 2 Sam. 7:14; Ps. 97:7; Ps. 104:4; Ps. 45:6-7; Ps. 102:25-27 şi Ps. 110:1.
D. Observă că autorul îşi structurează cu atenţie textul (A. şi C.). în numerologia ebraică, numărul şapte simbolizează
perfecţiunea (ex. şapte zile din Geneza 1).

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 1:1-4
1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la
sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi
veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii
Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, 4 ajungând cu atât mai presus de
îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.
1:1 „Dumnezeu… După ce a vorbit” – În propoziţia din limba greacă, „Dumnezeu” nu este primul cuvânt; aşadar, acest text
nu accentuează doctrina revelării, ci maniera revelării în trecut (PARTICIPIU AORIST ACTIV).
● „prin proroci” – Evreii credeau că prorocii au scris Scriptura. Acesta este motivul pentru care Moise a fost considerat
proroc (Deut. 18:15) şi pentru care evreii au numit cărţile de la Iosua până la Regi „primii proroci.” Aşadar, această expresie
nu se referă doar la prorocii din VT, ci la toţi scriitorii VT.
Sintagma „prin (en) proroci” (v. 1) este paralelă cu „prin (en) Fiul” (v. 2). Între cele două modalităţi de revelare există un
contrast evident. Unul era slujitor, celălalt era membru al familiei. Primul era doar parţial, dar al doilea era desăvârşit (Col.
1:15-17).
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●
NASB

„în multe rânduri şi în multe feluri”

NKJV

„de diferite ori şi în diferite feluri”

NRSV

„prin modalităţi numeroase şi diferite”

TEV

„de multe ori şi în multe feluri”

NJB

„de multe ori în trecut şi în multe feluri”
În VT, forma şi conţinutul revelaţiei erau bucată cu bucată. În textul din limba greacă, această sintagmă era la începutul

propoziţiei, arătând accentul pus de autor. Fiecare scriitor al VT a avut un mesaj important, dar parţial.
1:2 „la sfârşitul acestor zile” – Această perioadă este exprimată prin câteva expresii:
1. „vremurile de pe urmă”, Num. 24:14; Deut. 8:16; Dan. 2:28; 10:14
2. „zilele de apoi”, Ier. 23:20; 30:24; 49:39; Ezec. 38:8,16; Osea. 3:5; Ioel 2:28 (Fapte 2:17); Ioan 6:39,40,44,54;
11:24; 12:48; 2 Tim. 3:1; Iacov 5:3
3. „vremurile de apoi”, 1 Petru 1:5
4. „la sfârşitul vremurilor”, 1 Petru 1:20
5. „în zilele din urmă”, 2 Petru 3:3
6. „ceasul cel de pe urmă”, 1 Ioan 2:18
Sfârşitul vremurilor din urmă este „ziua Domnului” („secerişul”, Matei 13:39, 40; 24:3; 28:20; Evrei 9:26).
Evreii din perioada interbiblică percepeau două ere: prezentul rău, de răzvrătire şi de păcat (începând din Gen. 3) şi
veacul viitor de neprihănire inaugurat de venirea lui Mesia în puterea Duhului Sfânt. VT accentua venirea lui Mesia cu putere
ca să judece şi să înfiinţeze noua epocă. Dar ei nu au văzut clar prima venire a lui Isus ca (1) robul care pătimeşte din Isaia
53; (2) cel smerit, călare pe măgar din Zah. 9:9 şi (3) cel străpuns din Zah. 12:10. din revelaţia progresivă din NT aflăm că
Dumnezeu a planificat două veniri ale lui Mesia. Perioada dintre întrupare (prima venire) şi a doua venire implică
suprapunerea celor două veacuri evreieşti. Ea este prezentată în NT cu sintagma „vremurile din urmă”. Această perioadă
durează de 2000 de ani.
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SUBIECT SPECIAL: VEACUL ACESTA ŞI VEACUL VIITOR
Profeţii din VT priveau viitorul ca pe o extensie a prezentului. Pentru ei, viitorul era o restaurare a Israelului fizic. Dar
chiar şi ei au văzut vremuri noi (Isaia 65:17; 66:22). Odată cu respingerea voită şi constantă a lui YHWH de către urmaşii lui
Avraam (chiar şi după exil), a apărut un nou tipar în literatura ebraică apocaliptică intertestamentală (1 Enoh, 4 Ezra, 2
Baruh). Aceste scrieri ai început să facă diferenţa între două epoci: una prezentă, rea, dominată de Satan, şi una viitoare, a
neprihănirii, dominată de duhul Sfânt şi inaugurată de Mesia (adesea un războinic dinamic).
În acest domeniu al teologiei (escatologia) există o dezvoltare evidentă. Teologii o numesc „apocalipsa progresivă”. NT
afirmă această nouă realitate cosmică a celor două epoci (dualism temporal):
Isus
M te

12:3

Matei 13:22 şi 29

Pavel
omani 12:2

Evrei
1:2

1 Cor. 1:20; 2:6,8; 3:18

6:5

2 Cor. 4:4

11:3

Galateni 1:4
Marcu 10:30

Efes. 1:21; 2:1,7; 6:12
1 Timotei 6:17

Luca 16:8

2 Timotei 4:10

Luca 18:30

Tit 2:12

Luca 20:34-35
În teologia NT, aceste două epoci ebraice au fost suprapuse datorită profeţiilor neaşteptate şi trecute cu vederea despre
cele două veniri ale lui Mesia. Întruparea lui Isus a îndeplinit profeţiile VT de inaugurare a noii epoci (Dan. 2:44-45). Deşi
VT i-a văzut venirea şi ca Judecător şi Cuceritor, El a venit ca rob care a pătimit (Isaia 53; Zaharia 12:10), umil şi blând
(Zaharia 9:9). El se va întoarce cu putere după cum a prezis VT (Apoc. 19). Aceste două etape ale îndeplinirii au făcut ca
Împărăţia să fie prezentă (inaugurată), dar viitoare (care nu a trecut pe deplin). Aceasta este tensiunea NT între „deja”, dar
„nu încă”!

● „Fiul” – Sintagma nearticulată „un fiu” nu ar trebui scrisă cu „F” mare, deoarece aici se referă la modalitatea de revelare,
nu la un nume pentru Isus (3:5-6; 5:8; 7:28). Isus nu este un slujitor, precum Moise sau prorocii, ci un membru al familiei (un
fiu).
„pe care L-a pus” – acesta este un INDICATIV AORIST ACTIV, care presupune o acţiune încheiată (TIMPUL AORIST) în
trecut (MODUL INDICATIV). Când L-a numit Dumnezeu pe Isus moştenitor? La botez (Mat. 3:17) sau la înviere (Rom.
1:4)? Această întrebare a dus la erezia numită „adoptivism” (vezi Glosarul), care spunea că Isus a devenit Mesia la un
moment dat. Dar această afirmaţie contrazice Ioan 1:1-18; 8:57-58; Fil. 2:6-7 şi Col. 1:17. Isus a fost mereu Dumnezeu (Ioan
1:1-2); aşadar, în sens ontologic, titlul de moştenitor trebuie să preceadă întruparea.
● „moştenitor al tuturor lucrurilor” – Ca „Fiu al lui Dumnezeu”, sigurul fiu al lui Dumnezeu (Ioan 3:16), El este
moştenitorul (Matei 21:33-46; Ps. 2:8). Lucrul minunat este că omenirea păcătoasă, prin credinţa în El, este moştenitoare
împreună cu El (1:14; 6:12; Rom. 8:17; Gal. 4:7).
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● „prin care a făcut şi veacurile” – Este greu să ştim sigur cum să interpretăm termeni care se află în legătură. Între
sinonime există o singură suprapunere semantică. Termenul tehnic grecesc pentru crearea din nimic este ktizō, dar în acest
text este folosit cuvântul poieō, care înseamnă „a face ceva dintr-o materie pre-existentă.” Foloseşte autorul aceşti termeni ca
sinonimi sau cu o anumită distincţie intenţionată? Mă îndoiesc de intenţia unei distincţii tehnice, deoarece contextul teologic
se referă la crearea prin cuvânt (nihilo, Gen. 1:6,9,16,20,24,26, dar în 2:7 Dumnezeu l-a creat pe om). Vezi o nouă carte
scrisă de John Walton, Lumea pierdută din Geneza 1.
Cuvântul „lumea” [din traducerea din limba engleză] este literal „veacurile” (aiōnos). Poate fi vorba despre pământ
(Matei 28:20) sau despre veacuri (timp). Cu siguranţă Isus este creatorul amândurora (Ioan 1:3; Col. 1:16; 1 Cor. 8:6).
Autorul Evreilor foloseşte aiōnos (1:2; 6:5; 11:3) şi kosmos (4:3; 9:26; 10:5; 11:7,38), aparent ca termeni sinonimi.
1:3
NASB

„El este strălucirea slavei Lui”

NKJV

„care este strălucirea slavei Lui”

NRSV, NJB

„El este oglindirea slavei lui Dumnezeu”

TEV

„El reflectă strălucirea slavei lui Dumnezeu”
Acesta este singurul loc din NT în care este folosit cuvântul „oglindirea” (apaugasma). A fost folosit la Philo pentru

relaţia lui Mesia cu YHWH în sensul că logos era o reflecţie a dumnezeirii. Părinţii bisericii primare din Grecia l-au folosit
pentru a-L descrie pe Cristos ca oglindire sau strălucire a lui Dumnezeu. într-un înţeles popular, a-L vedea pe Isus înseamnă
a-L vedea pe Dumnezeu (Ioan 14:8-9), la fel cum o oglindă reflectează lumina întregului soare (Exod16:10; 24:16-17; Lev.
9:6).
Această sintagmă ar putea avea legătură cu Prov. 8:22-31, unde „înţelepciunea” (termenul este FEMININ în ebraică şi
în greacă) este personificată ca creaţie a lui Dumnezeu (Sirah 1:4) şi ca agent al creaţiei (Pildele lui Solomon 9:9). Acelaşi
concept este dezvoltat în cartea apocrifă Pildele lui Solomon 7:15-22a şi 22b-30. În Prov. 22:8, înţelepciunea transformă toate
lucrurile; în v. 25 înţelepciunea este o emanaţie pură a slavei celui Preaînalt; în v. 26 înţelepciunea este reflecţia luminii
eterne, o oglindă fără cusur a lucrării lui Dumnezeu; în v. 29 este comparată cu lumina (soarele şi stelele) şi dovedită
superioară ei.”
În VT, cel mai folosit cuvânt pentru „slavă” (kabod) era iniţial un termen comercial (care se referea la un cântar) care
însemna „a fi greu”. Ceva greu era valoros sau avea valoare intrinsecă. În timpul perioadei de umblare prin pustie conceptul
de strălucire era adăugat adesea la un cuvânt pentru a exprima slava lui Dumnezeu (norul de slavă Shekinah). Numai El este
vrednic şi onorabil. El este prea strălucitor pentru ca omenirea căzută să-L privească. Dumnezeu poate fi cunoscut cu
adevărat doar prin Cristos (Matei 17:2; Evrei 1:3; Iacov 2:1).
Termenul „slavă” este ambiguu într-o oarecare măsură: (1) ar putea însemna „neprihănirea lui Dumnezeu”; (2) s-ar
putea referi la „sfinţenia” sau la „perfecţiunea” lui Dumnezeu sau (3) s-ar putea referi la chipul lui Dumnezeu după care a fost
creat omul (Gen. 1:26-27; 5:1; 9:6), dar care a fost distrus prin răzvrătire (Gen. 3:1-22).
●
NASB

„reprezentarea exactă a naturii Lui”

NKJV

„imaginea exactă a persoanei Lui”

NRSV

„imaginea exactă a însăşi fiinţei lui Dumnezeu”

TEV

„înfăţişarea exactă a fiinţei lui Dumnezeu Însuşi”

NJB

„poartă înfăţişarea exactă a fiinţei lui Dumnezeu Însuşi”
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Acesta este singurul loc din NT în care se găseşte această sintagmă, dar ea se găseşte adesea în scrierile lui Philo, care
completează caracterizarea anterioară. Acest termen grecesc era folosit la început pentru o unealtă de imprimare, dar a ajuns
să reprezinte semnul pe care îl făcea. Isus nu doar că reflectă dumnezeirea, dar poartă şi ştampila unică a divinităţii (Ioan
14:9).
Relaţia lui Cristos cu Tatăl este descrisă prin doi termeni greceşti: (1) eikon, care înseamnă „imagine” (2 Cor. 4:4; Col.
1:15) şi (2) charaktēr (Evrei 1:3). Primul este folosit mai des în NT, dar al doilea are o semnificaţie mai puternică (KJV –
„imaginea exactă”). Cum este Dumnezeu? Exact ca Isus din Nazaret, care este revelarea completă şi deplină a Dumnezeului
celui invizibil!
● „ţine toate lucrurile” – Acesta este termenul folosit pentru „a purta” sau „a căra” (pherō), dar în acest context are
conotaţia de „a încuraja”, „a menţine”, „a susţine”. Asta exprimă conceptul teologic de „Providenţă” (Col. 1:17; o altă
posibilă aluzie la asta este Pildele lui Solomon 8:1). Isus nu doar că a creat Universul (un alt înţeles posibil al cuvântului
pherō) prin cuvânt (Gen. 1), ci îl şi susţine prin cuvânt!
● „cu cuvântul puterii Lui” – În gândirea ebraică, puterea lui Dumnezeu era reprezentată prin cuvântul rostit. Elohim
creează prin cuvântul rostit (Gen. 1:3,6,9,14,20,24). Cuvântul lui YHWH avea puterea independentă de a-i îndeplini voia
(Isaia 55:11). Nu din întâmplare Cristos este numit „Cuvântul” în Ioan 1:1.
● „a făcut curăţarea păcatelor” – Acesta este un PARTICIPIU AORIST REFLEXIV care accentuează subiectul
(DIATEZA REFLEXIVĂ) şi prezintă o acţiune terminată (TIMPUL AORIST, 7:27; 9:12,28; 10:10). Isus a acţionat în
numele omenirii păcătoase (Marcu 10:45; 2 Cor. 5:21).
Termenul „curăţarea” este folosit în NT cu câteva sensuri:
1.

curăţare ceremonială (Luca 2:22; 5:14; Ioan 2:6)

2.

vindecare fizică, (Marcu 1:44)

3.

metaforă pentru ispăşire (Evrei 1:3; 2 Petru 1:9, William D. Mounce, Dicţionar analitic al Noului Testament
grec, p. 257)

De la acest termen grecesc derivăm cuvântul „catarsis.”
Observă cuvântul descriptiv „a păcatelor”, care poate fi înţeles în două feluri: (1) este GENITIVUL OBIECTIV „a
păcatelor”, nu ABLATIVUL „de păcate”. Moartea lui Isus a rezolvat problema păcatului; (2) este la plural, ceea ce nu
implică natura adamică a omenirii, „problema păcatului”, ci păcatele individuale. Isus a purtat vina pentru răzvrătirea
omenirii (trecută şi prezentă).
Această opţiune textuală este acceptată de cercetătorii versiunii UBS4, dar mai există o posibilitate. În familia de texte
alexandrine numită P46, în loc de „Lui” (autou) apare sintagma „prin El” (dia heautou), care îl face să se refere la propoziţia
anterioară. Acelaşi tip de diferenţă de manuscris se găseşte şi în 1 Ioan 5:18b.
Este interesant că acest „prin El” lipseşte din celelalte familii de texte alexandrine ( אşi B). Cu siguranţă este posibil ca
scribii ortodocşi să se fi temut că sintagma „prin El a făcut curăţirea de păcate ” ar fi putut duce la speculaţii gnostice şi au
înlocuit „di’heautou” cu „autou”. Pentru o dezbatere mai completă despre tendinţele scribilor ortodocşi consultă Bart D.
Ehrman, Schimbarea Scripturii de către ortodocşi, Oxford Press, 1993.
● „a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte” – Aceasta este o modalitate figurată de a afirma lucrarea încheiată şi
înălţarea lui Isus (Ps. 110:1; Luca 22:69). Dumnezeu nu are o mână dreaptă. Aceasta este o metaforă biblică (antropomorfă) a
puterii, autorităţii şi importanţei. Niciun preot din VT nu a şezut vreodată! Lucrarea pământească a lui Isus s-a încheiat. Întrun fel, această metaforă este una regească, împărătească (Ps. 2; 45; 110:1-3) legată de o funcţie preoţească (Ps. 110:4; Zah.
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4). Comunitatea de la Marea Moartă aştepta doi Mesia, unul preot (linia lui Aaron, tribul lui Levi) şi unul rege (linia lui Jesi,
tribul lui Iuda). Isus îndeplineşte toate cele trei funcţii unse din VT: profet (Deut. 18:18), preot ( Ps. 110:4) şi rege (2 Sam.
7:13,16; Ps. 2; 110:1-3).
●
NASB, NKJV, NRSV

„Măririi, în locurile preaînalte”

TEV

„lui Dumnezeu, puterea supremă”

NJB

„Maiestăţii divine, în locurile preaînalte”
Aceasta este o circumlocuţiune. Evreii se temeau să folosească numele lui Dumnezeu, ca nu cumva să-l ia în deşert

(Exod 20:7), aşa că au introdus mulţi termeni şi expresii alternative („Împărăţia cerurilor”, „tronul”, etc.) sau au folosit
DIATEZA PASIVĂ pentru a vorbi despre El.
1:4 Acest verset pare a fi o trecere dintre v. 1-3 şi v. 5-14. TEV începe dezbaterea despre superioritatea lui Isus faţă de
îngeri în v. 3.
Numele care I s-a dat lui Isus, care este superior îngerilor (Rom. 8:38-39; Efes. 1:21; Col. 2:15) este „fiu” (v. 5 [de două
ori] şi 8) sau „Domn” (v. 10 şi Fil. 2:9-11).
Pentru „mai mare” vezi observaţia completă de la 7:7.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 1:5-14
5 Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi
El Îmi va fi Fiu”? 6 Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” 7
Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; 8 pe când Fiului I-a zis:
„Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; 9 Tu ai
iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie
mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” 10 Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt
lucrarea mâinilor Tale. 11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; 12 le vei face sul ca pe o manta,
şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” 13 Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la
dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? 14 Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare
trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?
1:5 „Tu eşti Fiul Meu” – Acesta este primul pasa citat din VT din Septuaginta (LXX) pentru a demonstra superioritatea lui
Mesia faţă de îngeri. Prima expresie este din Ps. 2:7, iar a doua este din 2 Sam. 7:14. prima expresie este folosită de câteva
ori în Evanghelii cu referire la Cristos:
1.

la botezul Lui (Matei 3:17; Luca 3:22)

2.

la schimbarea la faţă (Matei 17:5; Marcu 9:7)

3.

la înviere (Fapte 13:33; Rom. 1:4)

Termenul „fiu”, folosit în ambele citate din v.5, este dintr-un loc din VT în care se poate referi la diferiţi oameni/grupuri
(vezi observaţia completă de la 2:7):
1.

îngerii (Gen. 6:2,4; Iov 1:6; 2:1; 38:7; Ps. 29:1, mereu la PLURAL)

2.

poporul Israel (Osea 11:1)

3.

regele Israelului (2 Sam. 7:14; Ps. 89:27)

4.

Mesia (Ps. 2:7)
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● „astăzi Te-am născut” – Isus a fost mereu divin (Ioan 1:1-18). Aşadar, această afirmaţie nu se poate referi la esenţa naturii
Lui, ci la manifestarea Lui în timp (întrupare). Unii exegeţi leagă această afirmaţie de înviere (Rom. 1:3-4). Unii rabini au
considerat că Ps. 2:7 spune că Mesia a fost readus la viaţă după o suferinţă divină (Isaia 53). VERBUL este un INDICATIV
ACTIV TRECUT care înseamnă „am născut”. Aceasta poate fi o aluzie rabinică la Prov. 8:22-31, unde „înţelepciunea”
(genul FEMININ în ebraică) a fost prima creaţie a lui Dumnezeu şi a devenit agentul lui Dumnezeu în creaţia ulterioară (vezi
şi Pildele lui Solomon 7:1-8:1). Aceasta este doar o aluzie care nu vrea să aducă un aspect feminin dumnezeirii, nici să afirme
că Isus este o fiinţă creată, ci să afirme că Isus din Nazaret este agentul creaţiei lui Dumnezeu Tatăl (v. 10; Ioan 1:3; 1 Cor.
8:6; Col. 1:16 menţionat în v. 2).
● „Eu Îi voi fi Tată” – Acesta este un citat din LXX, din 2 Sam. 7:14, care iniţial se referea la Solomon. Autorul Evreilor îl
aplică pentru Isus. Această referinţă duală este similară prorociei „naşterii din fecioară” din Isaia 7:14. ambele sunt exemple
de prorocii îndeplinite de mai multe ori. Autorii inspiraţi ai NT au folosit VT în feluri rabinice, tipologice şi în jocuri de
cuvinte necorespunzătoare exegeţilor ulteriori. Vezi discuţia de mai jos.

SUBIECT SPECIAL: ILUMINAREA
În trecut, Dumnezeu S-a auto-revelat în mod clar omenirii. În teologie asta se numeşte „revelare”. Dumnezeu a ales
anumiţi oameni pentru a atesta şi a explica a ceastă auto-revelare. În teologie asta se numeşte „inspiraţie”. El a trimis Duhul
Său cel Sfânt pentru a-i ajuta pe cititori să înţeleagă Cuvântul Său. În teologie asta se numeşte „iluminare”. Problema apare
atunci când afirmăm că Duhul Sfânt este implicat în înţelegerea Cuvântului – atunci de ce sunt atât de multe interpretări ale
Bibliei?
O parte din problemă stă în înţelegerea de dinainte sau în experienţele personale ale cititorului. Adesea este adresată o
concepţie personală folosind versete scoase din context sau separate. Adesea peste Biblie este pus un filtru teologic, lăsând-o
să vorbească numai în anumite domenii şi în anumite feluri. Iluminarea nu poate fi egalată cu inspiraţia, deşi Duhul Sfânt este
implicat în ambele.
Cea mai bună abordare ar putea fi încercarea de a afirma ideea centrală a paragrafului, fără interpretarea fiecărui detaliu
din text. Gândul cheie este cel care exprimă adevărul central al autorului original. Planul cărţii sau al capitolului literar ajută
la urmărirea intenţiei autorului original inspirat. Niciun exeget nu este inspirat. Nu putem reproduce metoda de interpretare a
scriitorului biblic. Noi putem şi trebuie să încercăm să înţelegem ce spuneau ei pentru zilele lor şi să comunicăm acel adevăr
aplicat zilelor noastre. Unele fragmente din Biblie sunt ambigue sau ascunse (până la un anumit timp sau perioadă). Mereu
vor fi controverse în privinţa unor texte şi subiecte, dar trebuie să afirmăm clar adevărurile centrale şi să permitem libertate
pentru exegeza individuală în limitele intenţiei autorului original. Exegeţii trebuie să meargă în lumina pe care o au, fiind
mereu deschişi pentru mai multă lumină din Biblie şi de la Duhul Sfânt. Dumnezeu ne va judeca bazat pe nivelul înţelegerii
noastre şi după felul în care punem în practică ce înţelegem.
1:6
NASB

„Şi, când aduce iarăşi”

NKJV

„Dar când aduce iarăşi”

NRSV

„Dar iarăşi, când aduce”

TEV

„Dar când Dumnezeu era pe punctul de a trimite”

NJB

„Iarăşi, când aduce”
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Această sintagmă nu se referă la a doua venire a fiului, ci este un procedeu literar de introducere a unui nou citat (v. 5d;
2:13; 4:5; 10:30).
Observă că NASB, NKJV, NRSV şi NJB au „aduce”, iar TEV are „trimite”. Primul ar accentua înălţarea la cer a lui
Cristos glorificat; al doilea s-ar referi la întruparea din Betleem. Deoarece analogia Tată – Fiu începe cu întruparea lui Isus,
versiunea TEV se potriveşte cel mai bine în context.
● „întâi născut” – Această sintagmă este folosită:
1.

în VT, unde copilul întâi născut primea o parte dublă din moştenire pentru a avea grijă de părinţi

2.

în Ps. 89:27, unde se referă la regele Israelului

3.

în iudaismul rabinic a ajuns o expresie pentru importanţă (Rom. 8:29; Col. 1:15, 18; Apoc. 1:5). Această
sintagmă era în centrul controversei dintre Arius şi Atanasius. Arius afirma că Isus a fost cea mai înaltă creaţie
a lui Dumnezeu, citând acest verset şi Ps. 89:27. Atanasius afirma că Isus a fost divin pe deplin, citând
versetele 2 şi 3.

4.

în înţeles figurat, Cristos este „primul născut dintr-o omenire nouă care trebuie glorificată, la fel cum este
glorificat Domnul ei cel înălţat…unul care provine din Dumnezeu pentru a întemeia noua comunitate de sfinţi”
(Bauer, Arndt, Gingrich şi Danken, Dicţionar grec-englez, p. 726)

5.

în lumea greco-romană, primul născut era preot în familie (Moulton şi Milligan, Vocabularul Testamentului
grecesc, p. 557).

SUBIECT SPECIAL: PRIMUL NĂSCUT
Aceasta este cea de-a doua din trei expresii descriptive. Cuvântul „întâi născut” (prōtotokos) este folosit în Biblie cu
câteva sensuri diferite:
1.

în VT se referea la pre-iminenţa fiului întâi născut al familiei (Ps. 89:27; Luca 2:7; Rom. 8:29; Evrei 11:28)

2.

este folosit în Col. 1:15 pentru Isus ca primul din creaţie, o posibilă aluzie la Prov. 8:22-31 din VT sau la
agentul lui Dumnezeu pentru creaţie (Ioan 1:3; 1 Cor. 8:6; Col. 1:15-16; Evrei 1:2)

3.

în Col. 1:18; 1 Cor. 15:20 (şi aici) se referă la Isus ca întâiul înviat din morţi

4.

în VT este un nume pentru Mesia (Ps. 89:27; Evrei 1:6; 12:23). Era un nume care combina câteva aspecte ale
întâietăţii şi ale centralităţii lui Isus. În acest context se potrivesc cel mai bine explicaţiile de la numerele 3 şi 4.

● „în lume” – Asta Îl implică pe Isus care a existat de la început, a fost mereu divin, dar un nou stadiu al lucrării Lui de
mântuirea început la Betleem, unde El a luat chip de om (Fil. 2:6-8a). Acesta nu este termenul mai utilizat kosmos, ci
oikoumenē, care desemna suprafaţa pământului, locuită de oameni. Acest termen mai este folosit metaforic în 2:5, cu referire
la noua eră.
● „zice: Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” – Acesta este un citat din LXX, Deut. 32:43 sau Ps. 97:7. Ebraicul folosit
pentru „îngeri în Ps. 97:7 este Elohim. Din peştera 4 cu Manuscrisele de la Marea Moartă avem o confirmare a acestei
traduceri a LXX. Termenul Elohim se poate referi al Dumnezeu, la îngeri, la judecători umani (Exod. 21:6; 22:8-9) sau chiar
la duhul unui om mort (1 Sam. 28:13).
Acest citat nu ne spune că îngerii nu I s-au închinat lui Cristos înainte de întrupare. Contextul arată superioritatea Fiului
prin faptul că îngerii I se închină.
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1:7 „Din vânturi face îngeri ai Lui” – Acesta este începutul unei comparaţii a îngerilor schimbători (LXX, Ps. 104:4) în
contrast cu Isus, care este permanent şi statornic (v. 8,11,12; 13:8). Rabinii, citând Plângerile 3:23 sau Dan. 7:10, au spus că
Dumnezeu îi înnoia pe îngeri în fiecare dimineaţă.
1:8 „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci” – Acesta este un citat din LXX, Ps. 45:6, care i se adresează
regelui Mesianic. În contextul din VT, PRONUMELE este foarte ambiguu şi se poate referi la Dumnezeu Tatăl sau la
Dumnezeu Fiul. În acest text, aceasta pare a fi una dintre cele mai puternice afirmaţii din Scripturi ale caracterului divin al lui
Cristos (Ioan 1:18; 20:28).
Există o problemă importantă în manuscrisul grecesc. Unele dintre primele manuscrise (P46,

 אşi B) conţin

PRONUMELE (autou, adică „tronul Lui”), ceea ce creşte ambiguitatea. UBS4 este aproape sigură de varianta „Tău”. Această
variantă se găseşte în manuscrisele unciale A şi D şi reprezintă citatul exact din LXX, Ps. 45:6. Scribii străvechi tindeau
adesea să facă textele mai explicite, mai ales dacă aveau legătură cu dezbaterile cristologice din vremurile lor (Bart D.
Ehrman, Schimbarea Scripturii de către ortodocşi, Oxford Press, 1993, p. 265).
Scopul dezbaterii nu este deloc acela de a nega divinitatea deplină a lui Cristos, ci acela de a arăta tendinţa scribilor
străvechi de a schimba textele din motive teologice şi gramaticale. Acesta este motivul pentru care disciplina academică
modernă Critica Textuală cercetează diferenţele de manuscris bazată pe următoarele:
1.

varianta cea mai neobişnuită este probabil cea originală

2.

varianta care explică celelalte diferenţe este probabil cea originală

3.

varianta cu o răspândire geografică mai largă (nu doar o familie de manuscrise) este probabil cea originală

Cartea lui Bart Ehrman mai spune că scribii au schimbat textul grec din motive teologice, în special în timpul
perioadelor de conflict în ceea ce priveşte cristologia şi trinitatea (secolele al III-lea şi al IV-lea).
● „în veci de veci” – Evident, asta nu se referă la o domnie de o mie de ani, ci la domnia veşnică (Isa. 9:8; Dan. 7:14,18;
Luca 1:33; 2 Petru 1:11; Apoc. 11:15).

SUBIECT SPECIAL: PENTRU TOTDEAUNA (EXPRESII GRECEŞTI)
O expresie grecească este „în veci” (Luca 1:33; Rom. 1:25; 11:36; 16:27; Gal. 1:5; 1 Tim. 1:17), care ar putea
reflecta ebraicul ‘olam. Vezi Robert B. Girdlestone, Sinonime ale Vechiului Testament, pp. 312-319. Alte expresii
asemănătoare sunt „în veac” (Matei 21:19 [Marcu 11:14]; Tes. 1:55; Ioan 6:58; 8:35; 12:34; 13:8; 14:16; 2 Cor. 9:9) şi
„în vecii vecilor” (Efes. 3:21). Nu pare a fi vreo deosebire între aceste expresii pentru „pentru totdeauna”. Termenul
„veci” ar putea fi la plural în sens figurat al construcţiei gramaticale rabinice numite „pluralul maiestăţii

sau s-ar putea

referi la conceptul de câteva „veacuri” cu înţelesul de „veacul inocenţei”, „veacul răutăţii”, „veacul viitor” sau „veacul
neprihănirii” pentru evrei.
1:9 „Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea” – Acesta este un citat din LXX, Ps. 45:7, care are legătură cu viaţa
pământească a lui Isus Cristos.
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SUBIECT SPECIAL: NEPRIHĂNIREA
„Neprihănirea” este un subiect atât de crucial încât o persoană care studiază Biblia trebuie să facă un studiu personal
extensiv al acestui concept.
În VT, caracterul lui Dumnezeu este descris ca „drept” şi „neprihănit” (BDB 841). Termenul mesopotamian vine de la o
trestie de râu care era folosită ca unealtă în construcţii pentru a aprecia dacă pereţii şi gardurile erau drepte pe orizontală.
Dumnezeu a ales ca termenul să fie folosit metaforic pentru caracterul Lui. El este marginea dreaptă (regula) după care sunt
evaluate toate lucrurile. Acest concept afirmă neprihănirea lui Dumnezeu şi dreptul Lui de a judeca.
Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Gen. 1:26-27; 5:1,3; 9:6). Omenirea a fost creată pentru părtăşia cu
Dumnezeu. Toată creaţia este un stadiu sau un fundal al interacţiunii dintre om şi Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca cea mai
înaltă creaţie a Lui, omul, să Îl cunoască, să Îl iubească, să Îl slujească şi să fie ca El! Loialitatea omului a fost pusă la
încercare (Gen. 3) şi primul cuplu a picat testul. Asta a dus la o ruptură a relaţiei dintre om şi Dumnezeu (Gen. 3; Rom. 5:1221).
Dumnezeu a promis să repare şi să refacă părtăşia (Gen. 3:15). El face asta prin voia Sa şi prin Fiul Lui. Oamenii nu au
putut să refacă ruptura (Rom. 1:18-3:20).
După cădere, primul pas al lui Dumnezeu spre restaurare a fost conceptul legământului, bazat pe invitaţia Lui şi pe
răspunsul penitent, credincios şi ascultător al omului. Din cauza căderii, oamenii au fost incapabili de acţiuni corespunzătoare
(Rom. 3:21-31; Gal. 3). Însuşi Dumnezeu a trebuit să ia iniţiativa de a-i reface pe oamenii care nu au respectat legământul. El
a făcut asta prin:
1. declarând omenirea păcătoasă neprihănită prin lucrarea lui Cristos (neprihănire juridică)
2. oferind omenirii neprihănire fără plată prin lucrarea lui Cristos (neprihănire atribuită)
3. oferind Duhul Sfânt în ei care produce neprihănire în om (asemănare cu Cristos, restaurarea imaginii lui
Dumnezeu)
Dar Dumnezeu cere un răspuns la legământ. Dumnezeu decretă (dă fără plată) şi oferă, dar oamenii trebuie să răspundă
şi să continue să răspundă prin:
1.

pocăinţă

2.

credinţă

3.

o viaţă ascultătoare

4.

perseverenţă

Aşadar, neprihănirea este o acţiune reciprocă, prin legământ, între Dumnezeu şi cea mai înaltă creaţie a Lui. Este bazată
pe caracterul lui Dumnezeu, pe lucrarea lui Cristos şi pe puterea dată de Duhul Sfânt, la care fiecare individ trebuie să
răspundă adecvat, personal şi continuu. Conceptul este numit „justificare prin credinţă.” El este descoperit în Evanghelii, dar
nu în aceşti termeni. Este definit mai întâi de Pavel, care foloseşte cuvântul grec „neprihănire” cu formele lui diferite de peste
100 de ori.
Pavel, fiind un rabin învăţat, foloseşte termenul dikaiosunē cu înţelesul ebraic al termenului SDQ folosit în LXX, nu din
literatura greacă. În scrierile greceşti, termenul are legătură cu o persoană care s-a conformat aşteptărilor zeităţii şi societăţii.
În înţelesul lui ebraic este structurat mereu în termenii legământului. YHWH este un Dumnezeu drept, etic şi moral. El vrea
ca oamenii Lui să Îi reflecte caracterul. Omul izbăvit devine o fiinţă nouă. Această noutate produce o nouă viaţă de sfinţenie
(axarea pe justificare a romano-catolicilor). Deoarece în Israel era teocraţie, nu exista o limită clară între secular (normele
societăţii) şi sfânt (voia lui Dumnezeu). Această distincţie este exprimată în termeni ebraici şi greci, fiind tradusă în
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româneşte ca „dreptate” (raportată la societate) şi „neprihănire” (raportată la religie).
Evanghelia (Vestea Bună) lui Isus este că omului căzut i s-a redat părtăşia cu Dumnezeu. Paradoxul lui Pavel este că
Dumnezeu, prin Cristos, plăteşte vina. Acest lucru a fost împlinit prin iubirea, mila şi harul Tatălui, prin viaţa, moartea şi
învierea Fiului şi prin îndemnul Duhului Sfânt şi prin conducerea spre Evanghelie. „Justificarea este o acţiune gratuită a lui
Dumnezeu, dar trebuie să rezulte în sfinţenie” (afirmaţia lui Augustin, care reflectă accentul Reformei pe gratuitatea
Evangheliei şi accentul romano-catolic pe o viaţă schimbată de iubire şi credincioşie). Pentru reformaţi, sintagma
„neprihănirea lui Dumnezeu” este un GENITIV OBIECTIV (acţiunea de a-l face pe omul păcătos acceptabil pentru
Dumnezeu [sfinţire poziţională]), în timp ce pentru catolici este un GENITIV SUBIECTIV, adică procesul în care omul
devine tot mai mult asemeni lui Dumnezeu (sfinţire progresivă experimentală). În realitate, cu siguranţă este ambele!)
Din punctul meu de vedere, toată Biblia, de la Gen. 4 până la Apoc. 20 este o prezentare a lui Dumnezeu restaurând
părtăşia din Eden. Biblia începe cu Dumnezeu şi omul în părtăşie într-un loc pământesc (Gen. 1-2) şi se termină cu aceeaşi
situaţie (Apoc. 21-22). Imaginea şi scopul lui Dumnezeu vor fi refăcute!
Pentru a demonstra discuţia de mai sus, observă următoarele pasaje selectate din NT care ilustrează grupul de cuvinte
greceşti:
1.

Dumnezeu este neprihănit (adesea legat de Dumnezeu ca judecător)
a.

Rom. 3:26

b. 2 Tes. 1:5-6
c.

2 Tim. 4:8

d. Apoc. 16:5
2.

3.

Isus este neprihănit
a.

Fapte 3:14; 7:52; 22:14 (titlu pentru Mesia)

b.

Matei 27:19

c.

1 Ioan 2:1,29; 3:7

Voia lui Dumnezeu pentru creaţia Lui este neprihănită
a.

Lev. 19:2

b. Matei 5:48 (5:17-20)
4.

Modalităţile lui Dumnezeu de a oferi şi de a produce neprihănirea
a.

Rom. 3:21-31

b. Rom. 4
c.

Rom. 5:6-11

d. Gal. 3:6-14
e.

Dată de Dumnezeu
1) Rom. 3:24; 6:23
2) 1 Cor. 1:30
3) Efes. 2:8-9

f.

Primită prin credinţă
1) Rom. 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10
2) 1 Cor. 5:21

g.

Prin faptele Fiului
1) Rom. 5:21-31
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2) 2 Cor. 5:21
3) Filipeni 2:6-11
5.

Voia lui Dumnezeu este ca adepţii Lui să fie neprihăniţi
a.

Matei 5:3-48; 7:24-27

b. Rom.2:13; 5:1-5; 6:1-23
c.

1 Tim. 6:11

d. 2 Tim. 2:22; 3:16

6.

e.

1 Ioan 3:7

f.

1 Petru 2:24

Dumnezeu va judeca lumea prin neprihănire
a.

Fapte 17:31

b.

2 Tim. 4:8

Neprihănirea este o caracteristică a lui Dumnezeu, dată fără plată omenirii păcătoase prin Cristos. Ea este:
1.

o poruncă a lui Dumnezeu

2.

un dar de la Dumnezeu

3.

o acţiune a lui Cristos
De asemenea, este un proces prin care devii neprihănit care trebuie să fie urmărit cu eficacitate; într-o zi se va încheia la

a doua venire. Părtăşia cu Dumnezeu este restaurată în momentul mântuirii, dar progresează de-a lungul vieţii până devine o
întâlnire faţă în fată în momentul morţii sau al Parousiei!
Iată un citat bun în încheierea acestei dezbateri. Este luat din Dicţionarul lui Pavel şi al epistolelor lui, de la IVP:
„Calvin, chiar mai mult decât Luther, accentuează aspectul relaţional al neprihănirii lui Dumnezeu. Concepţia lui
Luther în privinţa neprihănirii lui Dumnezeu pare să includă aspectul achitării. Calvin accentuează natura minunată a
comunicării sau a împărţirii neprihănirii lui Dumnezeu cu noi” (p. 834).
Pentru mine, relaţia credinciosului cu Dumnezeu are trei aspecte:
1. Evanghelia este o persoană (sublinierea Bisericii primare şi a lui Calvin)
2. Evanghelia este adevărul (sublinierea lui Augustin şi a lui Luther)
3. Evanghelia este o viaţă schimbată (sublinierea Bisericii Catolice)
Toate acestea sunt adevărate şi trebuie păstrate unite pentru un creştinism sănătos şi biblic. Dacă vreunul dintre ele
este accentuat prea mult sau subestimat, apar probleme.
Trebuie să Îl primim pe Isus!
Trebuie să credem Evanghelia!
Trebuie să ajungem la asemănarea cu Cristos!
● „Te-a uns” – Termenul ebraic „uns” (msh) este cuvântul folosit în VT pentru Mesia (masiah). În VT, prorocii, preoţii şi
regii erau unşi cu ulei de măsline ca simbol a alegerii şi a înzestrării de către Dumnezeu pentru o anumită funcţie. În acest
context se referă şi la utilizarea culturală a uleiului de măsline în vreme de bucurie şi de sărbătoare (Isaia 53:11).
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SUBIECT SPECIAL: UNGEREA ÎN BIBLIE (BDB 603)
A. Folosită pentru înfrumuseţare (Deut. 28:40; Rut 3:3; 2 Sam. 12:20; 14:2; 2 Cron. 28:1-5; Daniel 10:3; Amos 6:6;
Mica 6:15)
B. Folosită pentru oaspeţi (Ps. 23:5; Luca 7:38,46; Ioan 11:2)
C. Folosită pentru vindecare (Isaia 6:1; Ier. 51:8; Marcu 6:13; Luca 10:34; Iacov 5:14) [folosită cu scop igienic în Ezec.
16:9])
D. Folosită la pregătirea pentru înmormântare (Gen. 50:2; 2 Cron. 16:14; Marcu 16:1; Ioan 12:3,7; 19:39-40)
E. Folosită în scopuri religioase (ungerea unui obiect, Gen. 28:18,20; 31:13 [un stâlp]; Exod 29:36 [altarul]; Exod
30:36; 40:9-16; Lev. 8:10-13; Num. 7:1 [cortul])
F.

Folosită pentru a învesti lideri în funcţie:
1.

2.

preoţi:
a.

Aaron (Exod 28:41; 29:7; 30:30)

b.

Fiii lui Aaron (Exod 40:15; Lev. 7:36)

c.

Sintagmă sau titlu standard (Num. 3:3; Lev. 16:32)

Regi
a.

de Dumnezeu (1 Sam. 2:10; 2 Sam. 12:7; 2 Regi. 9:3,6,12; Ps. 45:7; 89:20)

b.

de proroci (1 Sam. 9:16; 10:1; 15:1,17; 16:3,12-13; 1 Regi 1:45; 19:15-16)

c.

de preoţi (1 Regi 1:34,39; 2 Regi 11:12)

d.

de bătrâni (Jud. 9:8,15; 2 Sam. 2:7; 5:3; 2 Regi 23:30)

e.

pentru Isus ca rege mesianic (Ps. 2:2; Luca 4:18 [Isaia 61:1]; Fapte 4:27; 10:38; Evrei 1:9 [Ps. 45:7])

f.

adepţii lui Isus (2 Cor. 1:21; 1 Ioan 2:20,27 [chrisma])

3.

posibil pentru proroci (Isaia 61:1)

4.

instrumente necredincioase ale izbăvirii divine

5.

a.

Cir (Isaia 45:1)

b.

Regele Tirului (Ezec. 28:14, unde foloseşte metafore pentru Edom)

termenul sau titlul „Mesia” înseamnă „Unsul” (BDB 603)

● „mai presus decât pe tovarăşii Tăi” – Aceasta este o continuare a citatului din LXX, Ps. 45:6-7. nu ar trebui ca fiecare
detaliu al psalmului să fie transformat forţat într-o afirmaţie teologică cu privire la Isus. Sintagma s-ar putea referi la
superioritatea lui Isus faţă de (1) îngeri; (2) împăraţii Israelului; (3) conducătorii lumeşti sau (4) omenirea răscumpărată.
1:10 „Tu, Doamne” – Doar traducerea Ps. 102:25 din LXX include cuvântul „Doamne”, care se referă la YHWH, dar în
acest context se referă la Isus. Acesta este un alt motiv contextual pentru care v. 9 se referă la Isus ca „Dumnezeu”.
● „ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale” – Aceasta este o aluzie la 1:2, unde Isus este agentul
creaţiei Tatălui. Vezi subiectul special: Archē de la 3:14.
Geneza 1 afirmă creaţia lui Elohim prin cuvânt (1:3,6,9,14,20,24,26), în timp ce Geneza 2 afirmă implicarea directă,
personală a lui YHWH, care presupune „lucrul mâinilor” în modelarea lui Adam şi a Evei din ţărână (2:7,8,19,22). Acest citat
(Ps. 102:25) extinde metafora personală la întreaga creaţie fizică.
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1:11 „Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină” – şi această sintagmă demonstrează caracterul veşnic al
Fiului. În VT, prorocii folosesc adesea scene de judecată pentru a transmite nemulţumirea lui YHWH în legătură cu soţia Lui
răzvrătită, Israel. El o duce (pe Israel) la tribunal pentru divorţ şi cheamă cei doi martori necesari (Deut. 19:15) – cei doi
martori permanenţi, „cerul şi pământul” – pentru a-I confirma mărturia. Chiar şi aceşti martori permanenţi vor trece. Acest
citat sugerează două scenarii posibile: (1) primul verb (apollumi) are conotaţia de distrugere violentă (2 Petru 3:10) şi (2) a
doua expresie implică o îmbătrânire şi o moarte asemenea unei haine.
Aceasta este o altă comparaţie a instabilităţii ordinii create (îngerii, creaţia) cu caracterul permanent şi cu stabilitatea
tronului şi a Fiului lui Dumnezeu!
1:12 „dar Tu eşti acelaşi” – Citat din LXX, Ps. 102:27. În 13:8 este folosit acelaşi concept (imuabilitatea) pentru a prezenta
statornicia lui Isus. Îngerii se schimbă, cerul şi pământul se schimbă, dar Isus nu se schimbă, iar aici este speranţa omenirii
(Mal. 3:6; Iacov 1:17).
● „anii Tăi nu se vor sfârşi” – Aşa cum sintagma anterioară se adresează statorniciei caracterului lui Isus, aceasta se
adresează permanenţei persoanei Lui.
1:13 „Şezi la dreapta Mea” – Citat din LXX, Ps. 110:1a. acesta este un psalm mesianic minunat citat adesea şi la care se
face aluzie adesea în Evrei (1:3,13; 5:6,10; 6:20; 7:3,11,17,21; 8:1; 10:12-13; 12:2). Combină aspectul regal (v. 1-3) cu cel
preoţesc (v. 4-7) al lui Mesia (la fel ca cei doi măslini din Zah. 4). Observă cele două forme ale cuvântului „Domn”: prima
este YHWH, iar a doua este Adon (Domn). Domnul lui David (Mesia) stă pe tronul lui YHWH (Domnul), pe locul autorităţii
şi al puterii. Acest lucru nu li se întâmplă niciodată îngerilor!
1:14 „Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea” –
Îngerii există pentru a-L sluji pe Dumnezeu şi omenirea. Omul izbăvit este o treaptă spirituală a creaţiei mai înaltă decât
îngerii. Credincioşii îi vor judeca pe îngeri (1 Cor. 6:3). Isus nu a murit pentru a-i mântui pe îngeri (2:14-16).
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SUBIECT SPECIAL:
TIMPURI VERBALE GRECEŞTI FOLOSITE PENTRU MÂNTUIRE
Mântuirea nu este un produs, ci o relaţie. Nu ia sfârşit când o persoană se încrede în Cristos, ci abia a început! Nu este
o poliţă de asigurare în caz de incendiu sau un bilet spre cer, ci o viaţă de asemănare tot mai mare cu Cristos.
MÂNTUIREA CA ACŢIUNE ÎNCHEIATĂ (AORIST)

-

Fapte 15:11
Rom. 8:24
2 Tim. 1:9
Tit 3:5
Rom. 13:11 (combină AORISTUL cu o orientare spre VIITOR)

MÂNTUIREA CA STARE (TRECUT)
-

Efes. 2:5,8
MÂNTUIREA CA PROCES CONTINUU (PREZENT)

-

1 Cor. 1:18; 15:2
2 Cor. 2:15

MÂNTUIREA CA ACŢIUNE VIITOARE (VIITOR în TIMPUL VERBULUI sau în context)
-

Rom. 5:9,10; 10:9,13 (dedusă din Matei 10:22, 24:13; Marcu 13:13)

-

1 Cor. 3:15; 5:5

-

Fil. 1:28; 1 Tes. 5:8-9

-

Evrei 1:14; 9:28

-

1 Petru 1:5,9
Aşadar, mântuirea începe cu o decizie iniţială de credinţă (Ioan 1:12; 3:16; Rom. 10:9-13) dar ea trebuie să devină un

proces de credinţă ca stil de viaţă (Rom. 8:29; Gal. 3:19; Efes. 1:4; 2:10) care într-o zi va fi văzută (1 Ioan 3:2). Această stare
finală este numită „glorificare”. Ea poate fi ilustrată ca:
1.

mântuirea iniţială – justificare (mântuit de pedeapsa păcatului)

2.

mântuirea progresivă – sfinţire (mântuit de puterea păcatului)

3.

mântuirea finală – glorificare (mântuit de prezenţa păcatului).

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
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1. Ce accentuează v.1?
2. Care este diferenţa dintre revelaţia naturală şi cea specială?
3. Enumeră cele şapte aspecte ale persoanei şi ale lucrării lui Isus din v. 2-3.
4. De ce este această descriere a lui Isus atât de importantă pentru destinatari?
5. Care este legătura dintre îngeri şi lucrarea lui Isus?

35

EVREI 2
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Marea mântuire

Nu neglijaţi mântuirea

Avertisment împotriva
căderii

Marea mântuire

Prezentare

2:1-4

2:1-4

2:1-4

2:1-4

2:1-4

Căpetenia mântuirii

Fiul făcut mai mic
decât îngerii

Smerirea şi înălţarea
lui Isus

Cel care ne călăuzeşte
spre mântuire

Mântuirea adusă de
Cristos, nu de îngeri

2:5-9

2:5-9

2:5-9

2:5-10

2:5-8a

Aduceţi mulţi fii în
slavă
2:10-18

2:10-18

2:8b-9
2:10-13

2:10-13
2:11-13

2:14-18

2:14-18

2:14-18

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (din „Un ghid pentru o citire de calitate a
Bibliei”, p. Vii
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE
Capitolele 1 şi 2 formează un ansamblu literar. Ele continuă superioritatea lui Isus faţă de revelaţiile VT (1:1-3) şi faţă de
îngeri (1:4-2:18).
Ca element de noutate, capitolul 2 accentuează legătura dintre Isus şi fraţii Săi (2:10-18). Isus este identificat cu ei cu
adevărat şi, ca urmare, ei împărtăşesc slava Lui. scopul unui legământ superior este restaurarea omenirii (2:9-11,14-18) în
locul Lui de pre-eminenţă în creaţie (Ps. 8). Isus este omul ideal, exemplul nostru perfect.
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Capitolul 2 deschide o serie de ameninţări (2:1-4; 3:7-4:11; 5:11-6:12; 10:19-39; 12:14-29). Această primă ameninţare este la
adresa celor care ar putea neglija noua revelaţie a legământului (Evanghelia). Probabil se referă la oameni din familii de
iudei, care au avut mult respect pentru legământul mozaic, de unde vine nevoia de comparaţie.

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 2:1-4
1 De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. 2 Căci,
dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă
răsplătire, 3 cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită
întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, 4 în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri
şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!
2:1 „De aceea” – Se referă la adevărurile din capitolul 1.
● „trebuie” – Aceasta este termenul „dei”, care presupune necesitatea morală. Aceasta (v. 1-4) este prima dintre numeroasele
avertismente din cartea Evrei adresate unui grup de evrei credincioşi care încă se închinau în sinagogă împreună cu evreii
necredincioşi. Unele dintre avertismentele din această carte le sunt adresate credincioşilor îndemnaţi să rişte, să se alăture
public bisericii şi să intre în plinătatea şi în maturitatea misiunii mondiale a Evangheliei (Matei 28:19-20; Luca 24:47; Fapte
1:8). Alte avertismente le sunt adresate în mod direct evreilor necredincioşi care au auzit Evanghelia şi i-au văzut puterea în
vieţile prietenilor şi co-închinătorilor lor credincioşi, dar nu L-au acceptat personal pe Isus ca Mesia cel promis şi nu au trecut
dincolo de tradiţiile rabinice (capitolele 6 şi 10).
●
NASB

„fim mult mai atenţi”

NKJV

„acordăm mai multă atenţie”

NRSV

„acordăm mai multă atenţie”

TEV

„să ne ţinem mult mai strâns”

NJB

„să devenim mult mai atenţi”
COMPARATIV şi INFINITIV grecesc presupunând o atenţie specială, exclusivă şi grijă faţă de ceva sau de cineva

(Fapte 8:6,10; 16:14). Noul legământ al Fiului (Evanghelia) este preţios, dar şi periculos! Adevărul lui Dumnezeu trebuie
folosit corespunzător.
● „să nu fim depărtaţi de ele” – Acesta este singurul loc din NT în care este folosit acest termen. Înseamnă „a se scurge”
sau „a dispărea”. Este folosit cu sens figurat pentru un curent de vânt sau de apă care îndepărtează o persoană de un refugiu
sigur.
Acest avertisment este rostit ca SUBJUNCTIV AORIST PASIV, PERSOANA I PLURAL. Este un element de
contingenţă provocat de un agent extern neprecizat (DIATEZA PASIVĂ) şi MODUL SUBJUNCTIV. Îndepărtarea de la
adevăr era o posibilitate reală. Este posibil şi ca metafora să le fie adresată destinatarilor, care rămân în timp ce adevărul
înaintează. Ar putea fi o aluzie la Prov. 3:21 din LXX, unde este folosit acelaşi verb.
Acest avertisment poate fi văzut în trei feluri:
1. li se adresează celor care nu au răspuns Evangheliei (v. 3)
2. li se adresează celor care au crezut („trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit”), dar nu s-au maturizat
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3. li se adresează celor care au crezut şi erau în pericolul de a nu rămâne la mărturisirea de la început a credinţei în
Cristos
Primul s-ar putea referi la evreii necredincioşi, iar al doilea şi al treilea la evreii credincioşi. Folosirea PERSOANEI I
PLURAL pare să spună că autorul intră în categoria celor cărora li se adresează, ceea ce ar însemna că erau credincioşi, sau
în chirie într-o sinagogă în care se propovăduia Evanghelia (v. 3). Acelaşi PLURAL gramatical apare la 10:26, folosit literar,
nu literal.
2:2 „dacă” – PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL I, presupusă a fi adevărată din perspectiva autorului, sau
pentru scopurile lui literare. Este tradusă adesea „deoarece” sau „pentru că”.
● „Cuvântul vestit prin îngeri” – Se referă la legea mozaică. Evreii credeau că îngerii au fost mijlocitori între YHWH şi
Moise pe muntele Sinai (Exod 3:2; 14:19; 23:20-23; 32:34; 33:2; Ps. 68:17; Fapte 7:38,53; Gal. 3:19).
●
NASB

„s-a dovedit nezguduit”

NKJV

„s-a dovedit statornic”

NRSV

„a fost adevărat”

TEV

„s-a dovedit adevărat”

NJB

„s-a dovedit atât de vrednic de încredere”
Dumnezeu face ceea ce spune, fie că este vorba despre binecuvântare sau de blestem (Deut. 27-28).

SUBIECT SPECIAL: GARANŢIA
Acesta este termenul grec bebaios, care are trei conotaţii:
a.

ceva sigur sau demn de încredere (Rom. 4:16; 2 Cor. 1:7; Evrei. 2:20; 3:6,14; 6:19; 2 Petru 1:10,19)

b.

procesul prin care este demonstrată sau recunoscută statornicia cuiva (Rom. 15:8; Evrei 2:2, Louw şi Nida,
Dicţionar grec-englez al Noului Testament, vol. 1, pp. 340, 377, 670)

c.

în papirusuri a devenit un termen tehnic care desemna o garanţie legală (Moulton şi Milligan, Vocabularul Noului
Testament grec, pp. 107-108)
Acestea sunt în antiteză cu v. 14. Promisiunile lui Dumnezeu sunt demne de încredere!

● „orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire” – Legea mozaică era bazată pe ascultare!
Neascultarea voită avea consecinţe clare şi imediate (10:28).
Aceşti doi termeni sunt formaţi cu aceeaşi PREPOZIŢIE: parabis şi parakoē, posibil un joc internaţional de cuvinte
(sunete).
2:3 „cum vom scăpa noi” – Cartea Evrei conţine multe avertismente serioase cu privire la neglijarea veridicităţii lui
Dumnezeu (2:1-4; 3:7-4:11; 5:11-6:12; 10:19-39; 12:14-29)
● „dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare” – Termenul „nepăsători” (ameleō) înseamnă „a nu fi atenţi” la
ceva sau la cineva. În NT este folosit pentru: (1) un sfat pentru Timotei, să nu-şi neglijeze darurile spirituale (1 Tim. 4:14) şi
(2) declararea lipsei de atenţie a lui YHWH faţă de Israel, deoarece ei I-au încălcat legământul (Evrei 8:9).
Aceasta este ideea principală a concepţiei că deoarece neglijarea legământului mozaic a avut consecinţe atât de
groaznice, atunci consecinţele neglijării legământului celui nou şi mai bun adus de Isus (Fiul) vor fi mult mai severe.
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Consecinţele neglijării de bunăvoie a unui mesaj sunt legate de măreţia Celui care aduce mesajul (ex. pilda nunţii regale,
Matei 22:2-14).
În acest caz, întrebarea exegetului devine următoarea: „Se referă la (1) respingerea noului legământ (Evanghelia) sau la
(2) neglijarea noului legământ?” Sensul contemporan al termenului implică varianta a doua. Unii exegeţi ar adăuga utilizarea
lui „noi” ca dovadă a identificării autorului cu un grup de credincioşi, dar la 10:26 autorul foloseşte acelaşi pronume
(PERSOANA I PLURAL) vorbind despre necredincioşi. Aceşti destinatari nu respingeau Evanghelia, i îi minimalizau
influenţa asupra vieţilor lor.
● „a fost vestită întâi de Domnul” – Isus este numit „Eu sunt Cel ce sunt” – titlul stabilit în VT pentru YHWH (Exod 3:14;
mai târziu devine „Domnul” [adon]). Vezi subiectul special de la 2:7. Aceasta este una dintre modalităţile prin care autorii
NT demonstrează dumnezeirea lui Isus din Nazaret. YHWH Însuşi mărturiseşte veridicitatea mesajului lui Isus (v. 4). Vezi
subiectul special „Archē” de la 3:14.
● „de cei ce au auzit-o” – Jean Calvin şi Martin Luther au spus că această sintagmă se referă la o a doua generaţie de
creştini. Evident, nu poate fi vorba despre Pavel (Gal. 1:11). Pavel nu a fost autorul omenesc al cărţii Evrei. Vezi observaţia
de la 13:23.
2:4 „Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni” – Semnele şi minunile erau menite să-i
încurajeze pe credincioşi şi să-i ajute pe necredincioşi să accepte adevărul (Fapte 2:22). Dumnezeu continuă (PREZENT
ACTIV PARTICIPIU) să mărturisească veridicitatea Evangheliei. Prima venire a lui Isus a fost înconjurată de o intensificare
a răului şi a semnelor spirituale, aşa cum va fi şi a doua venire a Lui.
● „cu darurile Duhului Sfânt” – Fiecare credincios are cel puţin un dar spiritual dat de Duhul Sfânt în momentul convertirii
(1 Cor. 12:7,11,18; Efes. 4:11,12). Această înzestrare spirituală a credincioşilor este una dintre dovezile contemporane ale
veridicităţii Evangheliei – negată sau respinsă de unii dintre destinatarii epistolei!
● „după voia Sa” – Duhul Sfânt alege şi împarte darurile (1 Cor. 12:7,11,18). Creştinii nu primesc daruri în funcţie de
meritul sau de alegerea personală! Dacă darul spiritual are legătură cu un talent înnăscut, el este mobilizat şi orientat în aşa fel
încât să-L slăvească pe Cristos, nu pe creştinul individual. Toate darurile slujesc trupul. Fiecare credincios trebuie să trăiască
pentru sănătatea şi creşterea trupului!

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 2:5-9
5 În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. 6 Ba încă, cineva a făcut undeva
următoarea mărturisire: „Ce este omul ca să-Ţi aduci aminte de el sau fiul omului, ca să-l cercetezi? 7 L-ai făcut
pentru puţină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale: 8
toate le-ai supus sub picioarele lui.” În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuşi, acum, încă nu
vedem că toate îi sunt supuse. 9 Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică
pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui
Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.
2:5 „nu unor îngeri a supus El lumea viitoare” – Este adevărat că îngerii sunt acum într-un loc de pre-eminenţă spirituală
(Deut. 32:8 în LXX şi Daniel 10). Dar în lumea viitoare, autoritatea va fi a oamenilor, prin Mântuitorul lor întrupat şi
glorificat. Aceasta este încă o comparaţie legată de superioritatea lui Isus şi a adepţilor lui faţă de îngeri, care erau consideraţi
implicaţi în legământul mozaic (1:4-14).
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2:6 „cineva a făcut undeva următoarea mărturisire” – Aceasta este o expresie ebraică pentru caracterul inspirat al
întregului VT, nu un lapsus în ceea ce priveşte locul în care se găsesc aceste citate (4:4). Urmează o serie de citate din VT,
lucru obişnuit în Evrei.
● „Ce este omul ca să-Ţi aduci aminte de el” – Citat din LXX, Ps. 8:4-6, bazat din punct de vedere teologic pe Gen. 1:26,
28. versetele 6, 7 şi 8 nu se referă la Mesia („Fiul Omului”), ci la omenire. În psalm, termenul „fiul omului” se află într-o
relaţie paralelă cu termenul „om” şi nu ar trebui scris cu literă mare. Este o expresie ebraică pentru omenire – ben adam –
foarte folosită în Ezechiel (2:1; 3:1,3,4,10,17, etc.).
2:7 „L-ai făcut pentru puţină vreme mai prejos de îngeri” – Continuarea citatului din Ps. 8:5-6 din LXX. Problema care se
pune atât pentru traducere cât şi pentru exegeză este cum ar trebui să fie înţeles termenul ebraic „Elohim”?
1. LXX l-a tradus „îngeri” în Ps. 8:5-6, la fel ca Targumul aramaic şi traducerile Peshitta, Vulgata şi KJV.
2. Jewish Publication Society din America l-a tradus ca „cu puţin mai puţin decât divin”. Câteva traduceri englezeşti au
„Dumnezeu” (ASV, NASB, RSV, NEB, NRSV, REB, JB, NJB, TEV). Termenul folosit în VT alături de un VERB
la SINGULAR, precum în Gen. 1:1 se referă la Dumnezeu. Isus l-a folosit cu acest sens în Ioan 10:31-39. el mai este
folosit şi pentru „dumnezeii” popoarelor păgâne. Se poate referi la îngeri cu sensul de consiliul ceresc al lui
Dumnezeu format din El Însuşi şi îngerii slujitori (1 Regi 22:19; Dan. 7:10)
3. Există chiar şi posibilitatea să se refer la judecătorii Israelului (Exod.21:6; 22:8-9,28; Ps. 82:1,6)
Ideea teologică a acestui context este că Isus şi adepţii Lui (1:14) sunt superiori îngerilor.
Există o diferenţă în manuscrisul grec la sfârşitul v. 7. unele manuscrise greceşti străvechi ((! , A, C, D*, P) continuă
citatul din Ps. 8:7, dar altele se opresc la „l-ai încununat cu slavă şi cu cinste” (P46, B. Dc,K, L). Toate aceste diferenţe nu
contează pentru exegeza textului.
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SUBIECT SPECIAL: NUMELE FOLOSITE PENTRU DIVINITATE
A. El (BDB 42, KB 48)
1. Nu se cunoaşte cu siguranţă sensul original al termenului general străvechi pentru zeitate, deşi mulţi cercetători cred că
vine de la rădăcina akkadină pentru „a fi puternic” (Gen. 17:1; Num. 23:19; Deut. 7:21; Ps. 50:1).
2. În panteonul canaaniţilor, zeul suprem este El (textele Ras Shamra).
3. De obicei în Biblie El nu intră în compoziţia altor termen. Aceste combinaţii au devenit o modalitate de a-L
caracteriza pe Dumnezeu.
a. El-Elyon („Dumnezeul Preaînalt”, BDB 42 şi 751 II), Gen. 14:18-22; Deut. 32:8; Isaia 14:14.
b. El-Roi („Dumnezeul care vede” sau „Dumnezeul care Se descoperă”, BDB 42 şi 909), Gen. 16:13.
c. El-Shaddai („Dumnezeul Atotputernic” sau „Dumnezeul de pe munte”, BDB 42 şi 994), Gen. 17:1; 35:11; 43:14;
49:25; Exod 6:3.
d. El-Olam („Dumnezeul cel Veşnic”, BDB 42 şi 761), Gen. 21:33. Acest termen este legat din punct de vedere
teologic de promisiunea făcută de Dumnezeu lui David, 2 Sam. 7:13,16.
e. El-Berit („Dumnezeul Legământului”, BDB 42 şi 136), Jud. 9:46.
4. El este egalat cu:
a. YHWH în Ps. 85:8; Isaia 42:5.
b. Elohim în Gen. 46:3; Job 5:8, „Eu sunt Dumnezeu [El], Dumnezeul [Elohim] tatălui tău”.
c. Shaddai în Gen. 49:25.
d. „gelos” în Exod. 34:14; Deut. 4:24; 5:9; 6:15.
e. „îndurare” în Deut. 4:31; Neem. 9:31.
f. „credincios” în Deut. 7:9; 32:4.
g. „mare şi înfricoşat” în Deut. 7:21; 10:17; Neem. 1:5; 9:32; Dan. 9:4.
h. „ştie totul” în 1 Sam. 2:3.
i. „cetăţuia mea cea tare” în 2 Sam. 22:33.
j. „Răzbunătorul meu” în 2 Sam. 22:48.
k. „cel sfânt” Isaia 5:16.
l. „cel puternic” în Isaia10:21.
m. „izbăvirea mea” în Isaia 12:2.
n. „cel mare, cel puternic” în Ieremia 32:18.
o. „care răsplăteşte” în Ieremia 51:56.
5. În Iosua 22:22 se găseşte o combinaţie a tuturor numelor importante ale lui Dumnezeu din VT (El, Elohim, YHWH,
repetate)
B. Elyon (BDB 751, KB 832)
1. sensul lui de bază este „înalt” sau „înălţat” (Gen. 40:17; 1 Regi 9:8; 2 Regi 18:17; Neem. 3:25; Ier. 20:2; 36:10; Ps.
18:13)
2. Este folosit cu înţeles paralel cu alte nume/titluri ale lui Dumnezeu
a. Elohim - Ps. 47:1-2; 73:11; 107:11
b. YHWH - Gen. 14:22; 2 Sam. 22:14
c. El-Shaddai - Ps. 91:1,9
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d. El - Num. 24:16
e. Elah – folosit adesea în Daniel 2-6 şi în Ezra 4-7, legat de illair (aramaicul pentru „Dumnezeu Preaînalt”) în Dan.
3:26; 4:2; 5:18,21
3. Este folosit adesea de cei care nu erau israeliţi
a. Melchisedec, Gen. 14:18-22
b. Balaam, Num. 24:16
c. Moise, vorbind despre neamuri în Deut. 32:8
d. Evanghelia lui Luca din NT, scriindu-le neamurilor, foloseşte echivalentul grec Hupsistos (1:32,35,76; 6:35; 8:28;
Fapte 7:48; 16:17)
C. Elohim (PLURAL), Eloah (SINGULAR), folosit în primul rând în poezie (BDB 43, KB 52)
1. Acest termen se găseşte doar în VT
2. Termenul Îl poate desemna pe Dumnezeul lui Israel sau pe dumnezeii neamurilor (Exod 12:12; 20:3). Familia lui
Avraam era politeistă (Iosua 24:2)
3. Se poate referi la judecătorii Israelului (Exod 21:6; Ps. 82:6)
4. Termenul elohim este folosit şi pentru alte entităţi spirituale (îngeri, demoni), de ex. N Deut. 32:8 (LXX); Ps. 8:5; Iov
1:6; 38:7. Se poate referi la judecătorii oameni ( Exod 21:6; Ps. 82:6)
5. În Biblie este primul titlu/nume pentru Dumnezeu (Gen. 1:1). Este singurul termen folosit până la Gen. 2:4, unde este
combinat cu YHWH. Din punct de vedere teologic se referă în principal la Dumnezeu care a creat, susţine şi se îngrijeşte
de toate formele de viaţă de pe această planetă (Ps. 104).
Este sinonim cu El (Deut. 32:15-19). Poate fi paralel cu YHWH, Ps. 14 (Elohim) fiind exact ca Ps. 53 (YHWH), cu
excepţia schimbării numelor pentru Dumnezeu.
6. Deşi este la PLURAL şi este folosit pentru alţi dumnezei, acest termen Îl desemnează adesea pe Dumnezeul lui
Israel, dar de obicei este însoţit de un VERB la SINGULAR care denotă utilizarea lui monoteistă.
7. Acest termen este folosit de cei care nu erau israeliţi ca nume pentru zeitate:
a. Melchisedec, Gen. 14:18-22
b. Balaam, Num. 24:16
c. Moise, vorbind despre neamuri, Deut. 32:8
8. Este ciudat că un nume obişnuit al Dumnezeului monoteist al lui Israel este la PLURAL! Deşi nimic nu este sigur,
acestea sunt teoriile:
a. Limba ebraică are multe PLURALE, folosite adesea pentru accentuare. Legată de asta este şi structura gramaticală
ebraică de mai târziu numită „pluralul maiestăţii”, în care PLURALUL este folosit pentru a preamări un concept.
b. S-ar putea referi la consiliul îngerilor, cu care Dumnezeu se întâlneşte în rai şi care îi îndeplineşte poruncile
(1Regi 22:19-23; Iov 1:6; Ps. 82:1; 89:5,7)
c. Este posibil chiar şi să reflecte revelaţia din NT: un Dumnezeu întreit în persoană. În Gen. 1:1 Dumnezeu creează;
în Gen. 1:2 Duhul Sfânt pregăteşte, iar în NT Isus este agentul Tatălui în creaţie (Ioan 1:3,10; Rom. 11:36; 1 Cor.
8:6; Col. 1:15; Evrei 1:2; 2:10)
D. YHWH (BDB 217, KB 394)
1. Acesta este numele care reflectă divinitatea ca pe un Dumnezeu al legământului, ca mântuitor şi răscumpărător!
Oamenii încalcă legămintele, dar Dumnezeu este credincios cuvântului, promisiunii şi legământului Său (Ps. 103).
Acest nume este menţionat pentru prima dată alături de Elohim în Gen. 2:4. în Gen. 1-2 nu sunt două prezentări ale
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creaţiei, ci două accente: (1) Dumnezeu ca creator al universului (fizic) şi (2) Dumnezeu ca creator special al omenirii. Gen.
2:4 deschide revelaţia specială a poziţiei privilegiate şi a scopului omului şi problema păcatului şi a răzvrătirii asociate cu
poziţia unică.
2. În Gen. 4:26 scrie că „au început oamenii să cheme Numele Domnului” (YHWH). Dar Exodul 6:3 spune că primii
oameni ai legământului (patriarhii şi familiile lor) îl cunoşteau pe Dumnezeu doar ca El–Shaddai. Numele YHWH
este explicat o singură dată în Exodul 3:13-16, în special în v. 14. dar scrierile lui Moise redau adesea cuvintele cu
jocuri de cuvinte, nu etimologic (Gen. 17:5; 27:36; 29:13-35). Au existat câteva teorii cu privire la sensul acestui
nume (luat din IDB, vol. 2, pp. 409-411):
a.

de la o rădăcină arabă – „a arăta dragoste aprinsă”

b.

de la o rădăcină arabă – „a sufla” (YHWH ca Dumnezeu al furtunii)

c.

de la o rădăcină ugartă (canaanită) – „a vorbi”

d.

de la o inscripţie feniciană, un PARTICIPIU CAUZAL care înseamnă „cel care susţine” sau „cel care
întemeiază”

e.

de la forma ebraică Qal – „cel care este” sau „cel care este prezent” (la viitor – „cel care va fi”)

f.

de la forma ebraică Hiphil – „cel care face să fie”

g.

de la forma ebraică „a trăi” (Gen. 3:20), care înseamnă „singurul care trăieşte veşnic”

h.

din Exod 3:13-16, un joc de cuvinte cu forma de IMPERFECT folosită cu sensul de TRECUT: „Voi continua
să fiu ce eram” sau „Voi continua să fiu ce sunt dintotdeauna” (J. Wash Watts, O cercetare a sintaxei
Vechiului Testament, p. 67). Întregul nume YHWH este exprimat adesea abreviat sau posibil într-o formă
originală.
a)

Yah (ex. Alelu – ia, BDB 219, Exod 15:2; 17:16; Ps. 89:9; 104:35)

b) Yahu („ia” de la sfârşitul numelor, ex. Isaia)
c)

Yo („Io” de la începutul numelor, ex. Iosua sau Ioel)

3. Mai târziu, în cadrul iudaismului, acest legământ a devenit atât de sfânt (tetragramatonul) încât evreilor le era frică
să îl pronunţe, ca nu cumva să încalce porunca din Exodul 20:7 şi din Deut. 5:11; 6:13. din acest motiv ei au
înlocuit termenul ebraic pentru „proprietar”, „stăpân”, „soţ” şi „domn” cu adon sau adonai (domnul meu). Citind
textele din VT, când ajungeau la YHWH, îl pronunţau „domnul”. Din acest motiv YHWH este scris „DOMNUL”
în traducerile în limba engleză.
4. La fel ca El, YHWH este combinat adesea cu alţi termeni pentru a evidenţia anumite caracteristici ale Dumnezeului
Legământului lui Israel. Există multe combinaţii posibile de termeni. Vă prezentăm câteva:
a.

YHWH – Yireh (YHWH va purta de grijă, BDB 217 şi 906), Gen. 22:14

b.

YHWH – Rophekha (YHWH te vindecă, BDB 217 şi 950, Qal PARTICIPIU), Exodul 15:26

c.

YHWH – Nissi (YHWH este steagul meu, BDB 217 & 651), Exodul 17:15

d.

YHWH – Meqaddishkem (YHWH cel care vă sfinţeşte, BDB 217 ŞI 872, Piel PARTICIPIU), Exodul 31:13

e.

YHWH – Shalom (YHWH este pace, BDB 217 şi 1022), Jud. 6:24

f.

YHWH – Sabbaoth (YHWH al oştirilor, BDB 217 şi 878), 1 Sam. 1:3,11; 4:4; 15:2; adesea în Profeţi

g.

YHWH - Ro‘I (YHWH este păstorul meu, BDB 217 şi 944, Qal PARTICIPIU), Ps. 23:1

h.

YHWH - Sidqenu (YHWH este Neprihănirea noastră, BDB 217 şi 841), Ier. 23:6

i.

YHWH - Shammah (YHWH este aici, BDB 217 şi 1027), Ezec. 48:35
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● „l-ai încununat cu slavă” – Vezi observaţia de la 1:3.
2:8 Acest citat este din Ps. 2:6, dar este o aluzie la Gen. 1:26,28-30. oamenii creaţi după chipul lui Dumnezeu (Gen. 1:26-27)
trebuiau să fie manageri pe pământ (reprezentanţi ai lui Dumnezeu), dar căderea din Gen. 3 a zădărnicit acest scop (v. 9c).
2:9 „Îl vedem” – NASB scrie toate PRONUMELE din v. 7 şi 8 cu litere mici (ex. Autorul citând din Psalmi), comparând
astfel omenirea căzută cu Omul ideal. Dumnezeu a pus omenirea într-o poziţie bună, dar omul a păcătuit şi a pierdut acea
poziţie. Isus – Dumnezeu întrupat împlineşte destinul omenirii şi, prin moartea Lui, le redă credincioşilor poziţia onorată.
Isus a fost om pe deplin! Aceasta este o tipologie Adam-Cristos (Rom. 5:12-21; I Cor. 15:21-22,45-49; Fil. 2:6-11).
● „a fost făcut «pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii»” – Evident, aceasta este o comparaţie cu v. 6 şi 7. vorbeşte
despre întruparea şi viaţa lui Isus pe pământ.
● „Isus” – Este caracteristic pentru autorul Evreilor să folosească „Isus” fără o descriere suplimentară (2:9; 3:1; 6:20; 7:22;
10:19; 12:2,24; 13:12). Ar putea fi un joc de cuvinte cu Isus ca noul Iosua. Numele sunt exact aceleaşi. Autorul Evreilor
foloseşte multe citate din Exod. La fel cum Iosua a dus poporul lui Dumnezeu la odihnă în Ţara Făgăduinţei, Isus îl va duce
în rai (ex. Odihna din ziua a şaptea).
● „din pricina morţii pe care a suferit-o” – Asta reflectă Gen. 3:15; Ps. 22; Isaia 53. El a fost agentul lui Dumnezeu pentru
mântuire!
● „încununat cu slavă şi cu cinste” – PARTICIPIU TRECUT PASIV. El a fost şi continuă să fie încununat! Vezi observaţia
de la 1:3.
● „prin harul lui Dumnezeu” – Această traducere (chariti Theos) se găseşte în toate Bibliile în limba engleză şi este
susţinută de manuscrisele greceşti străvechi (P46, א, A, B, C, D). Dar în multe texte străvechi ulterioare apare o variantă
interesantă – „departe de Dumnezeu” (chōris Theos). În cartea Un comentariu textual al Noului Testament grecesc, Bruce M.
Metzger spune că la început aceasta a fost o explicaţie de pe margine legată de 1 Cor. 15:27, înţeleasă greşit ca corectură la
„chariti Theos” (p. 664).
Ghidul pentru Epistola către Evrei, scris de Paul Ellingworth şi Eugene A. Nida, publicat de United Bible Society este
de părere că „departe de Dumnezeu” ar putea fi o aluzie la Ps. 22, folosit de Isus pentru a-Şi exprima sentimentul de
singurătate la cruce (Marcu 15:34) – p. 37. De aceeaşi părere este şi Myles M. Bourke în Comentariul Biblic Jerome (p. 385).
Există şi o a treia opinie (luată din Bart D. Ehrman, Schimbarea Scripturii de către ortodocşi, Oxford Press, 1993, pp.
146-150), conform căreia scribii au schimbat intenţionat „departe de Dumnezeu” din motive teologice, şi anume din cauza
ameninţării teologice a gnosticismului.
Origen şi Jerome cunoşteau această variantă. Cuvântul „departe” (chōris) mai este folosit de treisprezece ori în Evrei –
ceea ce demonstrează tendinţa autorului de a folosi acest termen. De asemenea, conform lui Ehrman (p. 148), el este urmat de
fiecare dată de un SUBSTANTIV nearticulat (fără ARTICOL).
● „El să guste moartea” – Este important să realizăm că suferinţa era parte din voia lui Dumnezeu pentru Isus Cristos (Gen.
3:15; Isaia 53:4,10; Marcu 10:45; 2 Cor. 5:21). Tema suferinţei continuă în citatele din VT din restul capitolului 2.
● „pentru toţi” – Acest context se referă la ungerea mandatară, înlocuitoare a lui Isus Cristos (Isaia 53:6; Rom. 5:6,8,10,1719; 1 Cor. 15:22; 1 Tim. 2:4,6; 4:10; Tit 2:11; 2 Petru 3:9). Isus a murit pentru a rezolva problema păcatului omenirii.
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Singurul lucru care îi împiedică pe oameni să fie mântuiţi este refuzul lor de a accepta prin credinţă darul fără plată al lui
Dumnezeu în lucrarea încheiată a lui Isus (Ioan 3:17-21).

SUBIECT SPECIAL: CONCEPŢIILE EVANGHELICE ALE LUI BOB
Cititorule, trebuie să recunosc că am prejudecăţi în acest moment. Teologia mea sistematică nu este calvinistă sau
dispensaţionistă, ci evanghelizarea poruncită de Marea Trimitere (Matei. 28:18-20; Luca 24:46-47; Fapte 1:8). Cred că
Dumnezeu are un plan veşnic pentru mântuirea întregii omeniri (Gen. 3:15; 12:3; Exod 19:5-6; Ier. 31:31-34; Ezec. 18;
36:22-39; Fapte 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Rom. 3:9-18,19-20,21-31), a tuturor celor creaţi după chipul şi asemănarea Lui
(Gen. 1:26-27). Legămintele sunt unificate în Cristos (Gal. 3:28-29; Col. 3:11). Isus este secretul lui Dumnezeu, ascuns, dar
acum revelat (Efes. 2:11-3:13)! Cheia pentru înţelegerea Scripturii este Evanghelia Noului Testament, nu Israelul.
Aceste prejudecăţi dau culoare tuturor exegezelor Scripturii făcute de mine. Citesc toate textele prin ele! Cu siguranţă
este o prejudecată (toţi exegeţii au prejudecăţi!), dar este o presupunere bazată pe Scriptură.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 2:10-13
10 Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să
desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor. 11 Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul.
De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi” 12 când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta
lauda în mijlocul adunării.” 13 Şi iarăşi: „Îmi voi pune încrederea în El.” Şi în alt loc: „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care
Mi i-a dat Dumnezeu!”
2:10 „Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate” – Din nou, PRONUMELE sunt ambigue. S-ar
putea referi la Dumnezeu Tatăl (Rom. 11:36) sau la Fiul (1:2,3; Col. 1:15-17). Deoarece Isus este numit „autor” în ultima
parte a acestui verset, PRONUMELE de la început trebuie să se refere la Tatăl. Oricum, Isus a fost agentul Tatălui în creaţie
(1:2; Ioan 1:3; 1 Cor. 8:6; 15:25-27), în mântuire şi va fi şi în judecată.
● „să ducă pe mulţi fii la slavă” – Aspectul familial al noului legământ este revelat pe deplin în versetele care au rămas din
capitolul 2. observă numărul termenilor specifici familiei folosiţi. Scopul noului legământ este restaurarea imaginii lui
Dumnezeu în omenirea căzută. Termenul „mulţi” nu înseamnă „unii”, opusul lui „toţi” (v. 9). Termenii „toţi” şi „mulţi” sunt
sinonimi în Biblie (compară Isaia 53:6 cu v. 11, 12 şi Romani 9:18 cu v. 19). Aşadar, probabil Marcu 10:45 şi 14:24 se referă
la „toţi”, nu la „unii”! acesta nu poate fi folosit ca verset interpretat în afara contextului pentru calvinismul radical
(supralapsarian).
●
NASB

„să desăvârşească…pe autorul mântuirii lor”

NKJV

„să-L facă desăvârşit pe autorul mântuirii lor”

NRSV

„ar trebui să desăvârşească…pe Căpetenia mântuirii lor”

TEV

„ar trebui să-L facă perfect pe Isus”

NJB

„să-L facă perfect….pe călăuza mântuirii lor”
Termenul „desăvârşit” (INFINITIV AORIST ACTIV) însemna „complet, matur, înzestrat pentru sarcina primită” (Efes.

4.12). Autorul Evreilor foloseşte de trei ori „desăvârşit” pentru a-L descrie pe Isus (2:10; 5:9; 7:28) şi de trei ori pentru a-i
descrie pe adepţii Lui (10:14; 11:40; 12:23). Vezi subiectul special de la 7:11.
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Isus a fost om în toată regula (Luca 2:40,52). El a crescut în credinţă şi în ascultare (Luca 2:40,52), a fost ispitit de
necazuri (5:8-9), a înfruntat şi a biruit toate obstacolele spirituale (4:15) şi a devenit exemplul suprem pentru omenire (1
Petru 2:21).

SUBIECT SPECIAL: AUTOR/CĂLĂUZĂ (ARCHĒGOS)
Termenul grecesc pentru „autor” sau „călăuză” este archēgos. El vine de la rădăcina grecească „început” (archē) şi „a
merge” sau „a călăuzi” (agō). Acest cuvânt compus a ajuns să fie folosit pentru un domnitor, un prinţ sau o călăuză (om sau
înger). Termenul este folosit doar în NT.
1.

prinţ sau autor al vieţii (Fapte 3:15)

2.

prinţ sau călăuză (Fapte 5:31)

3.

desăvârşirea autorului mântuirii lor, Evrei 2:10

4.

autorul (căpetenia) şi cel care a făcut credinţa desăvârşită, Evrei 12:2

Isus este iniţiatorul, cel care oferă şi cel care sfârşeşte mântuirea.
● „prin suferinţe” – Isus a fost desăvârşit, omeneşte vorbind, prin suferinţă (5:8-9). El a vorbit adesea despre necazurile şi
despre persecuţiile cu care aveau să se confrunte adepţii Lui (Matei 5:10-12; Ioan 15:18-19; 17:14).
Biserica primară s-a confruntat cu multe împotriviri din partea evreilor, a păgânilor, a guvernului roman şi a celui rău,
dar Dumnezeu a transformat aceste împotriviri într-o unealtă cu care a făcut încredere şi asemănare cu Cristos (Rom. 8:17;
Fil. 1:29; 2 Tim. 3:12; Iacov 1:2-4; 1 Petru 4:12-19). Adevărul poate fi prezentat din VT (Evrei 11) şi din lucrarea lui Pavel
(1 Cor. 4:9-12; 6:4-10; 11:24-27).
2:11
NASB, NRSV „căci Cel ce sfinţeşte şi cei sfinţiţi”
NKJV

„căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi”

TEV

„El curăţă oamenii de păcatele lor, şi împreună cu cei curăţaţi”

NJB

„căci sfinţirea şi sfinţii”
Acesta este un joc de cuvinte cu termenii „sfânt” sau „sfinţit” (10:10,14). Primul este un PARTICIPIU PREZENT

ACTIV (Isus), iar al doilea este un PARTICIPIU PREZENT PASIV (poporul Lui, Ioan 17:19). Isus este identificat cu
poporul Lui (1:14; 2:6-8, 9-18).
Credincioşii sunt sfinţiţi de Tatăl (Ioan 17:17; 1 Tes. 5:23); prin mijlocirea Fiului (1 Cor. 1:2; Efes. 5:26; Evrei
10:10,14,29; 13:12); aceste aspecte sunt unite in Evrei 2:11:
1.

un Tată sfânt

2.

un Fiu sfânt

3.

credincioşi sfinţi (1 Petru 1:13-25)

Acest lucru este adevărat din punct de vedere poziţional si experimental. Noi suntem sfinţi in Cristos si suntem chemaţi
să fim sfinţi ca Cristos.
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SUBIECT SPECIAL: SFINŢIREA
NT afirmă că atunci când păcătoşii se întorc la Isus cu pocăinţă şi credinţă, sunt iertaţi şi sfinţiţi instantaneu. Aceasta
este noua lor poziţie în Cristos. Neprihănirea Lui le-a fost atribuită lor (Rom. 4). Ei sunt declaraţi neprihăniţi şi sfinţi (o
acţiune judiciară a lui Dumnezeu).
Dar, de asemenea, NT le cere credincioşilor sfinţenie şi sfinţire. Este o poziţie teologică în lucrarea încheiată a lui Isus
Cristos şi chemarea de a fi asemenea lui Cristos în atitudinea şi în faptele din viaţa de zi cu zi. Cum mântuirea este un dar fără
plată, dar un stil de viaţă care te costă totul, sfinţirea este la fel.
Răspunsul iniţial

O asemănare progresivă cu Cristos

Fapte 20:23; 26: 8

Romani 6:19

Romani 15:16

2 Corinteni 7:1

1 Corinteni 1:2-3; 6:11

1 Tesaloniceni 3: 3; 4:3-4,7; 5:23

2 Tesaloniceni 2 13

1 Timotei 2:15

Evrei 2:11; 10:10,14; 13:12

1 Timotei 2:21

1 Petru 1:1

Evrei 12:14
1 Petru 1:15-16

● „sunt dintr-unul” – Cuvântul „Tata” nu se află în textul grecesc (NASB, NRSV, TEV). PRONUMELE „El” din sintagma
următoare se refera la Isus (NRSV, TEV, NIV). Aşadar, probabil că traducerea „toţi la fel” din NJB sau „din aceeaşi familie”
din NIV se potriveşte cel mai bine în context. Dacă este aşa, este o accentuare a caracterului uman al lui Isus (v. 14).
● „De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească «fraţi»” – Isus se identifica complet cu oamenii credincioşi. Prin suferinţa
Lui imaginea lui Dumnezeu este refăcută în ei. Următoarele trei versete din VT (v. 12-13) par cumva scoase din context, dar
sunt din pasaje mesianice care folosesc jocuri de cuvinte rabinice. Contextul versetele 10-18 Îl identifică complet pe Isus cu
adepţii Lui:
1. ambii Îl proclamă pe Tatăl
2. ambii Îl preamăresc pe Tatăl
3. ambii se încred În Tatăl
4. Isus („Eu” din v. 13b) şi adepţii Lui („copii” din v.13 b ) sunt legaţi de darul lui Dumnezeu Tatăl făcut Fiului.
5. Isus şi adepţii Lui împărtăşesc o natură umană.
6. Isus şi adepţii Lui sunt ispitiţi
2:12-13 Aceasta serie de citate din VT prezintă felul în care Isus se identifică cu credincioşii, folosind aceste texte din VT
2:12 „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei” – Citat din Ps 22:22, care prezintă profetic crucificarea.
●”adunării”
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SUBIECT SPECIAL: BISERICA (EKKLESIA)
Termenul grecesc ekklesia este format din două cuvinte, „afară” şi „chemaţi”. Aşadar, termenul implică pe cei chemaţi
afară de divinitate. Biserica primară a preluat acest cuvânt din utilizarea laică (Fapte 19:32,39,41) şi datorită folosirii
termenului „adunarea” lui Israel de către LXX (Num. 16:3;20:4). Ei l-au folosit pentru ei ca urmaşi ai poporului lui
Dumnezeu din VT. Ei erau noul Israel (Rom. 2:28-29;Gal. 6:16; 1 Petru 2:5,9, Apoc. 1:6), împlinirea misiunii globale a lui
Dumnezeu (Gen.3:15;12:3; Exod 19:5-6; Mat. 28:18-20; Luca 24:47; Fapte 1:8).
Termenul este folosit cu câteva sensuri în Evanghelii şi în Fapte:

1. adunare laică orăşenească (Fapte 19:32, 39, 41)
2. poporul universal al lui Dumnezeu în Cristos (Mat. 16:18; Efes.)
3. o congregaţie locala de credincioşi în Cristos (Mat. 18:17; Fapte 5:11) (în aceste versete, biserica din Ierusalim)
4. colectivitatea poporului Israel (Fapte 7:38, în predica lui Ştefan)
5. poporul lui Dumnezeu într-o regiune (Iuda sau Palestina)
2:13 „Îmi voi pune încrederea în El” – Această sintagmă este un citat din Isaia 8:15. acum voi adăuga un cuvânt despre
utilizarea continuă a LXX de către autor, care este diferită, uneori foarte diferită, de textul în ebraică (Masoretic). În zilele
noastre par a fi multe discuţii legate de traducerile diferite în limba engleza. Daca Duhul lui Dumnezeu poate folosi
traducerea greceasca pentru a comunica Evanghelia Orientului, apropiat din antichitate, cu siguranţă poate folosi traducerile
diferite pentru a face acelaşi lucru în zilele noastre. Nu e o problema de teorie a traducerii, ci de voia lui Dumnezeu ca
oamenii să audă şi să creadă Veste Buna despre Cristos.
● „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!” – Citat din LXX, Isaia 8:18. scopul este acela de a accentua
unitatea dintre Isus şi credincioşi (v.17).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 2:14-18
14 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru
ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15 şi să izbăvească pe toţi aceia care,
prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. 16 Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul
seminţei lui Avraam. 17 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele
norodului. 18 Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.
2:14 „deoarece” – Aceasta este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL I, presupusă adevărată din perspectiva
autorului sau pentru scopul lui literar.
● „copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele” – „părtaşi” (koinōnia),
INDICATIV TRECUT ACTIV, vorbeşte despre caracterul pe deplin uman iniţial şi continuu a lui Isus Cristos. V. 14 şi 17
accentuează adevăratul caracter uman a lui Isus, care a fost problema teoretică a primilor eretici gnostici ( 1 Ioan 4:1-6).
De fapt in limba greaca, sintagma folosita este: „sânge si trup”. Este exact opusul utilizării normale a sintagmei. Rabinii
o foloseau pentru a exprima fragilitatea omului. Probabil autorul cărţii Evrei a schimbat-o pentru a demonstra ca, deşi Isus era
om, nu a fost afectat de căderea în păcat a omenirii (Rom. 8:3; Fil. 2:7-8).
Cartea Evrei accentuează şi caracterul divin (1:1-3; 4:14), şi caracterul uman al lui Isus.
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1. 2:14 a avut natură umană
2. 4:15 ispitit în toate felurile, ca noi, oamenii
3. 5:7 s-a rugat Tatălui, strigând şi cu lacrimi
4. 5:8-9 făcut desăvârşit prin suferinţă
● „prin moarte” – Moartea a murit prin moartea lui Isus! Aceasta este teologia ebraică a jertfei (Lev. 1-7). Unul neprihănit a
murit pentru toţi (Rom. 5:12-21; 2 Cor. 5:14-15,21).
2:15 „să nimicească pe cel” – Acesta este un termen (katargeo) pe care KJV îl traduce „a distruge”, aici şi în Rom. 6:6. Cu
siguranţă are această conotaţie în 2 Tes. 2:8. Adesea este greu, chiar şi în context, să ne dăm seama dacă acest verb ar trebui
tradus „a distruge/a desfiinţa” sau „a face nul şi gol” (1 Cor. 15:24, 26; Efes. 2:15). Dar acest termen are conotaţia de „a face
nimic, nul şi gol, a face ineficient” (Rom. 3:3, 31; 4:14; 6:6; 1 Cor. 2:6; 13:8; 2 Cor. 1:7).
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SUBIECT SPECIAL: NUL ŞI GOL (KATARGEŌ)
Acest cuvânt (katargeō) era unul dintre cuvintele preferate ale lui Pavel. El l-a folosit de cel puţin douăzeci şi cinci de
ori, dar are un câmp semantic foarte larg.
A. Rădăcina lui etimologică vine de la argos, care însemna
1.

inactiv

2.

ascuns

3.

nefolosit

4.

nefolositor

5.

neoperativ

B. Compusul cu kata era folosit pentru a exprima:
1.

inactivitatea

2.

inutilitatea

3.

ceva care a fost anulat

4.

ceva cu care s-a terminat

5.

ceva complet ineficient

C. Este folosit o dată în Luca pentru a descrie un pom fără rod şi inutil (Luca 13:7).
D. Pavel îl foloseşte la figurat cu două sensuri:
1.

2.

Dumnezeu face lucruri ineficiente, ostile omenirii:
a.

natura păcătoasă a omenirii – Rom. 6:6

b.

legea mozaică în relaţie cu „sămânţa” promisă de Dumnezeu – Rom. 4:14; Gal. 3:17; 5:4,11; Efes. 2:15

c.

forţe spirituale - 1 Cor. 15:24

d.

„omul nelegiuit” – 2 Tes. 2:8

e.

moartea fizică - 1 Cor. 15:26; 2 Tim. 1:16 (Evrei 2:14)

Dumnezeu a înlocuit lucrurile vechi (legământul, veacul) cu cele noi
a.

lucruri care au legătură cu legea mozaică - Rom. 3:3,31; 4:14; II Cor. 3:7,11,13,14

b.

analogia legii cu căsnicia - Rom. 7:2,6

c.

lucrurile din veacul acesta - 1 Cor. 13:8,10,11

d.

acest trup - 1 Cor. 6:13

e.

conducătorii veacului acestuia - 1 Cor. 1:28; 2:6

Acest cuvânt este tradus în multe feluri diferite, dar sensul lui de bază este a face ceva inutil, nul şi gol, ineficient, fără
putere, dar nu neapărat neexistent, distrus sau anihilat.
● „cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul” – Satan nu are putere absolută asupra morţii (Iov 2:4-6; 1 Cor. 5:5), dar are
puterea fricii de moarte (v. 15) asupra întregii omeniri (I Cor. 15:54-57). Există o forţă a răului personal care vrea să
zădărnicească toată voia lui Dumnezeu în această lume (Ioan 12:31; 14:30; 16:11; 2 Cor. 4:4; Efes. 2:2; 1 Ioan 4:4; 5:19).
Isus a desfiinţat moartea (2 Tim. 1:10). El are cheile infernului şi ale morţii (Apoc. 1:18).
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SUBIECT SPECIAL: SATAN
Acest subiect este foarte dificil din câteva motive:
1. VT nu descoperă un duşman al binelui, ci un slujitor al lui YHWH care-i oferă omenirii o alternativă şi, de
asemenea, acuză omenirea de păcat. Există un singur Dumnezeu (monoteism), o singură putere, o cauză în VT –
YHWH.
2. Conceptul unui duşman personal al lui Dumnezeu s-a dezvoltat în literatura interbiblică (necanonică), sub influenţa
religiilor duale persane (zoroastrism). Acest lucru a influenţat mult iudaismul rabinic şi comunitatea eseeană
(Manuscrisele de la Marea Moartă).
3. NT dezvoltă temele din VT în categorii surprinzător de complete, dar selective.
Dacă cineva abordează studiul răului din perspectiva teologiei biblice (fiecare carte, autor sau gen studiat şi schiţat
separat), se descoperă viziuni foarte diferite ale răului.
Oricum, dacă cineva abordează studiul răului dintr-o perspectivă non-bibblică sau extra-biblică a religiilor lumeşti sau a
religiilor estice, atunci o mare parte dintre accentele NT se prefigurează în dualismul persan şi în spiritismul greco-roman.
Dacă cineva ar fi încredinţat autorităţii divine a Scripturii, atunci accentele NT ar trebui văzute ca descoperire
progresivă. Creştinii nu trebuie să-i permită folclorului ebraic sau literaturii vestice (Dante, Milton) să influenţeze conceptul
mai departe. Cu siguranţă există mister şi ambiguitate în acest domeniu al descoperirii. Dumnezeu a ales să nu descopere
toate aspectele răului, originea, dezvoltarea şi scopul lui, dar i-a descoperit înfrângerea!
În VT, termenul „Satan” sau „acuzator” (BDB 966) poate avea legătură cu trei grupuri diferite.
1. acuzatori umani (1 Sam. 29:4; 2 Sam. 19:22; 1 Regi 11:14,20,29; Ps. 109:6)
2. acuzatori angelici (Num. 22:22-23; Job 1-2; Zah. 3:1)
3. acuzatori demonici (1 Cron. 21:1; 1 Regi 22:21; Zah. 13:2)
Şarpele din Gen. 3 este identificat cu Satan doar mai târziu, în perioada intertestamentală (Cartea înţelepciunii 2:23-24;
2 Enoh 31:3), el devenind o opţiune a rabinilor chiar mai târziu (Sot 9b; Sanh. 29a). „Fiii lui Dumnezeu” din Gen. 6 au
devenit îngeri în 1 Enoh 54:6. menţionez asta nu pentru a-i afirma acurateţea teologică, ci pentru a-i arăta dezvoltarea. În NT,
aceste activităţi din VT îi este atribuită răului angelic, personificat (1 Cor. 11:3; Apoc. 12:9).
Originea răului personificat este greu sau imposibil de determinat din VT (depinde de punctul tău de vedere), iar un
motiv ar fi monoteismul puternic al Israelului (1 Regi 22:20-22; Ecl. 7:14; Isaia 45:7; Amos 3:6). Lui YHWH I-a fost
atribuită toată cauzalitatea pentru a demonstra unicitatea şi întâietatea Lui (Isaia 43:11; 44:6,8,24; 45:5-6,14,18,21,22).
Surse posibile de informaţii sunt Iov 1-2, unde Satan este unul dintre „fiii lui Dumnezeu” (adică înger) sau Isaia 14 şi
Ezechiel 28, unde s-ar putea să fie folosiţi regi mândri din Orientul Apropiat (Babilon şi Tir) pentru a ilustra mândria lui
Satan (1 Tim. 3:6). Eu am sentimente amestecate în legătură cu această abordare. Ezechiel foloseşte metafora grădinii
Edenului nu doar pentru regele Tirului ca Satan (Ezec. 28:12-16), ci şi pentru regele Egiptului ca pomul cunoştinţei binelui şi
răului (Ezec. 31). Isaia 14, în special v. 12-14 pare să descrie o revoltă a îngerilor prin mândrie. Dacă Dumnezeu a vrut să ne
descopere natura specifică şi originea lui Satan, aceasta este o modalitate şi un loc foarte oblic de a o face. Trebuie să ne
ferim de tendinţa teologiei sistematice de a lua părţi mici şi ambigue ale diferitelor Testamente, autori, cărţi şi genuri şi de a
le combina ca piese ale unui puzzle divin.
Sunt de acord cu Alfred Edersheim (Viaţa şi vremurile lui Isus Mesia, vol. 2, anexele XIII [pp. 748-763] şi XVI
[pp.770-776]) că iudaismul rabinic a fost influenţat peste măsură de dualismul persan şi de speculaţiile demonice. Rabinii nu
sunt o sursă bună de adevăr în acest domeniu. În acest domeniu, Isus se abate radical de la învăţăturile sinagogii. Cred că
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conceptul unui duşman arhiangelic al lui YHWH vine de la doi mari zei ai dualismului Iranian, Ahkiman şi Ormaza, şi a fost
transformat ulterior de către rabini într-un dualism biblic al lui YHWH şi Satan.
Cu siguranţă în NT există descoperiri progresive în ceea ce priveşte personificarea răului, dar nu atât de elaborate ca
teoriile rabinilor. Un exemplu relevant de asemenea diferenţă este „războiul din cer”. Căderea lui Satan este o necesitate
logică, dar nu sunt date împrejurările. Chiar şi ceea ce este dat este învăluit în genul apocaliptic (Apoc. 12:4,7,12-13). Deşi
Satan este învins de Isus şi exilat pe pământ, el încă este un slujitor al lui YHWH (Matei 4:1; Luca 22:31-32; 1 Cor. 5:5; 1
Tim. 1:20).
Trebuie să ne stăpânim curiozitatea în acest domeniu. Există o forţă personală de ispitire şi a răului, dar încă există un
singur Dumnezeu şi noi încă suntem responsabili pentru alegerile noastre. Există o luptă spirituală, şi înainte şi după
mântuire. Victoria poate veni şi rămâne doar în şi prin Dumnezeul Triunic. Răul a fost înfrânt şi va fi îndepărtat!
2:16
NASB

„Căci negreşit”

NKJV

„Căci într-adevăr”

NRSV, TEV

„Căci este clar că”

NJB

-- omis—
NRSV şi TEV exprimă cel mai bine ideea.

● „nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul…” – Ambele sunt INDICATIVE PREZENTE REFLEXIVE (deponente).
În limba greacă „nu” este la început, pentru accentuare. VERBUL este epilambanō, care vine de la rădăcina lambanō, „a lua”
sau „a apuca”, cu scop fie pozitiv, fie negativ. În acest context se referă la acţiunile pozitive ale lui Isus (8:9) pentru
credincioşi, care nu sunt îndreptate niciodată spre îngeri. Apare din nou contrastul dintre Isus şi adepţii Lui şi lumea îngerilor.
● „seminţei [urmaşilor în limba engleză] lui Avraam” – Literar este „sămânţei lui Avraam”. YHWH i-a promis lui
Avraam, care nu avea copii, că va fi tatăl unui popor mare, cu mulţi urmaşi (Gen. 12:2; 15:2-6; 17: 4-7; 18:10, 18). Termenul
„sămânţă” poate fi la PLURAL sau la SINGULAR. Aşadar, se referă şi la poporul Israel, şi la Mesia care avea să vină. Din
alte versete din NT ne dăm seama că are legătură cu credinţa, nu cu rasa sau cu performanţa (Ioan 8:31-59; Gal. 3:7,9,29;
Rom. 2:28.29). promisiunile avraamice sunt necondiţionate (în special Gen. 15:12-21; Rom. 4), în timp ce legământul mozaic
este condiţionat de ascultare.
2:17 „trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile” – Lucrarea de mijlocire a lui Isus pentru omenire este legată de
înţelegerea Lui completă a naturii noastre (2:11,18; 4:15), pentru ca El să poată fi Marele nostru Preot.
● „ca să poată fi…un Mare Preot milos şi vrednic de încredere”
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SUBIECT SPECIAL: ISUS CA MARE PREOT
Cartea Evrei este singura din NT care Îl numeşte pe Isus „Mare Preot”. În VT Mesia este descris în termeni preoţeşti în
câteva locuri (Ps. 110:4; Zah. 3-4). Această temă va fi dezvoltată exhaustiv în capitolele 4:14-5:10 şi 6:13-7:28.
Cartea Evrei descrie lucrarea de Mare Preot a lui Isus în câteva moduri:
1.

ispăşire pentru păcat (2:17; 7:27; 9:14)

2.

ajutor pentru cei ispitiţi să păcătuiască (2:18)

3.

milă la timp de nevoie (4:15-16)

4.

aduce viaţă veşnică (5:9-10)

5.

mijlocire pentru credincioşi (7:25)

6.

încrederea de a se apropia de un Dumnezeu sfânt (10:19-21)

● „ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului” – Termenul „ispăşire” este folosit în LXX pentru capacul ispăşirii de pe
chivotul legământului din Sfânta Sfintelor. În greacă însemna a împăca un zeu mânios, în consecinţă a îndepărta barierele
dintre „zei” şi omenire. Datorită acestei accepţiuni a termenului, traducerile moderne nu acceptă această conotaţie care se
referă la YHWH (RSV şi NJB) şi traduc „ispăşire. Isus uneşte dreptatea şi mila lui XHWH (1 Ioan 2:2; 4:10). Oricum, nu
trebuie să-i privim ca un zeu mânios al VT şi un Isus iubitor. Tatăl L-a trimis pe Fiul (Ioan 3:16). Fiul Îl reprezintă şi Îl imită
pe Tatăl.
2:18 „prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit” – „a suferit” este INDICATIV TRECUT ACTIV şi
vorbeşte despre necazurile continue cu care s-a confruntat Isus. Termenul „ispitit” are conotaţia de a ispiti cu intenţia de
distrugere (4:15; Matei 4:1). Cel rău a încercat să-L distrugă la Calvar, dar Dumnezeu a transformat această încercare în
marea victorie a mântuirii.

53

SUBIECT SPECIAL: TERMENI GRECEŞTI
PENTRU ISPITIRE ŞI CONOTAŢIILE LOR
Există doi termeni greceşti care transmit ideea de a testa pe cineva cu un scop.
A. Dokimazō, Dokimion, Dokimasia
Acest termen este unul metalurgic folosit pentru testarea originalităţii a ceva prin foc (metaforic a cuiva). Focul
descoperă adevăratul metal şi arde (purifică) zgura. Acest proces fizic a devenit o expresie puternică pentru testarea
celorlalţi de către Dumnezeu şi/sau de către Satan şi/sau de către oameni. Acest termen este folosit doar cu sensul pozitiv
de testare în vederea acceptării.
Este folosit în VT pentru testarea:

1. boilor, Luca 14:19
2. a noastră înşine, 1 Cor. 11:28
3. a credinţei noastre, Iacov 1:3
4. chiar a lui Dumnezeu, Evrei 3:9
Rezultatele acestor teste se presupuneau a fi pozitive (Rom. 1:28; 14:22; 16:10; 2 Cor. 10:18; 13:3; Fil. 2:27; 1 Petru
1:7). Aşadar, termenul redă ideea cuiva testat şi dovedit a fi:
1.

de încredere

2.

bun

3.

adevărat

4.

de valoare

5.

onorat

B. Peirazō, Peirasmus
Acest termen are conotaţia de examinare cu scopul de a găsi o vină sau de a respinge. Este folosit adesea în legătură cu
ispitirea lui Isus în pustie.
1.

redă încercarea de a-l prinde pe Isus în capcană (Matei 4:1; 16:1; 19:3; 22:18,35; Marcu 1:13; Luca 4:38; Evrei
2:18)

2.

acest termen (peirazō) este folosit ca nume pentru Satan în Matei 4:3 şi 1 Tes. 3:5

3.

Este folosit de Isus avertizându-ne să nu-L ispitim pe Dumnezeu (Matei 14:7; Luca 4:12) [sau pe Cristos, 1 Cor.
10:9]. Denotă şi încercarea de a face ceva care a eşuat (Fapte 9:20; 20:21; Evrei 11:29). Este folosit în legătură cu
ispitirile şi necazurile credincioşilor (1 Cor. 7:5; 10:9,13; Gal. 6:1; 1 Tes. 3:5; Evrei 2:18; Iacov 1:2,13,14; 1 Petru
4:12; 2 Petru 2:9)

4.

Este folosit în legătură cu ispitirile şi necazurile credincioşilor (1 Cor. 7:5; 10:9,13; Gal. 6:1; 1 Tes. 3:5; Evrei 2:18;
Iacov 1:2,13,14; 1 Petru 4:12; 2 Petru 2:9)

● poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi – Acest adevăr este reluat în 4:15. Isus Se identifică pe deplin cu poporul
Lui în nevoie (v. 17)!
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII
Acesta este un ghid de comentariu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre
noi trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie
să laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1.

Enumeră felurile în care noul legământ este superior legământului mozaic.

2.

De ce citează autorul atât de des din legământul mozaic?

3.

Cui îi sunt adresate avertismentele din capitolul 2?

4.

V. 6-8 din capitolul 2 se referă la omenire sau la Isus?

5.

De ce a trebuit să sufere Isus şi cum sunt creştinii afectaţi de suferinţă?

6.

Conform v. 14, are Satan puterea morţii asupra creştinilor?

7.

Enumeră motivele pentru care a avenit Isus.
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EVREI 3
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Isus superior faţă de
Moise
3:1-6

Fiul a fost credincios
3:1-6

Cristos este superior
faţă de Moise
3:1-6

Isus este mai mare
decât Moise
3:1-6

Cristos mai mare decât
Moise
3:1-6

O odihnă pentru
credincioşi

Fiţi credincioşi

Avertisment şi sfat

O odihnă pentru
poporul lui Dumnezeu

Cum să ajungem în
ţara de odihnă a lui
Dumnezeu

(3:7-4:13)

(3:7-4:13)

(3:7-4:13)

3:7-19

3:7-11

3:7-11
3:12-19

(3:7-4:13)
3:7-11

3:7-15

3:12-19

Eşecul rătăcirii prin
pustiu

3:12-15

3:16-19

3:16-19

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (p. Vii)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

primul paragraf

2.

al doilea paragraf

3.

al treilea paragraf

4.

etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE: EVREI 3:1-4:13
A. Această secţiune tratează superioritatea lui Isus faţă de cei doi conducători ai legământului mozaic, Moise şi Aaron, care
erau fraţi şi leviţi. Asta ne introduce în dezbaterea practică a preoţiei lui Melhisedec din Evrei 4:14-7:28.

B. Această secţiune este un joc rabinic cu două concepte: (1) „casa lui Dumnezeu”, din 3:1-6 (Num. 12:7-8; 2 Samuel 7) şi
(2) „odihna” din 3:7-4:13 (Ps. 95:7-11).

C. Dezbaterea se derulează în felul următor:
1.

Moise făcea parte din casa/familia lui Dumnezeu, dar Isus era constructorul casei/familiei

2.

Moise era un slujitor în casă, în timp ce Isus era un membru al familiei

3.

Moise nu a reuşit să aducă odihna lui Dumnezeu, dar Isus a reuşit
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D. Ideea teologică a ansamblului literar este avertismentul de a fi ascultător şi credincios. Isus a fost ascultător şi credincios,
dar israeliţii nu. legământul mozaic avea consecinţe grave pentru neascultare. Cu cât sunt mai cumplite consecinţele
respingerii sau încălcării noului legământ (2:1-4)?

E. Această secţiune este tipologică. Ea priveşte NT ca fiind noul exod, cel spiritual!

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 3:1-6
1 De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al
mărturisirii noastre, adică Isus, 2 care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost „credincios în toată
casa lui Dumnezeu.” 3 Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a
zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi. 4 Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile
este Dumnezeu. 5 Cât despre Moise, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu” ca slugă, ca să mărturisească
despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. 6 Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi
casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.

3:1
NASB, NKJV

„fraţi sfinţi”

NRSV

„fraţi şi surori”

TEV

„prietenii mei creştini”

NJB

„fraţi sfinţi”
Cui îi era adresată această carte? Repetarea termenului „fraţi” (2:11; 3:1,12; 10:19; 13:22), alături de subiect, implică că

era adresat credincioşilor evrei.
● „care aveţi parte de chemarea cerească” – Acest concept este folosit în câteva moduri în Biblie:
1. Israelul a fost chemat de Dumnezeu să fie o împărăţie de preoţi care să aducă lumea înapoi la Dumnezeu (Gen.
12:3; Exod19:5). În VT, aceasta era o chemare la slujire, nu mântuirea individuală, ci o chemare comună (poporul
Israel) la o sarcină dată (evanghelizarea mondială)
2. Credincioşii individuali sunt chemaţi (Ioan 6:44,65) la o mântuire veşnică
3. Fiecare creştin este chemat să slujească trupul lui Cristos prin darurile spirituale (1 Cor. 12:7,11)
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SUBIECT SPECIAL: CHEMAREA
Dumnezeu ia mereu iniţiativa în ceea ce priveşte chemarea, alegerea şi simpatia credincioşilor pentru El (Ioan 6:44, 65;
15:16; 1 Cor. 1:12; Efes. 1:4-5,11). Termenul „chemare” este folosit cu câteva înţelesuri teologice:
A. Păcătoşii sunt chemaţi la mântuire prin harul lui Dumnezeu prin lucrarea încheiată a lui Cristos şi prin convingerea din
partea Duhului Sfânt (klētos, Rom. 1:6-7; 9:24, similar din punct de vedere teologic cu 1 Cor. 1:1- 2; 2 Tim. 1:9; 2 Petru
1:10)
B. Păcătoşii cheamă numele Domnului pentru a fi mântuiţi (epikaleō, Fapte 2:21; 22:16; Rom. 10:9-13). Această afirmaţie
este o expresie de închinare la evrei
C. Credincioşii sunt chemaţi să trăiască în asemănare cu Cristos (klēsis, 1 Cor. 1:26; 7:20; Efes. 4:1; Fil. 3:14; 2 Tes. 1:11; 2
Tim. 1:9)
D. Credincioşii sunt chemaţi să slujească (Fapte 13:2; 1 Cor. 12:4-7; Efes. 4:1)
● „aţintiţi-vă privirile la…Isus” – IMPERATIV AORIST ACTIV. Înseamnă a medita profund (10:24). În context
presupune compararea persoanei şi a lucrării Lui cu conducătorii legământului mozaic.
● „Apostolul şi Marele Preot” – Aceste două funcţii prezintă superioritatea lui Isus faţă de Moise în calitate de curier oficial
şi faţă de Aaron ca mare preot al leviţilor. Capitolele 3 şi 4 tratează superioritatea lui Isus faţă de Aaron. Deoarece termenii
greceşti pentru „curier” şi „înger” sunt la fel, cuvântul „apostol” – care era termenul grecesc pentru „a trimite”, ar putea avea
legătură cu îngerii trimişi de Dumnezeu să le slujească celor mântuiţi (1:14) şi cu Isus, trimis de Dumnezeu pentru a-i
răscumpăra pe cei mântuiţi (Ioan 3:17). Acesta este singurul loc din NT în care Isus este numit „Apostol”, deşi Isus foloseşte
verbul în repetate ori vorbind despre El, trimis de Tatăl (Ioan 3:17,34; 5:36,38; 6:29,57; 7:29; 8:42; 10:36; 11:42;
17:3,18,21,23,25; 20:21).
● „Apostolul” – Vine de la verbul „a trimite” şi era folosit de rabini vorbind despre cineva trimis ca reprezentant oficial al
altcuiva. Moise a slujit în casa lui Dumnezeu ca slujitor, în timp ce Isus a fost „fiu”, un membru al familiei. Dumnezeu l-a
chemat pe Moise la slujire, dar pe Isus L-a trimis din cer.
● „Marele Preot” – Cartea Evrei este singura din Biblie care Îl numeşte pe Isus „mare preot”. Este nevoie de o argumentare
exhaustivă a rabinilor pentru a-i convinge pe evreii din primul secol că Isus, din tribul lui Iuda, chiar a fost preot.
Comunitatea Manuscriselor de la Marea Moartă aştepta doi Mesia, unul rege (din tribul lui Iuda) şi unul preot (din tribul lui
Levi, Ps. 110; Zah. 3-4).
● „mărturisirii noastre” – Acesta este termenul grecesc homologia, compus din „a spune” şi „acelaşi”. Cititorii îşi
mărturisiseră credinţa în Isus Cristos. Acum trebuiau să nu renunţe această mărturisire (4:14; 10:23). Aceasta este un dintre
temele principale ale acestei cărţi.
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SUBIECT SPECIAL: MĂRTURISIREA
I.

Există două forme ale aceluiaşi cuvânt de bază grecesc folosit pentru mărturisire sau mărtirue, homolegeō şi
exomologeō. Cuvântul compus folosit în Iacov vine de la homo – acelaşi, legō – a vorbi şi ex – în afară. Sensul de
bază este „a spune acelaşi lucru” sau „a fi de acord cu ceva.” Particula ex trimite la ideea de declaraţie publică.

II.

Traducerile în limba engleză ale acestui grup de cuvinte sunt:
1.

a lăuda

2.

a fi de acord

3.

a declara

4.

a declara

5.

a mărturisi

III.

Acesta grup de cuvinte a avut două întrebuinţări aparent contrare:

1.

a lăuda (pe Dumnezeu)

2.

a recunoaşte păcatul

Este posibil ca ele să se fi născut din percepţia omului asupra sfinţeniei lui Dumnezeu şi din păcătoşenia proprie. A
recunoaşte un adevăr înseamnă a le recunoaşte pe amândouă.

IV.

Accepţiunile din NT, ale grupului de cuvinte sunt:
1.

a promite (Matei 14:7; Fapte 7:17)

2.

a fi de acord sau a consimţi la ceva (Ioan 1:20; Luca 22:6; Fapte 24:14; Evrei 11:13)

3.

a lăuda (Matei 11:25; Luca 10:21; Rom. 14:11; 15:9)

4.

a fi de acord cu:

5.

a.

o persoană (Matei 10:32; Luca 12:8; Ioan 9:22; 12:42; Rom. 10:9; Fil. 2:11; 1 Ioan 2:23; Apoc. 3:5)

b.

un adevăr (Fapte 23:8; 2 Cor. 11:13; 1 Ioan 4:2)

a face o declaraţie publică (simţul juridic transformat în afirmare religioasă, Fapte 24:14; 1 Tim. 6:13)
a.

fără recunoaşterea vinei (1 Tim. 6:12; Evrei 10:23)

b.

cu recunoaşterea vinei (Matei 3:6; Fapte 19:18; Evrei 4:14; Iacov 5:16; 1 Ioan 1:9).

3:2 „a fost credincios Celui ce L-a rânduit” – În context accentul este pus pe (1) alegerea Tatălui şi înzestrarea lui Isus
pentru funcţia de Mântuitor (Marcu 3:14) şi (2) Isus îşi pune în aplicare credinţa în Tatăl (PARTICIPIU PREZENT), aşa cum
trebuie să facă şi credincioşii. Într-adevăr, El şi omul sunt una. O posibilă etimologie pentru „rânduit” este „creat”. Arius a
folosit verbul „rânduit” în controversa lui cu Atanasius pentru a afirma că Isus a fost cel mai important din creaţia lui
Dumnezeu (Prov. 8:22), dar nu Dumnezeu Însuşi (Fapte 2:36; Rom. 1:4; Col. 1:15). Această controversă din secolul al IV-lea
a produs învăţătura clară a unei esenţe divine, dar trei manifestări personale veşnice: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (Trinitatea).
Aceste trei persoane divine au fost mereu parte din singurul Dumnezeu adevărat (Ioan 1:1-18). Pentru o scurtă discuţie
relevantă despre arianism vezi Teologia creştină (ediţia a II-a), de Millard J. Erickson, pp. 711-715.
● „în toată casa lui Dumnezeu” – Asta se referă la Num. 12:7,8. Poporul lui Dumnezeu ca casa lui Dumnezeu este o
metaforă biblică care se repetă adesea (v. 6, „fraţilor în credinţă”, Gal. 6:10; 1 Tim. 3:15; „o casă duhovnicească” 1 Petru 2:5;
„Casa lui Dumnezeu” 1 Petru 4:17). Cuvântul „casă” este folosit de şase ori în acest paragraf, uneori cu sensul de clădire,
alteori cu sensul de familie. Argumentul pare să funcţioneze după cum urmează:
1. Moise făcea parte din casa/familia lui Dumnezeu, dar Isus era ziditorul acelei case
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2. Moise era slujitor, în timp ce Isus era membru al familiei
3. Moise nu a reuşit să aducă odihna lui Dumnezeu, dar Isus a reuşit
3:3 „vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise” – INDICATIV TRECUT PASIV. Aceasta era o afirmaţie
absolut şocantă pentru evrei (II Cor. 3:7-11).
3:4 „Orice casă este zidită de cineva” – Afirmaţie folosită pentru argumentul filosofic/teologic al „cauzei extreme” într-o
încercare de a demonstra existenţa lui Dumnezeu (Thomas Aquinas). Oricum, această linie de gândire („prima cauză”) nu
poate ajunge vreodată la descoperirea lui Dumnezeu ca Tată al lui Domnului Isus Cristos, nici ca prieten al păcătoşilor.
● „dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu” – Tatăl este creatorul tuturor lucrurilor (Rom. 11:36; 1 Cor. 15:2527). Isus este agentul Tatălui în creaţie (Ioan 1:3; 1 Cor. 8:6; Col. 1:16; Evrei 1:2).
3:5-6 „Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu” – Isus, fiul (1:2; 3:6; 5:8; 7:28) este comparat cu
Moise, slujitorul (1:2; 3:5; 5:8; 7:28; Exod 14:31; Num. 12:7). Moise a fost un slujitor credincios (Num. 12:7), dar Isus este
un membru al familiei!
3:5 Moise a vorbit despre Cristos în Deut. 18:18-19 (1 Petru 1:11). Asta reia adevărul din 1:1.
3:6 „casa Lui suntem noi” – Aceasta este familia credinţei descrisă ca o casă (Gal. 6:10; I Tim. 3:15; I Petru 2:5; 4:17).
Acelaşi tip de metaforă a unei clădiri colective este folosită când Biserica este numită „templu” (1 Cor. 3:16). Accentul cade
pe (1) stăpânirea lui Isus şi pe (2) poporul lui Dumnezeu ca entitate colectivă.
Este neobişnuit să vorbim despre Biserică în calitate de casă a lui Isus. Datorită acestui fapt, unele manuscrise greceşti
străvechi au schimbat PRONUMELE aşa încât să fie vorba despre Tatăl (manuscrisul P46 şi D*).
● „dacă” – CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III, care presupune acţiune potenţială (ean plus un SUBJUNCTIV). Asta îi dă
propoziţiei un element de contingenţă (3:14; 4:14; Rom. 11:22; 1 Cor. 15:2).
● „dacă păstrăm…încrederea…şi nădejdea cu care ne lăudăm” – „păstrăm până la sfârşit” este o accentuare continuă a
perseverenţei (SUBJUNCTIV AORIST ACTIV, 3:14; 4:14, vezi subiectul special de la 4:14). Restul acestui capitol şi
capitolul 4 sunt un avertisment continuu (1) pentru evreii credincioşi să se maturizeze în credinţă şi (2) pentru cei care au
auzit Evanghelia şi i-au văzut puterea în viaţa prietenilor lor evrei credincioşi, să o accepte şi ei pe deplin.
● „nădejdea cu care ne lăudăm” – Această accentuare a nădejdii este caracteristică pentru cartea Evrei (3:6; 6:11; 7:19;
10:23; 11:1). Nădejdea se referă la desăvârşirea sigură a credinţei noastre!
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SUBIECT SPECIAL: SPERANŢA
Pavel foloseşte adesea acest termen cu câteva sensuri diferite, dar înrudite. El este asociat adesea cu desăvârşirea
credinţei creştinului (1 Tim. 1:1). El poate fi exprimat ca glorie, viaţă veşnică, mântuire finală, a doua venire, etc.
Desăvârşirea este sigură, dar elementul timp este viitor şi necunoscut. Era asociat adesea cu „credinţă” şi „dragoste” (1 Cor.
13:13; 1 Tes. 1:3; 2 Tes. 2:16). Urmează o listă parţială cu unele dintre cazurile în care îl foloseşte Pavel:
1.

a doua venire (Gal. 5:5; Efes. 1:18; 4:4; Tit 2:13)

2.

Isus este speranţa noastră (1 Tim. 1:1)

3.

creştinul să fie adus în faţa lui Dumnezeu (Col. 1:22-23; 1 Tes. 2:19)

4.

speranţa aşteaptă în ceruri (1 Col 1:5)

5.

credinţa în vanghelie, (Col. 1:23; 1 Tes. 2:19)

6.

mântuirea finală ( Rom. 5:2; 1 Tes. 4:13; 5:8)

7.

slava lui Dumnezeu (Rom. 5:2; 2 Cor. 3:7-12; Col. 1:27)

8.

mântuirea neamurilor în Cristos (Col. 1:27)

9.

siguranţa mântuirii (1 Tes. 5:8)

10. viaţa veşnică (Tit 1:2; 3:7)
11. rezultatul maturităţii creştine (Rom. 5:2-5)
12. mântuirea întregii creaţii (Rom. 8:20-22)
13. desăvârşirea înfierii (Rom. 8:23-25)
14. un titlu pentru Dumnezeu (Rom. 15:13)
15. dorinţa lui Pavel pentru credincioşi (2 Cor. 1:7)
16. călăuzirea VT pentru creştinii din NT (Rom. 15:4)
● „până la sfârşit încrederea” – Această sintagmă nu apare în manuscrisele greceşti străvechi P46 sau B şi probabil nu este
originală. Dar este inclusă în alte manuscrise greceşti unciale străvechi (א, A, C, D, K, şi P). Este inclusă în v. 14 şi probabil a
fost transpusă aici de un scrib pentru echilibru. Cu siguranţă se potriveşte teologiei contextului. Vezi subiectul special de la
7:11.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 3:7-19 (paragraful complet include 3:7-4:13)
7 De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, 8 nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca
în ziua ispitirii în pustiu, 9 unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele
patruzeci de ani! 10 De aceea M-am dezgustat de neamul acesta şi am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au
cunoscut căile Mele! 11 Am jurat, dar, în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” 12 Luaţi seama, dar, fraţilor, ca
niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu. 13 Ci
îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească
prin înşelăciunea păcatului. 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea
nezguduită de la început, 15 câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua
răzvrătirii.” 16 Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră
din Egipt prin Moise? 17 Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce
păcătuiseră şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? 18 Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu Sa jurat oare celor ce nu ascultaseră? 19 Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.
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3:7 „cum zice Duhul Sfânt” – Inspiraţia VT Îi este atribuită Duhului Sfânt. Acest lucru este foarte semnificativ în context,
deoarece Scriptura Îi este atribuită Tatălui în 1:5,13; 2:6,11; 4:3,4; 10:9; 13:5. aşadar, acesta este un pasaj puternic despre
divinitate şi despre personalitatea Duhului Sfânt (9:8; 10:15).
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SUBIECT SPECIAL: TRINITATEA
Observă activitatea tuturor celor trei Persoane ale Trinităţii. Termenul „trinitate” folosit pentru prima dată de Tertulian,
nu este un cuvânt biblic, ci un concept universal.
1.

Evangheliile
a.

Matei 3:16-17; 28:19

b.

Ioan 14:26

2.

Faptele apostolilor – Fapte 2:32-33, 38-39

3.

Pavel
a.

Rom. 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10

b.

1 Cor. 2:8-10; 12:4-6

c.

2 Cor. 1:21; 13:14

d.

Gal. 4:4-6

e.

Efes. 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6

f.

1 Tes. 1:2-5

g.

2 Tes. 2:13

h.

Tit 3:4-6

4.

Petru – 1 Petru 1:2

5.

Iuda – v. 20-21
În VT se face aluzie la pluralismul lui Dumnezeu:

1.

2.

Folosirea pluralelor pentru „Dumnezeu”
a.

Numele Elohim este la plural, dar când este folosit pentru „Dumnezeu” are mereu un VERB LA SINGULAR

b.

„Noi” din Gen. 1:26-27; 3:22; 11:7

îngerul Domnului este un reprezentant vizibil al divinităţii

a. Gen. 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16
b. Exod 3:2,4; 13:21; 14:19
c. Jud. 2:1; 6:22-23; 13:3-22
d. Zaharia 3:1-2
Dumnezeu şi Duhul Său sunt diferiţi, Gen. 1:1-2; Ps. 104:30; Isaia 63:9-11; Ezechiel 37:13-14
Dumnezeu (YHWH) şi Mesia (Adon) sunt diferiţi, Ps. 45:6-7; 110:1; Zaharia 2:8-11; 10:9-12
3.

Mesia şi Duhul Sfânt sunt diferiţi, Zaharia 12:10

4.

toţi trei menţionaţi în Isaia 48:16; 61:1
Dumnezeirea lui Isus şi caracterul de persoană al Duhului Sfânt le-au făcut probleme primilor creştini stricţi,

monoteişti:
1.

Tertullian – L-a subordonat pe Fiu Tatălui

2.

Origen – a subordonat esenţa divină a Fiului şi a Duhului Sfânt

3.

Arius – a negat dumnezeirea Fiului şi a Duhului Sfânt

4.

Monarhismul – a crezut într-o manifestare succesivă a lui Dumnezeu ca Tată, Fiu, apoi Duh Sfânt
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Trinitatea este o formulare care S–a manifestat de-a lungul istoriei, documentată de materialul biblic
1.

dumnezeirea deplină a lui Isus, care este egal cu Tatăl, afirmată în 325 D. Cr. de consiliul de la Niceea

2.

caracterul de persoană şi de Dumnezeu al Duhului Sfânt, egal cu Tatăl şi cu Fiul a fost afirmat de Consiliul de la
Constantinopole (381 D. Cr.)

3.

doctrina trinităţii este exprimată pe deplin în lucrarea lui Augustin De Trinitate
Aici este cu adevărat un mister. Dar NT pare să afirme o esenţă divină cu trei manifestări personale veşnice.

● „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui” – v. 7-11 sunt un citat din LXX, Ps. 95:7-11, care este un avertisment la adresa Israelului
împotriva necredinţei în timpul rătăcirii prin pustie. Evrei 3:17-4:13 se bazează pe o prezentare a acestui pasaj. Aceasta este o
PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III. Ei au avut ocazia să vadă şi să audă (v. 9), dar au refuzat de bunăvoie şi
şi-au împietrit inimile.
3:8 „nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii” – Aluzie istorică la perioada răzvrătirii Israelului şi a rătăcirii prin
pustie. Textul Masoretic ebraic prezintă locurile geografice ale răzvrătirii lui Israel ca fiind Meriba (Exod17:7; Num. 20:13)
şi Masa (Exod17:7; Deut. 6:16). LXX le traduce etimologic (Meriba – locul certei şi Masa – ispitire, v. 9).
Termenul „inimile” se referă la întreaga persoană (Deut. 6:4-5). Iniţial aceşti israeliţi au avut credinţă, dar mai târziu nu
au mai acţionat cu credinţă (ex. mărturia celor doisprezece spioni). Ca urmare, nu li s-a permis să intre în Ţara Făgăduinţei.

SUBIECT SPECIAL: INIMA
Grecescul kardia este folosit în LXX şi în NT pentru a reflecta ebraicul lēb (BDB 523). Este folosit în mai multe feluri
(Bauer, Arndt, Gingrich şi Danker, Dicţionarul grec-englez, pp. 403-404).
1.

centrul vieţii fizice, o metaforă pentru persoană (Fapte 14:17, 2 Cor. 3:2-3; Iacov 5:5)

2.

centrul vieţii spirituale (morale)
a. Dumnezeu cunoaşte inima (Luca 16:15; Rom. 8:27; 1 Cor. 14:25; 1 Tes. 2:4; Apoc. 2:23)
b. Folosită în viaţa spirituală a oamenilor (Matei 15:18-19; 18:35; Rom. 6:17; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 2:22; I Petru 1:22

3.

centru gândurilor (intelectul - Matei 13:15; 24:48; Fapte 7:23; 16:14; 28:27; Rom. 1:21; 10:6; 16:18; 2 Cor. 4:6; Efes.
1:18; 4:18; Iacov 1:26; 2 Petru 1:19; Apoc. 18:7; „inimă” este sinonim cu „minte” în 2 Cor. 3:14-15 şi Fil. 4:7)

4.

centrul voinţei (Fapte 5:4; 11:23; 1 Cor. 4:5; 7:37; 2 Cor. 9:7)

5.

centrul sentimentelor (Matei 5:28; Fapte 2:26,37; 7:54; 21:13; Rom. 1:24; 2 Cor. 2:4; 7:3; Efes. 6:22; Fil. 1:7)

6.

un loc unic al activităţii Duhului Sfânt (Rom. 5:5; 2 Cor. 1:22; Gal. 4:6 [Cristos în inimile noastre, Efes. 3:17])

7.

inima este o metaforă pentru întreaga persoană (Matei 22:37, citând Deut. 6:5).
Gândurile, motivele şi acţiunile atribuite inimii dezvăluie pe deplin caracterul individului. VT conţine câteva
întrebuinţări izbitoare ale termenilor:
a. Gen. 6:6; 8:21, „S-a mâhnit în inima Lui” (observă de asemenea Osea 11:8-9)
b. Deut. 4:29; 6:5, „din toată inima ta şi din tot sufletul tău”
c. Deut. 10:16, „să vă tăiaţi dar inima împrejur” şi Romani 2:29
d. Ezechiel 18:31-32, „o inimă nouă”
e. Ezechiel 36:26 „o inimă nouă” vs. „inima de piatră”

● „ca în ziua” – Aici este exemplificat termenul ebraic „yom” folosit cu sens figurat (Ioan 8:56; Evrei 8:9), nu cu sensul unei
perioade de douăzeci şi patru de ore.
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SUBIECT SPECIAL: YOM
Teorii ale sensului lui yom (zi) preluate şi adaptate din „Studiu pe Vechiul Testament I” al Dr. John Harris (Decanul
Şcolii de Studii Creştine şi profesor universitar de vechiul testament la East Texas Baptist University):
1.

Teoria unei perioade propriu-zise de douăzeci şi patru de ore
Aceasta este o abordare deschisă (Exod 20:9-11). Întrebări care apar din această abordare:
a.

Cum era lumină în prima zi dacă soarele a fost creat abia în ziua a IV-a?

b.

Cum li s-a dat nume tuturor animalelor (în special celor create pentru alte părţi ale lumii) în mai puţin decât o zi?
(Gen. 2:19-20)?

2.

Teoria zi-veac
Această teorie încearcă să armonizeze ştiinţa (în special geologia) cu Scriptura. Această teorie afirmă că „zilele” erau

ere geologice ca lungime. Lungimea lor este inegală, aproximativ egală cu straturile diferite descrise în geologia
uniformitariană. Oamenii de ştiinţă tind să fie de acord cu evoluţia din Gen. 1: înaintea separării uscatului de mare de
dinaintea apariţiei vieţii erau aburi şi o masă de apă. Plantele au apărut înaintea animalelor, iar omul a fost ultima şi cea mai
complexă formă de viaţă. Întrebări care apar din această abordare:
a.

Cum au supravieţuit plantele timp de „veacuri” fără soare?

b. Cum a avut loc polenizarea la plante dacă insectele şi păsările nu au fost create decât cu „secole” mai târziu?
3.

Teoria alternării veac-zi
Zilele sunt perioade de douăzeci şi patru de ore, dar ele sunt separate de secole în care s-a dezvoltat creaţia. Întrebări

care apa din această abordare:

4.

a.

Apare aceeaşi problemă ca în cazul teoriei zi-veac.

b.

Indică textul că „zi” trebuie înţeles şi ca douăzeci şi patru de ore, şi ca veac?

Teoria creaţie-catastrofă progresivă
Această teorie este următoarea: între Gen. 1:1 şi Gen. 1:2 a trecut o perioadă nedefinită în care au avut loc erele

geologice; în această perioadă au fost create creaturile pre-istorice, în ordinea sugerată de fosile. În urmă cu aproximativ
200.000 de ani, a avut loc un dezastru supranatural care a distrus o mare parte din viaţa de pe această planetă şi a dus la
dispariţia multor animale; apoi au fost zilele din Gen. 1. aceste zile se referă mai degrabă la o re-creare decât la crearea
originală.
5.

Teoria Edenului exclusiv
Relatarea creaţiei se refă doar la crearea şi la aspectele fizice ale Grădinii Edenului.

6.

Teoria prăpastiei
Conform Gen. 1:1, Dumnezeu a creat o lume perfectă. Conform Gen. 1:2, Lucifer (Satan) a fost pus şef peste lume şi s-

a răzvrătit. Dumnezeu l-a judecat pe Lucifer şi lumea printr-o distrugere cumplită. Timp de milioane de ani, lumea a fost
lăsată singură şi erele geologice au trecut. Conform Gen. 1:3-2:3, în anul 4004 Î. Cr. B. C. E au avut loc cele şase propriuzise, de douăzeci şi patru de ore de re-creare. Episcopul Ussher a folosit genealogiile din Gen 5 şi 11 pentru a calcula data
creării omenirii – 4004 Î. Cr. B. C. E. Dar genealogiile nu reprezintă schemele cronologice complete.
7.

Teoria săptămânii sfinte
Scriitorul cărţii Geneza a folosit conceptele de zile şi de săptămână ca mecanism literar pentru a concretiza mesajul

divin al activităţii lui Dumnezeu în creaţie. O asemenea structură ilustrează frumuseţea şi simetria lucrării de creare a lui
Dumnezeu.
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3:9 „M-au ispitit şi M-au pus la încercare” – Termenul „a ispiti” din v.8 şi termenul „a pune la încercare” din v.9 sunt
redaţi în textul masoretic prin „meriba” şi „masa”, două aşezări geografice menţionate în Exod 17:1-7, unde Israel s-a
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
În traducerea grecească sunt folosiţi doi termeni diferiţi pentru „a ispiti” şi „a pune la încercare”. Primul (peirazō) avea
de obicei conotaţia de „a încerca cu intenţia de distrugere”, iar al doilea (dokimazō) „a încerca cu intenţia de acceptare”, dar
în context ele sunt sinonime. Vezi subiectul special de la 2:18.
● „au văzut lucrările Mele” – Lucrările miraculoase ale lui Dumnezeu cu copii lui Israel în cei patruzeci de ani în care au
rătăcit prin pustie nu le-a adus încredere deplină. Pilda lui Lazăr şi a bogatului din Luca 16 împreună cu Matei 24:24 ne arată
că minunile nu sunt neapărat semne de la Dumnezeu, nici cea mai bună cale de a-i aduce pe oameni la credinţă (ispitirea lui
Isus din Matei 4:3,6).
● „patruzeci de ani” – Acest număr este folosit des în Biblie. Probabil că este o expresie ebraică pentru o perioadă lungă,
nedefinită. De fapt, în acest context se referă la treizeci şi opt de ani (Num. 14:34).
Autorul cărţii Evrei a modificat varianta ebraică şi pe cea grecească a acestui psalm (ex. citatul dat de Pavel în Efes. 4:8
din Ps. 68:18), legând cei „patruzeci de ani” cu minunile lui YHWH pe care le-au văzut israeliţii în perioada de rătăcire prin
pustie. Dar textul masoretic şi LXX leagă sintagma de mânia lui YHWH faţă de popor din această perioadă (Ps. 95:10).
Autorii inspiraţi ai NT interpretează adesea VT prin jocuri de cuvinte ale rabinilor. Acest lucru pare să încalce loialitatea
noastră modernă faţă de intenţia autorului ca modalitatea adecvată de a interpreta Biblia. Trebuie să le dăm autorilor NT
dreptul de a folosi VT în feluri neadecvate pentru exegeţii moderni. Noi nu putem reproduce abordarea hermeneutică a
autorilor inspiraţi.
3:10 „M-am dezgustat de neamul acesta” – Un exemplu relevant al mâniei şi al judecăţii lui Dumnezeu se găseşte în Num.
14:11, 22-23, 27-30, 35.
● „cunoscut” – Termenul ebraic conţine un element al relaţiei personale (Gen. 4:1; Ier. 1:5), nu doar lucruri despre cineva
sau ceva. Credinţa biblică are un element cognitiv (adevăruri) şi unul personal (încredere).
● „căile Mele” – În limba ebraică există multe sinonime care se referă la Legea lui Dumnezeu (Ps. 19:6-9; 119). Lor le era
clară voia lui Dumnezeu (israeliţilor din VT), dar au respins-o de bunăvoie. Aceasta era problema evreilor necredincioşi
cărora le era destinată cartea Evrei. Mesajul lui Isus a schimbat „căile lui Dumnezeu” (Matei 5:21-48; Marcu 7:19; 10:5-6).
Acestor închinători evrei le era greu să părăsească mesajul lui Moise şi să se încreadă complet în mesajul apostolic al unui
„nou legământ” (Ier. 31:31-34; Ezec. 36:22-38), total indiferent la performanţele oamenilor!
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SUBIECT SPECIAL: TERMENI PENTRU REVELAREA LUI DUMNEZEU
(folosind DEUTERONOMUL şi PSALMI)
I.

„Regulamente”, BDB 349, „legiferare, poruncă sau decret”
A. Masculin,

 – חקDeut.4:1,5,6,8,14,40,45; 5:1; 6:1,24,25; 7:11; 11:32; 16:12; 17:19; 26:17; 27:10; Ps. 2:7;

50:16; 81:4; 99:7; 105:10,45; 148:6
B. Feminin,

 – חקהDeut. 6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15,45; 30:10,16; Ps. 89:31; 119:5,8,12,16,

23,26,33,48,54,64,68,71,80,83,112,124,135,145,155,171
II.

„Lege”, BDB 435, „instrucţiune”
A. Deut. 1:5; 4:44; 17:11,18,19; 27:3,8,26; 28:58,61; 29:21,29; 30:10; 31:9; Ps. 1:2; 19:7; 78:10; 94:12; 105:45;
119:1,18,29,34,44,51,53, 55,61, 70,72,77,85,92,97,109,113, 126,136,142,150,153,163,165,174

III.

„Mărturii”, BDB 730, „legi divine”
A. PLURAL,

 – עדהDeut. 4:45; 6:17,20; Ps. 25:10; 78:56; 93:5; 99:7; 119:22,24,46,59,79,

95,119,125,138,146,152,167,168
B.  עדותsau  עדת- Ps. 19:7; 78:5; 81:5; 119:2,14,31,36,88,99,111,129,144,157
IV.

„Normă”, BDB 824, „schimbare”
A. Ps. 19:8; 103:18; 111:7; 119:4,15,27,40,45,56,63,69,78,87,93,94,100,104, 110,128,134,141,159,168,173
B. „Porunci”, BDB 846
C. Deut. 4:2,40; 5:29; 6:1, 2, 17, 25; 8:1, 2, 11; 10:13; 11:13; 15:5; 26:13, 17; 30:11, 16; Ps. 19:8; 119:6, 10, 19,
21, 32, 35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 96, 98, 115, 127, 131, 143, 151, 166, 176
D. „Judecăţi/decrete”, BDB 1048, „conducere” sau „dreptate”
E. Deut. 1:17; 4:1,5,8,14,45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10,21; Ps. 10:5; 18:22; 19:9; 48:11; 89:30; 97:8; 105:5,7;
119:7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 102, 106, 120, 137, 149, 156, 160, 164; 147:19; 149:9
F.

„Căile Lui”, BDB 202, instrucţiunile lui YHWH pentru viaţa poporului Său
A. Deut. 8:6; 10:12; 11:22,28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16; 32:4; Ps. 119:3, 5, 37, 59

G. „Cuvintele Lui”
H. BDB 202 – Deut. 4:10,12,36; 9:10; 10:4; Ps. 119:9, 16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105,
107, 114, 130, 139, 147, 160, 161, 169
I.

BDB 57
1.

„cuvânt” – Deut. 17:19; 18:19; 33:9; Ps. 119:11, 67, 103, 162, 170, 172

2.

„promisiune” – Ps. 119:38, 41, 50, 58, 76, 82, 116, 133, 140, 148, 154

3.

„poruncă” – Ps. 119:158

3:11 „Am jurat, dar, în mânia Mea” – Mânia lui Dumnezeu este la fel de adevărată din punct d vedere biblic ca dragostea
lui Dumnezeu. dar trebuie să se spună că ambele sunt metafore antropomorfe, folosind sentimente şi terminologie umană. Cu
siguranţă sunt adevărate cu privire la Dumnezeu, dar nu sunt supreme. Dumnezeu ni S-a descoperit în mod adecvat, dar mai
sunt multe lucruri despre Dumnezeu pe care nu le putem primi cât timp facem parte din această realitate temporară, fizică,
păcătoasă.
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SUBIECT SPECIAL: DUMNEZEU DESCRIS CA OM (LIMBAJ
ANTROPOMORF)
I. Acest tip de limbaj este foarte folosit în VT (câteva exemple)
A. Părţi ale trupului fizic
1.

ochi – Gen. 1:4,31; 6:8; Exod 33:17; Num. 14:14; Deut. 11:12; Zah. 4:10

2.

mâini – Exod 15:17; Num. 11:23; Deut. 2:15

3.

braţ – Exod 6:6; 15:16; Deut. 4:34; 5:15; 26:8

4.

urechi – Num. 11:18; 1 Sam. 8:21; 1 Regi 19:16; Ps. 5:1; 10:17; 18:6

5.

faţă – Exod 33:11; Num. 6:25; 12:8; Deut. 34:10

6.

deget – Exod 8:19; 31:18; Deut. 9:10; Ps. 8:3

7.

glas – Gen. 3:8,10; Exod 15:26; 19:19; Deut. 26:17; 27:10

8.

picioare – Exod 24:10; Ezec. 43:7

9.

formă de om – Exod 24:9-11; Ps. 47; Isaia 6:1; Ezec. 1:26

10. îngerul Domnului – Gen. 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; Exod 3:4,13-21; 14:19; Jud. 2:1; 6:22-23; 13:3-22
B. Acţiuni fizice
1. vorbirea ca mecanism al creaţiei - Gen. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26
2. merge (sunetul paşilor Lui) în Eden - Gen. 3:8; Lev. 26:12; Deut. 23:14
3. închide uşa de la arca lui Noe - Gen. 7:16
4. miroase jertfele – Gen. 8:21; Exod 29:18, 25; Lev. 26:31
5. coboară – Gen. 11:5; 18:21; Exod 3:8; 19:11, 18, 20
6. în îngroapă pe Moise – Deut. 34:6
C. Sentimente umane (câteva exemple)
1.

regret/părere de rău – Gen. 6:6,7; Exod 32:14; Jud. 2:18; 1 Sam. 15:29,35; Amos 7:3,6

2.

furie – Exod 4:14; 15:7; Num. 11:10; 12:9; 22:22; 25:3,4; 32:10,13,14; Deut. 6:15; 7:4; 29:20

3.

gelozie – Exod 20:5; 34:14; Deut. 4:24; 5:9; 6:15; 32:16,21; Iosua 24:19

4.

dezgust/detestare – Lev. 20:23; 26:30; Deut. 32:19

D. Termeni familiari (câteva exemple)
1.

Tată
a.

al lui Israel – Exod 4:22; Deut. 14:1; Isaia 1:2; 63:16; 64:8

b.

al regelui – 2 Sam. 7:11-16; Ps. 2:7

c.

metafore ale acţiunilor părinteşti – Deut. 1:31; 8:5; Ps. 27:10; Pro. 3:12; Ier. 3:4,22; 31:20; Osea 11:1-4; Mal.
3:17

2.

Părinte – Osea 11:1-4

3.

Mamă – Ps. 27:10 (analogie cu o mamă grijulie); Isaia 49:15; 66:9-13

4.

o iubită tânără şi credincioasă – Osea 1-3

V.

Motivele folosirii unui astfel de limbaj

A. Este necesar ca Dumnezeu să li Se descopere oamenilor. Conceptul foarte universal că Dumnezeu este bărbat este un
68

antropomorfism, deoarece Dumnezeu este duh!
B. Dumnezeu ia cele mai însemnate aspecte ale vieţii umane şi le foloseşte pentru a i Se descoperi omenirii căzute (tată,
mamă, părinte, iubit)
C. Deşi este necesar, Dumnezeu nu vrea să fie limitat la o formă fizică (Exod 20; Deut. 5)
D. Antropomorfismul suprem este înfierea lui Isus! Dumnezeu a devenit fizic, tangibil (1 Ioan 1:1-3). Mesajul lui
Dumnezeu a devenit Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:1-18).
● „am jurat” – Dumnezeu adesea face jurăminte pozitive pe El în ceea ce priveşte veridicitatea afirmaţiilor Lui, dar aici jură
negativ (4:3), ceea ce confirmă veridicitatea avertismentelor Lui şi a consecinţelor neascultării.
● „nu vor intra în odihna Mea” – Aceasta este o CONDIŢIONALĂ parţială DE GRADUL I fără concluzie, dar cu sens
negativ. Termenul „odihnă” este folosit în capitolele 3 şi 4 cu patru sensuri diferite:
1. în Gen. 2:2 desemnează odihna lui Dumnezeu în cea de-a şaptea zi a creaţiei (4:3,4,10)
2. în Num. 13 şi 14 desemnează aducerea de către Iosua a poporului în Ţara Făgăduinţei (3:11,18; 4:8)
3. în Ps. 95:7-11 desemnează zilele lui David, în care odihna lui Dumnezeu nu veniseră încă pe deplin (4:1,9-10)
4. este folosit ca metaforă pentru rai (prezenţa lui Dumnezeu)
3:12
NASB, NRSV, TEV

„luaţi seama, fraţilor”

NKJV

„feriţi-vă”

NJB

„aveţi grijă”
Acesta este un IMPERATIV PREZENT ACTIV; vegheaţi în continuare! Nu este doar începutul crucial al vieţii de

credinţă, ci şi sfârşitul (capitolul 11)!
●
NASB, NKJV

„fraţilor”

NRSV

„fraţi şi surori”

NJB

„fraţilor”
Vezi observaţia de la 3:1. Această indicaţie pare să se refere la evreii credincioşi, deşi ar putea denota fraternitatea

etnică.
● „o inimă rea şi necredincioasă” – Această sintagmă descrie un credincios care îl părăseşte pe Dumnezeul cel viu. O inimă
credincioasă este o inimă hotărâtă până la sfârşit (v. 14 şi capitolul 11). Sintagma „inimă necredincioasă” reflectă expresia
ebraică „inimă de necredinţă” (4:6) şi „cade”, ceea ce reflectă ebraicul shuv („se întoarce”).
● „care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu” – INFINITIV AORIST ACTIV. De la acest VERB vine cuvântul
„apostazie”. El adresează o lipsă crescândă de credinţă (este opusul lui 3:14). Cui îi este adresat acest pasaj? Evreilor
credincioşi sau evreilor necredincioşi? Utilizarea lui „fraţi” în 3:1 şi sintagma „care aveţi parte de chemarea cerească”
adăugată, la fel ca „fraţi” din 3:12 cer o referire la credincioşi.
Atunci avertismentul este referitor la (1) mântuire sau la (2) credincioşie? În context pare să se refere la credincioşie;
Isus a fost credincios, ei trebuie să fie credincioşi. Cartea Evrei priveşte viaţa creştină de la sfârşit (v. 14), nu de la început (ca
Pavel).
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„Despărţirea” din v. 12 trebuie să aibă legătură cu credinţa continuă şi cu lipsa de credincioşie. Israeliţii aveau credinţă,
dar nu una ascultătoare. Ei au respins promisiunea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte ţara în care curge lapte şi miere
acceptând relatarea spionilor (Num. 13-14), nu credinţa lor în Dumnezeu. În acest context, „despărţirea” (căderea) nu
înseamnă „căderea de la credinţă”, ci „căderea de la credincioşie”! dar pentru o credinţă puternică sunt necesare ambele. Vezi
observaţia de la 3:16-18.
Dumnezeu vine mereu la noi printr-un legământ. Noi trebuie să răspundem cu credinţă şi cu credincioşie. Dumnezeul
Suveran ne-a permis să participăm la decizia noastră iniţială şi la ucenicia continuă. Autorul cărţii evrei este greu de urmărit
deoarece:
1. foloseşte raţionamente rabinice şi hermeneutică
2. se adresează la două grupuri:
a.

evreilor credincioşi

b.

evreilor necredincioşi

1. el priveşte siguranţa creştină şi victoria pe criteriul credincioşiei şi al credinţei
2. el se axează pe credincioşia până la sfârşit (4:14; capitolul 11). El priveşte viaţa creştină de la sfârşit, nu de la început.
Sintagma „Dumnezeul cel Viu” este un joc de cuvinte cu numele convenit pentru Dumnezeu, YHWH, care vine de la
VERBUL ebraic „a fi” (Exod 3:14). Vezi subiectul special „Nume pentru divinitate” de la 2:7. Aceşti cititori nu-L respingeau
pe YHWH, dar ironia este că respingerea Evangheliei lui Isus Cristos este, de fapt, o respingere a lui YHWH (1 Ioan 5:9-12).
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SUBIECT SPECIAL: APOSTAZIA (APHISTĒMI)
Acest termen grecesc, aphistēmi, are un câmp semantic larg. Termenul „apostazie” este derivat de la acest termen şi îi
prejudiciază utilizarea pentru cititorii moderni. Ca întotdeauna, cheia este contextul, nu o definiţie prestabilită.
El este compus din prepoziţia apo, care înseamnă „de la” sau „departe de” şi histēmi, „a şedea”, „a sta” sau „a se fixa”.
Observă următoarele utilizări (ne-teologice):
1.

a îndepărta din punct de vedere fizic
a.

din Templu, Luca 2:37

b.

dintr-o casă, Marcu 13:34

c.

de o persoană, Marcu 12:12; 14:50; Fapte 5:38

d.

toate lucrurile, Matei 19:27,29

2.

a îndepărta din punct de vedere politic, Fapte 5:37

3.

a îndepărta din punct de vedere relaţional, Fapte 5:38; 15:38; 19:9; 22:29
a.

a îndepărta din punct de vedere legal (a divorţa), Deut. 24:1,3 (LXX ) şi NT, Matei 5:31; 19:7; Marcu 10:4;
1 Cor. 7:11

b.

a şterge o datorie, Matei 18:24

c.

a demonstra dezinteres plecând, Matei 4:20; 22:27; Ioan 4:28; 16:32

d.

a demonstra interes rămânând, Ioan 8:29; 14:18

e.

a da voie sau a permite, Matei 13:30; 19:14; Marcu 14:6; Luca 13:8

Din punct de vedere teologic, de asemenea, VERBUL are o accepţiune largă:
1.

a anula, a scuza, a ierta vina pentru păcat, Exod 32:32 (LXX); Num. 14:19; Iov 42:10 şi NT, Matei 6:12,14-15;
Marcu 11:25-26

2.

a se depărta de păcat, 2 Tim. 2:19

3.

a neglija, depărtându-se
a.

de Lege, Matei 23:23; Fapte 21:21

b.

de credinţă, Ezec. 20:8 (LXX ); Luca 8:13; 2 Tes. 2:3; 1 Tim. 4:1; Evrei 3:12

Credincioşii moderni pun multe întrebări teologice la care scriitorii NT nici nu s-ar fi gândit. Una dintre acestea este în
legătură cu tendinţa modernă de a separa credinţa de credincioşie.
În Biblie există persoane care se implică în poporul lui Dumnezeu şi se întâmplă ceva:
I. Vechiul Testament:
A. Cei care au auzit relatarea celor doisprezece (zece) spioni, Num.14 (Evrei 3:16-19)
B. Core, Num. 16
C. Fiii lui Eli, 1 Sam. 2, 4
D. Saul, 1 Sam. 11-31
E. Prorocii falşi (exemple):

F.

1.

Deut. 13:1-5 18:19-22 (modalităţi de a recunoaşte un proroc fals)

2.

Ier. 28

3.

Ezec. 13:1-7

Prorociţe false
1.

Ezec. 13:17
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2.

Neem. 6:14

G. Conducători răi ai Israelului (exemple)
1.

Ier. 5:30-31; 8:1-2; 23:1-4

2.

Ezec. 22:23-31

3.

Mica 3:5-12

II. Noul Testament:
A. Acest termen grecesc este apostasize. VT şi NT confirmă o intensificare a răului şi a învăţăturilor false înainte de a
doua venire (Matei 24:24; Marcu 13:22; Fapte 20:29,30; 2 Tes. 2:3,9-12; 2 Tim. 4:4). Este posibil ca acest termen
grecesc să reflecte cuvintele lui Isus din Pilda Semănătorului din Matei 13, Marcu 14 şi din Luca 8. Evident, aceste
învăţături false nu sunt creştine, ci vin dinăuntrul creştinismului (Fapte 20:29-30; 1 Ioan 2:19); oricum, ele îi pot
atrage şi prinde pe credincioşii sinceri, dar imaturi (Evrei 3:12). Întrebarea teologică este dacă falşii învăţători au
fost credincioşi. Este greu de răspuns, deoarece în bisericile locale existau falşi învăţători (1 Ioan 2:18-19). Adesea
tradiţiile noastre teologice sau denominaţionale răspund la această întrebare fără să facă referire la anumite texte
biblice (în afară de interpretarea în afara contextului, adică citarea unui verset în afara contextului pentru a
demonstra predilecţiile cuiva).
B. Credinţa aparentă
1.

Iuda, Ioan 17:12

2.

Simon vrăjitorul, Fapte 8

3.

cei despre care se vorbeşte în Matei 7:13-23

4.

cei despre care se vorbeşte în Matei 13, Marcu 4 şi Luca 8

5.

evreii din Ioan 8:31-59

6.

Alexandru şi Imeneu, 1 Tim. 1:19-20

7.

cei din 1 Tim. 6:21

8.

Imeneu şi Filet, 2 Tim. 2:16-18

9.

Dima, 2 Tim. 4:10

10. învăţători falşi, 2 Petru 2:19-22; Iuda v. 12-19
11. anticrişti, 1 Ioan 2:18-19
C. Credinţă fără roade
1.

1 Cor. 3:10-15

2.

2 Petru 1:8-11

Ne gândim rar la aceste texte deoarece teologia noastră sistematică (calvinism, arminianism, etc.) ne impune răspunsul.
Vă rog nu mă judecaţi de la început pentru că abordez acest subiect. Grija mea este hermeneutica adecvată. Noi trebuie să
lăsăm Biblia să ne vorbească, nu să încercăm să o transformăm într-o teologie prestabilită. Acest lucru este adesea dureros şi
şocant, deoarece o mare parte a teologiei noastre este denominaţională, culturală sau relaţională (părinte, prieten, păstor), nu
biblică. Unii care sunt în poporul lui Dumnezeu ajung să nu mai fie în poporul Său (Rom. 9:6).
3:13 „Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii” – IMPERATIV PREZENT ACTIV. Credincioşii trebuie să Îi imite pe Duhul Sfânt şi
pe Fiul în încurajarea la credinţă şi credincioşie (10:24). Este aceeaşi rădăcină ca a cuvântului paraclete, care înseamnă
„persoană chemată pentru a ajuta” şi Îi desemnează pe Duhul Sfânt (John 14:16,26; 15:26; 16:7) şi pe Isus (cf. I John 2:1).
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● „astăzi” – Folosit în Ps. 95 arată că încă era timpul pentru încrederea în Dumnezeu şi pentru găsirea odihnei Lui, fiind în
vremea lui David. Autorul accentuează că timpul pentru decizie este acum, deoarece vine o vreme când respingerea continuă
duce la orbire (ex. păcatul de neiertat din Evanghelii şi păcatul de moarte din 1 Ioan).
Nimeni nu alege când să vină la Dumnezeu (Ioan 6:44, 65). Singura noastră alegere este să răspundem imediat.
Respingerea continuă şi necredinţa voită provoacă o împietrire spirituală a inimii omului (SUBJUNCTIV AORIST PASIV,
„să se împietrească prin înşelăciunea păcatul”). Aceasta nu este voia lui Dumnezeu, ci consecinţa inevitabilă a respingerii.
Poporul lui Dumnezeu care a părăsit Egiptul cu credinţă a dat înapoi la promisiunea lui Dumnezeu în legătură cu Ţara
Făgăduinţei. Creştinii au adesea necredinţă practică. Feriţi-vă să despărţiţi credinţa iniţială de credinţa continuă (v. 6, 14).
● „pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului” – SUBJUNCTIV AORIST PASIV.
Păcatul este personificat ca duşmanul care împietreşte inimile. Observă cum este prezentat acest adevăr:
1. Luaţi seama, dar, fraţilor (v. 12)
2. ca niciunul dintre voi să n-aibă
A. o inimă necredincioasă
B. să vă despartă de Dumnezeu
3. îndemnaţi-vă unii pe alţii (v. 13)
4. să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului (v. 13)
5. ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm (v. 14)
Ce încurajare şi ce avertisment puternic prezintă aceste versete!
3:14 „ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos” – INDICATIV TRECUT ACTIV. Asta presupune o acţiune încheiată a cărei
consecinţă este o stare de durată.
● „dacă” – CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III, care presupune acţiune potenţială. Aceasta este încă un avertisment la
adresa creştinilor să îşi păstreze mărturisirea (3:6; 4:14; 10:23).
●
NASB

„dacă păstrăm începutul încrederii nezguduite până la sfârşit”

NKJV

„dacă păstrăm începutul încrederii statornice până la sfârşit”

NRSV

„dacă ne păstrăm încrederea nezguduită până la sfârşit”

TEV

„dacă ne păstrăm nezguduită până la sfârşit încrederea de la început”

NJB

„dacă ne păstrăm încrederea de la început până la sfârşit”
Se accentuează perseverenţa. Aceasta este o accentuare biblică la fel de adevărată ca siguranţa mântuirii. Ei trebuie să

fie foarte uniţi pentru o perspectivă biblică echilibrată (3:6; 4:14; Marcu 13:13; Rom. 11:22; 1 Cor. 15:2; Gal. 6:7-9; 1 Ioan
2:19; Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 21:7). Vezi subiectul special „Garanţia” de la 2:2. Pentru „până la sfârşit” vezi
subiectul special de la 7:11.
Cele mai multe doctrine biblice sunt în perechi dialectale sau paradoxale. Biblia este o carte orientală care foloseşte
limbajul figurat pentru a exprima adevărul în afirmaţii foarte puternice, dar apoi îl echilibrează cu alte afirmaţii, aparent
contradictorii. În consecinţă, adevărul se găseşte între cele două extreme afirmate. Oamenii occidentali tind să interpreteze în
afara contextului o arte a paradoxului şi să radicalizeze adevărul interpretând la propriu şi dogmatic o expresie a adevărului,
fără să caute şi să fie deschişi la adevărul opus. În multe feluri, aceasta este sursa majoră a tensiunii dintre denominaţiile
moderne occidentale! Vezi subiectul special de mai jos.
73

SUBIECT SPECIAL: SIGURANŢA
Siguranţa mântuirii este (1) un adevăr biblic, (2) experimentarea credinţei creştinului şi (3) un stil de viaţă.
A. Temeiul biblic pentru siguranţă este
1.

caracterul lui Dumnezeu Tatăl

a. Gen. 3:15; 12:3
b. Ps. 46:10
c. Ioan 3:16; 10:28-29
d. Rom. 8:38-39
e. Efes. 1:3-14; 2:5,8-9
f. Fil. 1:6
g. 2 Tim. 1:12
h. 1 Petru 1:3-5
2.

Lucrarea lui Dumnezeu Fiul
a. rugăciunea preoţească a Lui, Ioan 17:9-24, în special v. 12
b. jertfa Lui înlocuitoare
1) Rom. 8:31
2) 2 Cor. 5:21
3) 1 Ioan 4:9-10
c. mijlocirea Lui continuă
1) Rom. 8:34
2) Evrei 7:25
3) 1 Ioan 2:1

3.

învrednicirea lui Dumnezeu Duhul Sfânt
a. chemarea Lui, Ioan 6:44,65
b. pecetluirea Lui
1) 2 Corinteni 1:22; 5:5
2) Efes. 1:13-14; 4:30
c. încredinţarea Lui personală
1) Rom. 8:16-17
2) 1 Ioan 5:7-13

B. răspunsul necesar al credinciosului pentru legământ
1.

pocăinţă şi credinţă iniţială şi continuă
a. Marcu 1:15
b. Ioan 1:12
c. Fapte 3:16; 20:21
d. Rom. 10:9-13

2.

să nu uite că ţelul mântuirii este asemănarea cu Cristos
a. Rom. 8:28-29
b. Efes. 1:4; 2:10; 4:13
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3.

să nu uite că siguranţa mântuirii este confirmată de stilul de viaţă
a. Iacov
b. 1 Ioan

4.

să nu uite că siguranţa este confirmată de credinţa activă şi de perseverenţă
a. Marcu 13:13
b. 1 Cor. 15:2
c. Evrei 3:14; 4:14
d. 2 Petru 1:10
e. Iuda 20-21
f.

afirmaţiile de încheiere ale scrisorilor către cele şapte biserici din Apoc. 2-3

SUBIECT SPECIAL: ARCHĒ
Termenul „domeniu” este grecescul archē, care înseamnă „începutul” sau „originea” a ceva.
1. începutul ordinii create (Ioan 1:1; 1 Ioan 1:1; Evrei 1:10)
2. începutul Evangheliei (Marcu 1:1; Fil. 4:15; 2 Tes. 2:13; Evrei 2:3)
3. primii martori oculari (Luca 1:2)
4. semnele de la început (minunile, Ioan 2:11)
5. principiile de la început (Evrei 5:12)
6. siguranţa mântuirii de la început (Evrei 3:14)
A ajuns să fie folosit pentru „domnie” sau „autoritate”
1. a oficialilor guvernamentali umani
a. Luca 12:11
b. Luca 20:20
c. Rom. 13:3; Tit 3:1
2. a autorităţilor îngereşti
a. Rom. 8:38
b. 1 Cor. 15:24
c. Efes. 1:21; 3:10; 6:12
d. Col. 1:16; 2:10,15
Aceşti falşi învăţători dispreţuiesc orice autoritate, pământească sau cerească. Ei sunt libertini antinomieni. Se pun pe ei
înşişi şi dorinţele lor înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor, a autorităţilor civile şi a conducătorilor bisericilor.
3:15 „dacă” – Încă o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III, ca în v. 14, care presupune acţiune potenţială.
Acesta este un citat din Ps. 95:7-8, care a fost ideea centrală a capitolului 3.
3:16-18 Aceste versete conţin trei întrebări retorice (v. 16, 17, 18). Dacă această analogie este luată la propriu, se pare că toţi
cei care au murit în pustie (Num. 14), inclusiv Moise, Aaron şi preoţii credincioşi din timpul răzvrătirii lui Core, sunt pierduţi
din punct de vedere spiritual pentru totdeauna. Acest lucru este imposibil. Este un joc de cuvinte cu „odihnă” şi
„neascultare”. Aceştia sunt cei doi termeni cheie ai contextului. Dumnezeu are o „odihnă” pentru cei care se încred în El (şi
fa asta continuu), deşi există consecinţe ale „neascultării” şi pentru necredincioşi, şi pentru credincioşi!
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3:19 Necredinţa din v. 19 al legătură cu lipsa continuă de credincioşie a Israelului în timpul perioadei de rătăcire prin pustie!

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1. De ce este numit Isus „apostol” în 3:1?
2. Enumeră utilizările diferite ale termenului „odihnă”.
3. Defineşte „perseverenţa sfinţilor”.
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EVREI 4
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

O odihnă pentru
poporul lui Dumnezeu

NRSV

TEV

NJB

Avertisment şi îndemn

O odihnă pentru
poporul lui Dumnezeu

Intrarea în odihna lui
Dumnezeu

(3:7-4:13)

Promisiunea odihnei

(3:7-4:13)

(3:7-4:13)

(3:7-4:13)

4:1-11

4:1-10

4:1-11

4:1-7

4:1-11

Cuvântul descoperă
condiţia în care ne
aflăm

4:8-11

4:11-13
4:12-13

4:12-13

4:12-13

4:12-13

Isus ca Marele nostru
Preot

Isus, Marele Preot
însemnat

Isus, Marele Preot
milos

(4:14-5:14)

(4:14-5:10)

(4:14-5:10)

4:14-16

4:14-16

4:14-16

Isus, Marele Preot
însemnat
Marele nostru Preot
milos
(4:14-5:10)
4:14-16

4:14-16

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE
Autorul pendulează între superioritatea lui Isus şi avertismentul de a rămâne în El.
Superioritatea lui Isus (noul legământ) faţă de vechiul legământ
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1.

El este superior descoperirii (prorocilor, 1:1-3)

2.

El este mijlocitorul superior (îngerilor, 1:4-2:18)

3.

El este slujitorul superior (lui Moise, 3:1-6)

4.

El este preotul superior (lui Aaron, 4:14-5:10; 6:13-7:28)

5.

El este legământul superior (VT, 8:1-13; 9:15-22)

6.

El este sanctuarul superior (templului, 9:1-11, 23-28)

7.

El este jertfa superioară (animalelor, 9:12-14; 10:1-18)

8.

El este muntele superior (vechiului legământ – muntele Sinai, noul legământ – muntele Sion)

În lumina superiorităţii lui Isus, există o serie de avertismente împotriva respingerii Evangheliei (noul legământ, Ier.
31:31-34; Ezec. 36:22-38) şi a întoarcerii la iudaism (vechiul legământ)
1. 2:1-4
2. 3:7-4:13
3. 5:11-6:12
4. 10:19-39
5. 12:14-29

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT):4:1-13
1 Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi
să nu se pomenească venit prea târziu. 2 Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost
propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. 3 Pe când noi, fiindcă am crezut,
intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!”
Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. 4 Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a
şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.” 5 Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna
Mea!” 6 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună
n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor, 7 El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” – zicând, în David, după atâta
vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” 8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua
odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. 9 Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui
Dumnezeu. 10 Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de
lucrările Sale. 11 Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de
neascultare. 12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri:
pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 13
Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.

4:1
NASB, NKJV

„să ne temem”

NRSV, TEV

„să luăm, dar, bine seama”

NJB

„să fim atenţi”
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VERBUL este un SUBJUNCTIV („să ne temem”) AORIST PASIV (deponent). Avertismentele din Evrei (2:1-4; 3:713; 4:1-13; 5:11-6:12; 10:26-39; 12:14-17) dau un fel de spaimă (v. 11). Aceste avertismente ating chestiunile supreme ale
mântuirii şi ale siguranţei mântuirii.
● „atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui” – Acesta este un joc de cuvinte continuu
(„odihna Lui”, v. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11) în care autorul foloseşte metoda hermeneutică a rabinilor pentru a vorbi despre patru
părţi ale istoriei şi ale speranţei poporului lui Dumnezeu.
1. Gen. 2:2, odihna lui Dumnezeu în cea de-a şaptea zi a creaţiei
2. Num. 13-14, odihna lui Iosua, adică Ţara Făgăduinţei
3. Ps. 95:7-11, odihna lui Dumnezeu era încă disponibilă în zilele lui David
4. v. 1 şi 10-11, ziua de odihnă ca referinţă la pace cu Dumnezeu şi viaţă cu Dumnezeu (rai)
●
NASB, NKJV

„to have come short of it”

NRSV

„să nu ajungă la ea”

TEV

„să nu reuşească să ajungă la odihna promisă”

NJB

„să nu se pomenească venit prea târziu pentru promisiunea de a intra în odihna Lui”
Această sintagmă reflectă termenul ebraic chatha (a rata semnul), tradus de LXX ca hamartia, însemnând „a nu ajunge”

sau „a rata” (12:15; Rom. 3:23). Un sens înrudit este „a veni prea târziu” (NJB).
4:2 „ni s-a adus o veste bună” – Se referă la Evanghelia despre Isus Cristos, pe care toţi trebuie să o accepte prin credinţă.
Înainte de Cristos, se referea la Cuvântul lui Dumnezeu, dat în VT prin modalităţi diferite (ex. „să nu mâncaţi din pom”,
„construieşte o arcă”, „urmează-Mă într-o ţară”, „păzeşte legea”, „întră în Ţara Făgăduinţei”, etc.). fiecare persoană sau grup
trebuia să Îl creadă pe Dumnezeu şi să răspundă cu credinţă (să asculte) Cuvântul pe care l-a spus. În Exod, cei care au crezut
au fost Iosua şi Caleb. Ei au crezut promisiunea lui Dumnezeu în legătură cu Ţara Făgăduinţei. Majoritatea israeliţilor nu au
crezut.
● „ca şi lor” – Se referă la israeliţii care au ascultat relatarea negativă a celor zece spioni. Dar Iosua şi Caleb nu s-au îndoit
de promisiunea lui Dumnezeu că vor cuceri Ţara Făgăduinţei (Num. 13-14). Ei au avut credinţă, aşa că au putut intra în
Canaan; contemporanii lor necredincioşi nu au putut.
●
NASB

„deoarece nu a fost unit prin credinţă în cei care au auzit”

NKJV

„nefiind combinat cu credinţă în cei care l-au auzit”

NRSV

„deoarece ei nu au fost uniţi prin credinţă cu cei care au auzit”

TEV

„nu l-au acceptat cu credinţă”

NJB

„deoarece nu au împărtăşit credinţa celor care au ascultat”
În manuscrisul grecesc există o diferenţă în ceea ce priveşte această sintagmă. Varianta cea mai bine atestată are un

PARTICIPIU TRECUT PASIV, ACUZATIV, MASCULIN, PLURAL, care se referă la credinţa lui Iosua şi a lui Caleb
(NASB, NKJV, NRSV, REB). cealaltă variantă este un PARTICIPIU TRECUT PASIV, NOMINATIV, MASCULIN,
SINGULAR, care se referă la credinţa în mesajul auzit (TEV, NJB, NIV).
Problema teologică presupune credinţa (mântuirea) sau lipsa de credinţă a israeliţilor adulţi (de la 20 de ani în sus) care
au luat parte la exod. Necredinţa lor în relatarea spionilor a însemnat (1) că nu li s-a permis intrarea în Canaan sau că (2) nu
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au fost primiţi în rai? Nu este uşor de răspuns la această întrebare, din cauza jocului de cuvinte al autorului cu termenul
„odihnă”. Se pare că cel mai bine ar fi să susţinem credinţa lor iniţială în YHWH (mântuirea), dar să recunoaştem că le-a
lipsit încrederea în toate promisiunile Lui (ex. ocuparea Canaanului). Aceasta este şi întrebarea despre cititorii din primul
secol. Lipsa lor de perseverenţă a fost nu semn că nu au fost mântuiţi sau demonstra o credinţă slabă? În exegeza lui pe Evrei
din Noua serie de exegeze internaţionale, F. F. Bruce spune: „Implicaţia practică este clară: nu auzirea în sine a Evangheliei
aduce mântuirea, ci însuşirea ei prin credinţă; dacă credinţa este adevărată, ea va fi una perseverentă” (p. 73).
4:3 „când a zis” – INDICATIV TRECUT ACTIV, folosit în repetate rânduri pentru a face referire la Scriptura inspirată
(1:13; 4:3,4; 10:5,9; 13:5); poate fi vorba despre Dumnezeu Tatăl sau despre Dumnezeu Fiul.
● Acesta este un citat din Ps. 95:11 (la fel ca v. 5 şi 3:11) şi încă o aluzie la VT, la Gen. 2:2, sabatul lui Dumnezeu (odihna
din a şaptea zi de tot ce a creat).
4:4 „Căci într-un loc a vorbit” – Reflectă expresia rabinică a credinţei în caracterul inspirat al întregului VT (2:6). „Într-un
loc” (locul exact al textului) şi „el” (autorul uman al textului) nu erau la fel de importante a faptul că Dumnezeu este autorul
întregii Scripturi. Asta nu presupune faptul că autorul a uitat unde se găsea referinţa din VT.
● „ziua a şaptea” – Rabinii afirmau că sabatul lui Dumnezeu („ziua de odihnă”) nu a încetat niciodată, deoarece formula
obişnuită din Gen. 1 – „a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a …” – nu este menţionată în legătură cu a
şaptea zi a creaţiei, în Gen. 2:2, 3 (Exod 20:11).
4:5 Acesta este un citat din Ps. 95:11.
4:6 „din pricina neascultării” – Necredinţa este evidenţiată prin neascultare (3:18; 4:6, 11). Contextul mai larg al
capitolului 4 reflectă evenimentele din Num. 13-14, dar referinţa scripturală este la Ps. 95:7-11, care are legătură cu
experienţa lui Israel de la Meriba.
Termenul „neascultare” apare în manuscrisele străvechi greceşti unciale A, B şi D, în timp ce în papirusul P46 şi în
manuscrisul străvechi uncial  אapare „necredinţă”.
4:7 „El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” – zicând, în David” – Termenul grecesc „hotărăşte” este de fapt termenul
„orizont”, care înseamnă stabilirea unor graniţe. „În David” nu apare în varianta în ebraică a Ps. 95:7-8, dar LXX traduce
corect şi introduce autorul tradiţional al psalmului. Argumentul autorului este bazat pe faptul că odihna lui Dumnezeu este
disponibilă chiar şi în timpul domniei lui David.
Psalmul 95:7-11 a fost citat de câteva ori în capitolele 3 şi 4. De fiecare dată a fost accentuată o parte diferită a pasajului
din VT (ca într-o predică).
1. 3:7-11 accentuează „nu vă împietriţi inimile”, din Ps. 95:8
2. 3:15 accentuează „în ziua răzvrătirii” din Ps. 95:9
3. 4:3-5 accentuează „Nu vor intra în odihna Mea” din Ps. 95:11
4. 4:7 accentuează „astăzi” din Ps. 95:7
4:8 „dacă ” – PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL II, numită adesea „opusă faptelor”. Iosua nu i-a dus în odihnă
pe toţi copiii Israelului. Termenul „odihnă” nu este folosit aici cu sensul odihnei din Canaan, ci cu sensul de odihna spirituală
a lui Dumnezeu (v. 9-10). Din v. 8-10 este evident că autorul cărţii Evrei foloseşte „odihnă” cu trei înţelesuri
istorice/teologice:
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1. Canaan, Ţara Făgăduinţei (v. 8, ziua lui Iosua, Num. 13-14)
2. ocazia de a se încrede în Dumnezeu (v. 9, ziua lui David, Ps. 95)
3. Gen. 2 (v. 4), odihna lui Dumnezeu de creaţie (v. 10)
4. raiul (v.1, 11)
● „inimile” – Vezi subiectul special de la 3:8.
● „Iosua” – KJV traduce Isus, după traducerile Bibliilor Geneva şi Episcopi, dar contextul cere „Iosua” din VT. Ambele
nume se scriu la fel (Iosua – în ebraică, Isus – în aramaică)! Biserica primară folosea adesea „Iosua” ca un fel de „Isus”
(Fapte 7:45, unde apare aceeaşi greşeală de traducere).
● „Dumnezeu [El în limba engleză]” – Trebuie să fie vorba despre autorul divin al Ps. 95.
4:9 Acesta este rezumatul prezentării autorului psalmului 95. În primul rând, a existat o promisiune iniţială a odihnei (Gen.
2:2); în al doilea rând a existat o împlinire istorică (Iosua); în al treilea rând a existat o oportunitate ulterioară (ziua lui
David); mai există încă o a patra oportunitate pentru oricine alege să creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Observă că
autorul foloseşte numele de „poporul lui Dumnezeu” pentru cei care cred în Cristos (nu doar pentru evrei).
4:10, 11 Toate VERBELE din v. 10-11 sunt AORISTE, ceea ce (1) arată o acţiune încheiată sau (2) priveşte întreaga viaţă ca
întreg. V. 10 şi 11 clarifică faptul că „odihna” din v. 10 se referă la rai. Sârguinţa creştinilor va înceta într-o zi (Apoc. 14:13),
dar v. 11 afirmă clar că, atâta timp cât se află în viaţa fizică, creştinii trebuie să trebuie să aibă credinţă, pocăinţă, ascultare şi
perseverenţă continuă. V. 11 este un avertisment puternic. Mântuirea este absolut gratuită în lucrarea încheiată a lui Cristos.
Este un har de la Tatăl şi lucrarea de convingere a Duhului Sfânt. Dumnezeul triunic suveran a ales să aibă o relaţie de
legământ cu omenirea. Omul trebuie să răspundă continuu. Mântuirea nu este un bilet spre cer, nici o asigurare în caz de
incendiu, ci o relaţie de credinţă zilnică cu Dumnezeu, care rezultă în asemănarea progresivă cu Cristos! Legământul are
beneficii şi obligaţii.
4:11
NASB, NKJV

„Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta”

NRSV

„Să facem orice efort să intrăm în odihna aceasta”

TEV

„Să ne străduim să primim odihna aceasta”

NJB

„să înaintăm să intrăm în această odihnă”
În limba română, acest lucru pare să susţină performanţa umană pentru a ajunge în odihna lui Dumnezeu, dar cuvintele

greceşti înseamnă „să aşteptăm cu nerăbdare” sau „să ne grăbim” (2 Tes. 2:17; 2 Tim 4:9).
● „pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare” – Vezi 3:18 şi 4:6.
4:12 „Cuvântul lui Dumnezeu” – În limba greacă, v. 12 şi 13 formează o propoziţie. „Cuvântul” (logos) nu se referă la Isus
personal, la fel ca în Ioan 1:1, ci la mesajul vorbit (13:7) sau scris al lui Dumnezeu din VT sau din descoperirea din NT. autodescoperirea lui Dumnezeu este descrisă în trei moduri:
1.

este personificat ca având o viaţă proprie

2.

este ca puterea penetrantă a unei săbii

3.

este ca un judecător omniscient (v. 13)

H.E. Dana, în cartea lui Creştinismul ebraic, sugerează, bazat pe papirusul egiptean, că „cuvânt” (logos) înseamnă
„recunoaşterea” sau „luarea în considerare”. El afirmă că acest lucru se potriveşte cu argumentul general original al autorului,
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care spune că va fi o recunoaştere divină prin examinare, folosind metafora unui chirurg (p. 227). Aşadar, acest text nu este o
prezentare a cuvântului revelat al lui Dumnezeu, ci judecata pătrunzătoare a lui Dumnezeu. Este interesant, dar autorul cărţii
Evrei a folosit adesea logos pentru cuvântul lui Dumnezeu (2:2; 4:2; 5:13; 7:28; 13:7) şi, de asemenea, termenul grecesc
pentru cuvântul vorbit, rhēma (6:5; 11:3).
● „viu şi lucrător, mai tăietor” – Reflectă conceptul ebraic al puterii cuvântului vorbit a lui Dumnezeu (Gen
1:1,3,6,9,14,20,24,26; Ps. 33:6,9; 148:5; Isaia 40:8; 45:23; 55:11; 5:17-19; Matei 5:17-19; 24:35; 1 Petru 1:23).
● „sufletul şi duhul” – Aceasta nu este o dihotomie ontologică a omului, ci o relaţie duală cu această planetă şi cu
Dumnezeu. Cuvântul ebraic nephesh este folosit pentru om şi pentru animalele din Geneza, dar „duh” (ruah) este folosit doar
pentru om. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până în interiorul omului. Aceasta nu este un verset scos din context pentru a
demonstra natura omului ca fiinţă formată din două părţi (dihotom) sau din trei părţi (trihotom) (1 Tes. 5:23). Omul este
reprezenta în Biblie în primul rând ca unitate (Gen. 2:7). Pentru un rezumat de calitate al teoriilor despre om ca trihotom,
dihotom sau unitate vezi Millard J. Erickson, Teologia creştină (ediţia a doua), pp. 538-557 şi Frank Stagg, Polarităţi ale
existenţei omului din perspectivă biblică.
● „judecă simţirile şi gândurile inimii” – În gândirea ebraică, inima reprezintă întreaga persoană şi motivaţiile interioare.
Vezi subiectul special de la 3:8. dumnezeu cunoaşte credinţa adevărată şi credinţa falsă.
4:13 „totul este gol şi descoperit” – Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin (1 Sam. 16:7; Ps. 7:9; 33:13-15; 139:1-4; Prov. 16:2;
21:2; 24:12; Ier. 11:20; 17:10; 20:12; Luca 16:15; Fapte 1:24; 15:8; Rom. 8:27).
●
NASB

„înaintea ochilor Lui”

NKJV

„gol şi deschis”

NRSV

„gol şi descoperit”

TEV

„expus şi deschis”

NJB

„neacoperit şi deschis pe deplin”
Sensul propriu al acestei metafore este „a expune gâtul ridicând bărbia”. Această metaforă din VT era un avertisment

pentru judecători. Aici se referă la întâlnirea faţă în faţă cu Dumnezeu în ziua judecăţii, care ne cunoaşte pe deplin
motivaţiile.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 4:14-16 (întregul capitol literar până la 5:10)
14 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem
tari în mărturisirea noastră. 15 Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în
toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. 16 Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului,
ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.
4:14 „un Mare Preot însemnat” – Autorul Îl menţionează pentru prima dată pe Isus ca Mare Preot în 3:1-6. după
avertismentele şi îndemnurile din 3:7-4:13, acum revine la subiect. Acelaşi şablon este urmat în avertismentele din 5:11-6:12
şi în discuţia despre funcţiile preoţeşti ale lui Isus din 6:13-10:39. vezi subiectul special de la 2:17.
Cartea Evrei este singura din NT care Îl numeşte pe Isus „mare preot”. Comparaţia făcută de autor între legământul
mozaic şi noul legământ continuă. Este greu pentru evrei să înţeleagă şi să accepte aceste lucruri. Isus nu era din seminţia de
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preoţi a lui Levi. Dar Isus este numit „preot” în 1:3; 2:17,18; 3:1. În VT, Mesia este numit preot în doar două contexte: Ps.
110 şi Zah. 4, ambele având aspect regal şi preoţesc.
● „care a străbătut cerurile” – Sintagma este la TIMPUL TRECUT. Isus a străbătut cerurile (fie că sunt trei sau şapte), S-a
întors în prezenţa Tatălui, iar rezultatul venirii (înfierii) şi plecării (înălţării) Lui rămâne. Aşadar, şi credincioşii pot străbate
cerurile acum, prin mijlocirea Lui. În gândirea gnostică, cerurile sunt bariere de îngeri (eoni), dar în VT ele sunt:
1. atmosfera în care zboară păsările
2. ferestrele raiului, de unde vine ploaia
3. cerurile luminoase ale soarelui şi ale lunii
4. însăşi prezenţa lui Dumnezeu
Au existat multe discuţii ale rabinilor în privinţa existenţei a trei sau şapte ceruri (Efes. 4:10; 2 Cor. 12:2). Această
sintagmă a fost folosită de rabini pentru a descrie templul ceresc, ceea ce se potriveşte cel mai bine în context (9:23-28).

SUBIECT SPECIAL: CERURILE
În VT, termenul „cer” este de obicei la PLURAL (shamayim). Termenul ebraic înseamnă „înălţime”. Acest concept
reflectă sfinţenia şi transcendenţa lui Dumnezeu.
În Gen. 1:1, prin PLURALUL „cerurile şi pământul” s-a considerat că Dumnezeu a creat(1) atmosfera de deasupra
acestei planete sau (2) o modalitate de referire la întreaga realitate (spirituală şi fizică). De la aceste concepţii de bază s-au
citat alte texte ca referindu-se la treptele cerului: „cerurile cerurilor” (Ps. 68:33) sau „cerurile şi cerurile cerurilor” (Deut.
10:14; 1 Regi 8:27; Neem. 9:6; Ps. 148:4). Rabinii au presupus că ar putea exista:
1. două ceruri (R. Judah, Hagigah 12b)
2. tei ceruri (Test. Levi 2-3; înălţarea lui Isaia 6-7; Midrash Tehillim despre Ps. 114:1)
3. cinci ceruri (3 Baruh)
4. şapte ceruri (R. Simonb Lakish; 2 Enoh 8; înălţarea lui Isaia 9:7)
5. zece ceruri (2 Enoh 20:3b; 22:1)
Toate acestea trebuiau să demonstreze separarea lui Dumnezeu de creaţia fizică şi/sau transcendenţa Lui. cei mai mulţi
rabini iudei credeau că există şapte ceruri. A. Cohen, spune în Talmudul fiecăruia (p. 30) că acest număr avea legătură cu
sferele astronomice, dar eu cred că se referă la şapte ca numărul perfect (zilele creaţiei, şapte reprezentând odihna lui
Dumnezeu în Gen. 1).
Pavel menţionează în 2 Cor. 12:2 „al treilea” cer (ouranos în limba greacă) ca modalitate de a identifica prezenţa
măreaţă, personală a lui Dumnezeu. Pavel avusese o întâlnire personală cu Dumnezeu!
● „Isus” – Este posibil ca acesta să fie un joc tipologic de cuvinte cu Isus ca noul Iosua. Numele lor sunt exact la fel (Iosua în
ebraică, Isus în aramaică). Autorul cărţii Evrei face foarte multe aluzii la Exod. Aşa cum Iosua a dus poporul lui Dumnezeu
în odihna Ţării Făgăduinţei, Isus îi va duce în rai.
● „Fiul lui Dumnezeu” – Acesta este unu titlu divin din VT aplicat lui Isus din Nazaret şi accentuarea continuă a autorului a
lui Isus ca „fiu” (1:2; 3:6; 5:8; 7:28). Nu din întâmplare sunt accentuate împreună caracterul uman şi cel divin al lui Isus
(Ezec. 2:1 – uman; Dan. 7:13 – divine). Acesta este stâlpul principal al adevărului NT în ceea ce priveşte persoana lui Cristos
(Ioan 1:1,14; 1 Ioan 4:1-6).
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● „să rămânem tari în mărturisirea noastră” – SUBJUNCTIV PREZENT ACTIV. Este accentuarea continuă a nevoii de
perseverenţă (2:1; 3:6,14). Trebuie să ne echilibrăm decizia iniţială (Ioan 1:12; 3:16; Rom. 10:9-13) cu ucenicia continuă
(Matei 7:13-27; 28:19-20; Efes. 1:4; 2:10). Ambele sunt de o importanţă crucială! Credinţa trebuie să producă credincioşie!
Pentru o discuţie asupra termenului „mărturisire” vezi observaţia de la 3:1.
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SUBIECT SPECIAL: NEVOIA DE PERSEVERENŢĂ
Doctrinele creştine despre viaţa creştină sunt greu de explicat, deoarece ele sunt prezentate în perechi dialectale
orientale tipice. Aceste perechi sunt contradictorii, dar ambele sunt biblice. Creştinii occidentali au avut tendinţa de a alege
un adevăr şi de a-l ignora sau subestima pe cel opus. Lasă-mă să-ţi dau un exemplu:
1.

Este mântuirea o decizie iniţială de a te încrede în Cristos ori o dedicare de o viaţă uceniciei?

2.

Este mântuirea o alegere prin har făcută de un Dumnezeu suveran sau credinţa omenirii şi răspunsul de pocăinţă
dat unei oferte divine?

3.

Se poate pierde mântuirea odată primită, sau există o nevoie de sârguinţă continuă?

Problema stăruinţei a fost una discutabilă de-a lungul istoriei Bisericii. Problema începe cu pasajele aparent conflictuale
din NT:
1.

2.

texte despre încredinţare
a.

afirmaţii făcute de Isus (Ioan 6:37; 10:28-29)

b.

afirmaţii făcute de Pavel (Rom. 8:35-39; Efes. 1:13; 2:5,8-9; Fil. 1:6; 2:13; 2 Tes. 3:3; 2 Tim. 1:12; 4:18)

c.

afirmaţii făcute de Petru (1 Petru 1:4-5)

texte despre nevoia de perseverenţă
a.

afirmaţii făcute de Isus (Matei 10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Marcu 13:13; Ioan 8:31; 15:4-10; Apoc.
2:7,17,20; 3:5,12,21)

b.

afirmaţii făcute de Pavel (Rom. 11:22; 1 Cor. 15:2; 2 Cor. 13:5; Gal. 1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Fil. 2:12; 3:18-20;
Col. 1:23)

c.

afirmaţii făcute de autorul Evreilor (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11)

d.

afirmaţii făcute de Ioan (1 Ioan 2:6; 2 Ioan 9)

e.

afirmaţii făcute de Tatăl (Apoc. 21:7)

Mântuirea biblică vine din iubirea, mila şi harul unui Dumnezeu Triunic suveran. Nici un om nu poate fi mântuit fără
iniţierea Duhului Sfânt (Ioan 6:44, 65). Mai întâi intervine divinitatea şi stabileşte planul, dar ea cere ca oamenii să răspundă
cu credinţă şi cu pocăinţă, la început şi continuu. Dumnezeu lucrează cu omenirea într-o relaţie de legământ. Există privilegii
şi responsabilităţi!
Mântuirea le este oferită tuturor oamenilor. Moartea lui Isus a rezolvat problema păcatului creaţiei căzute. Dumnezeu a
dat o cale şi vrea ca toţi cei creaţi după chipul Său să răspundă dragostei Sale şi darului oferit în Isus.
Dacă vrei să citeşti mai mult pe acest subiect dintr-o perspectivă non-calvinistă, vezi:
a. Dale Moody, Cuvântul adevărului, Eerdmans, 1981 (pp. 348-365)
b. Howard Marshall, Ţinut de puterea lui Dumnezeu, Bethany Fellowship, 1969
c. Robert Shank, Viaţă în Fiul, Westcott, 1961
Biblia pune două probleme diferite în acest domeniu: (1) considerarea asigurării ca pe o permisiune de a duce o viaţă
fără rod şi egoistă şi (2) încurajarea celor care luptă cu lucrarea şi cu păcatul personal. Problema este că grupurile greşite iau
mesajul greşit şi construiesc sisteme teologice pe pasaje biblice limitate. Unii creştini au o nevoie disperată de mesajul
încredinţării, în timp ce alţii au nevoie de avertismente severe! Tu în care grup eşti?
Există o controversă teologică istorică a lui Augustin vs. Pelagius şi a lui Calvin vs. Arminius (semi-pelagian). Discuţia
implică întrebarea despre mântuire: dacă o persoană este mântuită cu adevărat, trebuie ea să persevereze în credinţă şi să
aducă roade?
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Calviniştii se aliniază în spatele textelor biblice care afirmă suveranitatea lui Dumnezeu şi puterea continuă (Ioan
10:27-30; Rom. 8:31-39; 1 Ioan 5:13,18; 1 Petru 1:3-5) şi TIMPURI VERBALE precum PATRICIPIUL TRECUT PASIV
din Efes. 2:5,8.
Arminienii se aliniază în spatele textelor biblice care îi avertizează pe credincioşi să „rabde”, să „rămână” sau să
„continue” (Matei 10:22; 24:9-13; Marcu 13:13; Ioan 15:4-6; 1 Cor. 15:2; Gal. 6:9; Apoc. 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7).
Personal, nu cred că Evrei 6 şi 10 sunt aplicabile, dar mulţi arminieni le folosesc ca avertisment împotriva apostaziei. Pilda
Semănătorului din Matei 13 şi Marcu 4 pun problema credinţei aparente, la fel ca Ioan 8:31-59. aşa cum calviniştii citează
VERBE la TIMPUL TRECUT pentru a ilustra mântuirea, arminieni citează pasaje la TIMPUL PREZENT precum 1 Cor.
1:18; 15:2; 2 Cor. 2:15.
Acesta este un exemplu perfect al felului în care sistemele teologice abuzează de metoda de exegeză a interpretării în
afara contextului. De obicei este folosit un principiu călăuzitor sau un text important pentru a construi o reţea teologică din
perspectiva căreia sunt privite toate textele. El prezintă adevărul învăluit în tensiune, în perechi aparent paradoxale. Creştinii
trebuie să le afirme pe ambele şi să trăiască în tensiune. NT prezintă şi siguranţa mântuirii credinciosului, şi condiţia
credinţei continue şi a smereniei. Mântuirea nu este un produs (un bilet spre cer sau o asigurare în caz de incendiu), ci o
relaţie. Este o decizie ţi o ucenicie. Ea este prezentată în NT la toate TIMPURILE VERBALE:
AORIST (acţiune încheiată), Fapte 15:11; Rom. 8:24; 2 Tim. 1:9; Tit 3:5
TRECUT (acţiune încheiată cu rezultate care rămân), 1 Cor. 1:18; 15:2; 2 Cor. 2:15
VIITOR (evenimente viitoare sau sigure), Rom. 5:8,10; 10:9; I Cor. 3:15; Fil. 1:28; 1 Tes. 5:8-9; Evrei 1:14; 9:28
4:18 „n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre” – A. T. Robertson oferă o altă traducere
posibilă – „să sufere pentru slăbiciunile noastre” (2:17-18). Isus nu a avut o natură păcătoasă şi nu a păcătuit niciodată, dar a
fost expus la ispite adevărate din cauza păcatului omului.
● „ispitit” – Termenul (peirazō) are conotaţia de „a ispiti pentru a distruge” (2:18; 3:9; 11:37). Este un PARTICIPIU
TRECUT PASIV, care accentuează o acţiune încheiată printr-un agent extern, precum ispititorul. Acesta este un nume pentru
Satan („cel care ispiteşte”) din Matei 4:3 (observă şi Marcu 1:13). Vezi subiectul special de la 2:18.
● „ca şi noi, dar fără păcat” – Isus este Dumnezeu pe deplin şi om pe deplin, dar ne înţelege! Oricum, El nu ia parte la
răzvrătirea şi la independenţa faţă de Tatăl a omenirii căzute (Cel nevinovat, fără pată, 2:17-18; 7:26; Luca 23:41; Ioan 8:46;
14:30; 2 Cor. 5:21; Fil. 2:7-8; 1 Petru 1:19; 2:22; 3:18; 1 Ioan 3:5).
4:16 „Să ne apropiem, dar” – SUBJUNCTIV PREZENT REFLEXIV (deponent), care accentuează implicarea continuă a
subiectului, dar cu un element de contingenţă. Acesta este un termen tehnic în LXX folosit pentru apropierea unui preot de
Dumnezeu. În cartea Evrei, acest termen este folosit pentru posibilitatea omului căzut de a se apropia de Dumnezeu datorită
jertfei lui Isus (4:16; 7:25; 10:1,22; 11:6). Isus i-a făcut pe ucenicii Lui „o împărăţie de preoţi” (Exod19:5,6; 1 Petru 2:5,9;
Apoc. 1:6).
● „cu deplină încredere de scaunul harului” – Termenul „încredere” înseamnă „libertatea de a vorbi cu curaj”. Noi avem
libertatea şi, deci, curajul de a ne apropia de însăşi prezenţa lui Dumnezeu prin Isus Cristos (10:19,35). Acest lucru este
similar predelei rupte din templul lui Irod în ziua în care a murit Isus (Matei 27:51; Marcu 15:38; Luca 23:45). Prin Isus,
păcătoşii pot veni înaintea unui Dumnezeu sfânt şi să primească milă şi har, nu condamnare.
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● „de scaunul harului” – Aceasta ar putea fi o circumlocuţiune pentru Dumnezeu, la fel ca folosirea DIATEZEI PASIVE.
Autorul cărţii Evrei priveşte raiul ca pe un templu spiritual (9:11, 24), dar şi ca pe un tron ceresc (1:8; 4:16; 8:1; 12:2)
● „să fim ajutaţi la vreme de nevoie” – Contextul vorbeşte despre avertismente împotriva păstrării mărturiei. Cu siguranţă
Dumnezeu ne va ajuta în necazuri şi în ispite (1) prin Isus şi (2) prin caracterul Lui.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1. De ce ne este atât de greu să înţelegem acest capitol?
2. De ce accentul pus pe îndemnul „rămâneţi” atât de recurent în Evrei?
3. Are vreo semnificaţie teologică faptul că Isus este numit în v. 4 şi „Isus” şi „Fiul lui Dumnezeu”?
4. Ce înseamnă faptul că Isus „a străbătut cerurile”?
5. Ce legătură există între perseverenţă şi siguranţa mântuirii credinciosului?
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EVREI 5
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

Isus, Marele Preot
însemnat

NRSV

TEV

NJB

Tema lui Isus, Marele
nostru Preot

Isus, Marele Preot
însemnat

Isus, Marele Preot
milos

(4:14-5:10)

Calităţile Marelui
Preot

(4:14-5:14)

(4:14-5:10)

(4:14-5:10)

5:1-4

5:1-4

5:1-6

5:1-6

5:1-10

5:7-10

5:7-10

Un preot veşnic
5:5-10

5:5-11

Avertisment împotriva
apostaziei

Avertisment împotriva
abandonării credinţei

(5:11-6:12)

(5:11-6:17)

5:11-6:8

Imaturitatea spirituală

5:11-14

5:11-14

Viaţa şi teologia
creştină

5:11-14

5:12-14

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE
A. În 3:1 sunt introduşi doi termeni care Îl descriu pe Isus: „apostol” şi „mare preot”. Cel de-al doilea este dezvoltat doar în
Evrei (2:17; 3:1; 4:14-15; 5:5,10; 6:20; 7:26,28; 8:1,3; 9:11; 10:21).
B. Autorul ştia că creştinilor evrei cărora li se adresează le va fi greu să accepte conceptul de Isus ca mare preot după
rânduiala lui Melhisedec.
88

C. Capitolul literar, 5:11-6:20, este o paranteză în discuţia autorului despre Melhisedec pentru a-i avertiza pe evreii
credincioşi şi pe cei necredincioşi.
D. În 5:11-6:20 avem trei PRONUME importante: „noi” (5:11), „voi” (5:11-12 – de trei ori) şi „cei”/„ei” (6:4-8).
PRONUMELE reflectă trei grupuri:
1.

„noi” – 5:11; 6:1-3, scriitorul şi echipa lui de misiune

2.

„voi” – 5:11-12; 6:9-12, evreii credincioşi cărora le scrie autorul

3.

„cei” şi „ei”, 6:4-8, evreii necredincioşi, co-închinători şi prieteni ai destinatarilor epistolei

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 5:1-4
1 În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu,
ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate. 2 El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este cuprins
de slăbiciune. 3 Şi, din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât şi pentru ale
norodului. 4 Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron.
5:1-4 Versetele 1-4 îi descriu pe preoţii leviţi din VT.
1.

se trage din una dintre seminţii (Levi)

2.

stă înaintea lui Dumnezeu pentru oameni

3.

aduce daruri şi jertfe pentru păcat (8:3; 9:9)

4.

este îngăduitor cu păcătoşii deoarece şi el este păcătos (Lev. 16:3,6)

5.

nu este cinstit personal, ci fiind ales şi folosit de Dumnezeu

5:2
NASB, NRSV

„îngăduitor”

NKJV

„milos”

TEV

„poate fi milos”

NJB

„compătimeşte”
Acesta este singurul loc din NT în care este folosit acest termen. El nu apare deloc în LXX. Este folosit în Aristeas 256

cu privire la filosofia cumpătării (Moulton şi Milligan, Vocabularul Noului Testament grecesc, p. 406).
● „cei neştiutori şi rătăciţi” – În VT păcatele din neştire şi din gelozie putea fi iertate prin jertfe (Lev. 4:2,22,27; 5:15-18;
22:14; Num. 15:22-31), dar păcatele intenţionate nu erau iertate (Deut. 1:43; 17:12,13; 18:20; Psalmul 51).
În Cuvinte ilustrate din Noul Testament, vol. 5, A. T. Robertson face legătura teologică între păcatele intenţionate
din VT, care nu erau iertate prin jertfe, şi avertismentele din 3:12 şi 10:26. El afirmă că „apostazia intenţionată (3:12; 10:26)
nu este iertată” (p. 368).
Pavel credea că Dumnezeu i-a arătat milă deoarece nu a ştiut adevărul, nerespingând intenţionat Evanghelia.
5:3 „Şi, din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât şi pentru ale norodului” – Se
referă la procedeele prin care marele preot făcea ispăşire pentru el însuşi din Lev. 9:7-17 (dedicare iniţială; 16:6-19 ziua
ispăşirii şi Evrei 9:7). Evrei 7:26,27 ne spune că Isus nu a trebuit niciodată să aducă o jertfă pentru păcatul propriu, dar ne
înţelege nevoia (4:15).
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5:4 „Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur” – Dumnezeu a numit o anumită seminţie de preoţi (Levi, Num. 16:40; 18:7; 1
Sam. 12:9-14; 2 Cron. 16:18) şi o anumită familie (a lui Aaron, Exod 28:1; 1 Cron. 23:13).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 5:5-10
5 Tot aşa, şi Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi
Te-am născut.” 6 Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.” 7 El este
Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea
să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, 8 măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin
lucrurile pe care le-a suferit. 9 Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei
mântuiri veşnice, 10 căci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot „după rânduiala lui Melhisedec.”
5:5 „Hristos nu Şi-a luat singur slava” – Vezi Ioan 8:50, 54.
● „de a fi Mare Preot” – Era foarte greu să convingi un grup de evrei că Isus a fost mare preot, el nefiind din seminţia lui
Levi. Aceasta este scopul acestei argumentări exhaustive (4:14- 5:10; 6:13-7:28) bazate pe citate din VT.
● „Cel ce I-a zis” – Autorul spune că Tatăl confirmă poziţia înălţată a lui Isus citând un psalm regal cheie, 2:7. La botezul lui
Isus (3:17) şi la schimbarea la faţă (Matei 17:5), Tatăl a citat acelaşi psalm, împreună cu Isaia 42:1.
Arius, în secolul al IV-lea D. Cr., în conflictul lui teologic cu Atanasius în privinţa divinităţii depline a lui Isus, a folosit
a doua parte a acestui citat pentru a afirma că Isus a fost prima şi cea mai înaltă creaţie a lui Dumnezeu (Prov. 8:22-31), dar
ideea centrală a citatului este caracteristica lui Isus de Fiu (1:2; 3:6; 5:8; 7:28). Psalmul original era o ceremonie anuală de
înnoire a împăratului Israelului sau al lui Iuda.
5:6 „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” – Citat din Ps. 110:4. acest psalm este unic prin faptul că ăi dă
în mod specific lui Mesia funcţia de preot şi de rege (cei doi măslini, Zah. 4:3,11-14 şi Iosua ca ramură, 6:13). Aflăm din
Manuscrisele de la Marea Moartă că eseenii aşteptau doi Mesia, unul rege şi unul preot. Isus a îndeplinit ambele funcţii. De
fapt, El îndeplineşte toate cele trei funcţii unse din VT: proroc, preot şi rege (1:1-3).
● „Melhisedec” – Această temă este dezvoltată în capitolul 7. Ilustraţia este luată din Gen. 14:17-20, unde el este un
preot/rege canaanit al Salemului (Iebus, Ierusalim).
5:7 „în zilele vieţii Sale pământeşti” – se referă la Isus, nu la Melhisedec. Nu vrea să afirme că Isus nu mai este om. Isus S-a
întrupat şi rămâne întrupat pentru totdeauna.
● „rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi” – Această sintagmă ar putea avea legătură cu experienţa lui Isus din
Ghetsimani din Matei 26:37 şi din Luca 22:44. Ar mai putea avea legătură cu cele trei nivele de rugăciune ale rabinilor,
indicând intensitatea sentimentelor lui Isus în grădina Ghetsimani sau înalta Lui rugăciune preoţească din Ioan 17, din
noaptea cinei cu ucenicii, înainte de Ghetsimani.
● „către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte” – Lui Isus i-a fost frică de moarte? Este normal ca oamenilor să le fie
frică de moarte, iar Isus era om pe deplin. Cred că cel mai tare îi era frică să nu piardă părtăşia cu Tatăl (Marcu 15:34, citând
Ps. 22). El ştia cine era şi de ce a venit (Marcu 10:45; Matei 16:21).
Toate cele trei persoane ale Trinităţii au participat la învierea lui Isus, nu doar Tatăl (Duhul Sfânt, Rom. 8:11 şi Isus,
Ioan 2:19-22; 10:17-18). De obicei NT afirmă că Tatăl este cel care L-a înviat pe Isus (Fapte 2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40;
13:30, 33, 34, 37; 17:31; Rom. 6:4, 9; 10:9; 1 Cor. 6:14; 2 Cor. 4:14; Gal. 1:1; Efes. 1:20; Col. 2:12; 1 Tes. 1:10).
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Această sintagmă ar putea reflecta câteva texte din VT care afirmă că YHWH Îl va mântui pe Mesia de moartea fizică
(Ps. 33:19; 56:13 or Osea 13:14) sau Îl va învia din morţi (Ps. 16:10; 49:15; 86:13). Dacă acest context reflectă rugăciune lui
Isus din Ghetsimani, atunci prima opţiune este cea mai bună.
●
NASB

„a fost ascultat, din pricina evlaviei Lui”

NKJV

„a fost ascultat datorită respectului Său dumnezeiesc”

NRSV

„a fost ascultat datorită supunerii lui respectuoase”

TEV

„fiind smerit şi devotat, Dumnezeu l-a auzit”

NJB

„câştigând ascultarea prin reverenţă”
Această sintagmă, la fel ca Rom. 1:4, a fost folosită pentru a susţine conceptul teologic eretic al „adoptivismului”, care

afirmă că Dumnezeu l-a răsplătit pe omul Isus datorită vieţii Lui evlavioase, ascultătoare. NT ca întreg prezintă paradoxul că
Isus a fost divinitatea încarnată şi a fost răsplătit pentru serviciul Lui bun! Ambele sunt adevărate!
Diferenţele din traducerile englezeşti vin din ambiguitatea termenului ebraic „frică”, mai ales atunci când este folosit în
relaţia dintre om şi Dumnezeu. Se pare că înseamnă „veneraţie respectuoasă” sau evlavie, nu „teroare”. Sensul lui de bază
este „a se ţine în siguranţă”, cu sensul de a face voia cunoscută a lui Dumnezeu.
5:8 „măcar că era Fiu” – Cuvântul „fiu” nu ar trebui scris cu literă mare. Este încă una dintr-o serie de comparaţii între un
membru al familiei şi un slujitor al familiei (1:2; 3:6; 5:8; 7:28).
● „a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit” – Această parte a accentuat a accentuat atât caracterul lui Isus de
„fiu” al lui Dumnezeu (4:14), dar totuşi om („în zilele vieţii Sale pământeşti”, v. 7; 5:7). El a fost ispitit, S-a rugat, a plâns, a
suferit, a învăţat ascultarea! Din punct de vedere teologic este dificil de susţinut că adevărata divinitate şi adevăratul caracter
uman al lui Isus reprezintă un adevăr (o natură). De-a lungul istoriei Bisericii, ereziile au apărut când a fost subminată una
dintre cele două laturi (1 Ioan 4:1-3).
Creştinilor le este greu să realizeze că trebuie să urmeze exemplul lui Isus. Cu această problemă s-au confruntat şi
destinatarii credincioşi. Vor rezista ei până la sfârşi ca Isus, chiar dacă ar trebui să sufere? Suferinţa face parte din pachet
(2:10; Matei 5:10-12; Ioan 15:18-21; 16:1-2; 17:14; Rom. 8:17; 2 Cor. 4:16-18; 1 Petru 4:12-19).
Cum putea ajunge Isus desăvârşit dacă El era divin? Probabil se referă la latura Sa umană (Luca 2:40,52). Suferinţa
putea dezvolta încrederea mai bine decât orice. Dacă este adevărat că scopul lui Dumnezeu pentru fiecare credincios este
asemănarea cu Cristos (Rom. 8:29; Efes. 4:13), atunci de ce înlătură creştinii occidentali moderni însuşi mecanismul care
provoacă maturitate?
5:9 „după ce a fost făcut desăvârşit” – PARTICIPIU AORIST PASIV (deponent). Cuvântul „desăvârşit” înseamnă „matur”
sau „înzestrat pe deplin pentru sarcina atribuită”. Perfecţiunea sau maturitatea lui Isus şi a adepţilor Lui este un concept
central în Evrei (2:10; 5:9,14; 6:1; 7:11,19,28; 9:9,11; 10:1,14; 11:40; 12:2,23). Vezi subiectul special de la 7:11.
● „pentru toţi cei ce-L ascultă” – Ascultarea este o dovadă a adevăratei ucenicii (Luca 6:46). Isus este exemplul nostru în
toate domeniile. Ascultarea este dovada adevăratei mântuiri!
5:10 „căci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot „după rânduiala” – Până acum în evrei au fost menţionate trei funcţii
ale lui Isus: (1) fiu, (2) apostol şi (3) mare preot. Vezi subiectul special „Isus ca Mare Preot” de la 2:17.
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● „rânduiala lui Melhisedec” – Se face aluzie la Melhisedec deoarece el este singurul din VT numit rege şi preot şi care
îndeplineşte în mod adecvat condiţiile teologice ale acestui argument rabinic. Melhisedec este o figură mai degrabă umbroasă
din Gen. 14:17-20 şi Ps. 110:4, folosit pentru a prezenta superioritatea preoţiei lui Isus faţă de preoţia lui Aaron. Vezi
întreaga prezentare în capitolul 7.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 5:11-14
11 Asupra celor de mai sus avem multe de zis şi lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-aţi făcut greoi la pricepere. 12 În
adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri
ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 13 Şi oricine nu se hrăneşte decât
cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. 14 Dar hrana tare este pentru oamenii
mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.
5:11-6:12. Acesta este un capitol literar. Diviziunea pe capitole şi pe versete nu este inspirată, fiind adăugată mult mai târziu.
Vezi delimitările contextuale de la capitolul 6.
5:11 „celor” – PRONUMELE poate fi MASCULIN sau NEUTRU. Cred că NEUTRU se potriveşte cel mai bine (NRSV,
TEV, NJB, NIV). Aşadar, se referă la preoţia melhisedechiană a lui Isus. Evrei 5:11-6:20. Este o paranteză teologică. Autorul
se va întoarce la Melhisedec în capitolul 7.
● „noi [avem]” – Acesta este un PLURAL literar şi se referă la autorul unic.
● „v-aţi făcut greoi la pricepere” – Acest context este unic în Evrei prin faptul că sunt folosite trei PRONUME: „voi”
(5:11,12; 6:9-12), „noi” (5:11; 6:1-3,9) şi „ei” (6:4-8). Vezi delimitările contextuale, punctul D. Asta pare să susţină
reconstrucţia istorică conform căreia cartea Evrei a fost scrisă unui grup de evrei credincioşi care încă se mulţumeau să se
închine într-o sinagogă împreună cu evreii necredincioşi şi care nu şi-au însuşit pe deplin consecinţele Evangheliei.
Acesta este un INDICATIV TRECUT ACTIV, care evidenţiază o stare instalată. Termenul „greoi” este folosit doar de
două ori în NT, aici şi în 6:12. Autorul a avut dificultăţi când a explicat, nu din cauza subiectului, ci din cauza imaturităţii
cititorilor. Ei deveniseră greoi la pricepere şi leneşi în ceea ce priveşte chestiunile spirituale.
5:12 „voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători” – Deşi fuseseră creştini o perioadă lungă, aceşti credincioşi nu se
maturizaseră. Timpul nu are legătură directă cu maturitatea. Se pare că ei continuau părtăşia cu evreii necredincioşi pe baza
subiectelor iudaice necontroversate (6:1-2). Asta se întâmpla posibil (1) pentru a evita persecuţia guvernamentală şi/sau (2)
pentru a evita dedicarea „marii trimiteri” care le era cerută creştinilor.
●
NASB

„principiile elementare”

NKJV

„cele dintâi principii”

NRSV

„elementele de bază”

TEV

„cele dintâi lecţii”

NJB

„elementele principiilor”
Acest termen are multe semnificaţii posibile (câmp semantic larg).
1.

învăţăturile elementare asupra unui subiect

2.

originea unui subiect

3.

puteri angelice (Gal. 4:3,9; Col. 2:8)
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În acest context, prima variantă pare cea mai bună. Autorul afirmă că aceşti credincioşi imaturi trebuie să fie învăţaţi
elementele de bază ale creştinismului (varianta 1), dar în 6:1 cel mai bine se potriveşte definiţia 2, deoarece 6:1-2 este despre
învăţătura ebraică, nu doar despre învăţăturile creştine, de care trebuie să treacă. Cuvântul grecesc folosit aici este stoichea, în
timp ce în 6:1 este archē (vezi subiectul special „Archē” de la 3:14).
● „cuvintelor lui Dumnezeu” – Acest termen este folosit în Fapte 7:38 şi Rom. 3:2 cu privire la adevărurile din VT.
● „lapte…hrană tare” – Ambele sunt date de Dumnezeu şi sunt potrivite în anumite momente. Dar laptele nu este potrivit
pentru cei maturi (1 Cor. 3:2; 1 Petru 2:2).
5:13 „cuvântul despre neprihănire” – Exegeţii se întreabă cum se relaţionează această sintagmă la „binele şi răul” din v.
14. NJB o traduce pe prima ca având legătură cu doctrina, „doctrina dreptăţii mântuirii”. Versiunea TEV le traduce ca fiind
paralele: „corect şi greşit” (v. 13) şi „bine şi rău” (v. 14). Prima sintagmă este despre problema imaturităţii, iara doua despre
problema lipsei de acţiune/experienţă.
Este posibil ca această sintagmă să fie în contrast cu „principiile elementare” din v. 12; 6:1. aşadar, se referă la
Evanghelie ca opusă doctrinelor ebraice din 6:1-2.
Pentru un studiu asupra neprihănirii vezi subiectul special de la 1:9.
5:14 „oamenii mari” – Termenul vine de la o rădăcină grecească tradusă „desăvârşit” în 5:9. Telos înseamnă matur, echipat
complet pentru o sarcină atribuită. Vezi subiectul special de la 7:11. Latura umană a lui Isus este un exemplu de credincioşie
şi creştere spre maturitate (v. 8-9), cum trebuie să fie şi vieţile cititorilor. Aceşti evrei creştini au experimentat o anumită
persecuţie (12:4), dar ei au avut tendinţa de se refugia („dă înapoi”, 10:38) în siguranţa relativă a iudaismului.
● „aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare” – PARTICIPIU TRECUT PASIV, care desemnează acţiune
repetată care a devenit solidă într-o anumită stare – întrebuinţarea fabrică perfecţiunea! Acelaşi VERB este folosit pentru
ucenicii lui Dumnezeu în 12:11.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1.

De ce le era atât de greu evreilor să accepte adevărul că Isus este Mare Preot?

2.

Ce legătură este între suferinţă şi maturitate, a lui Isus şi a credincioşilor?

3.

Ce i-a făcut pe aceşti cititori să nu se maturizeze?

93

EVREI 6
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

Avertisment împotriva
apostaziei
(5:11-6:12)
5:11-6:8

Pericolul lipsei
progresului

Îndemn şi afirmarea
scopului

6:1-8

6:1-8

O estimare mai bună
6:9-12

6:9-12

Promisiunea sigură a
lui Dumnezeu

Scopul infailibil al lui
Dumnezeu în Cristos

6:13-20

6:13-20

6:9-12

TEV

NJB

Avertisment împotriva
abandonării credinţei
(5:11-6:12)

Autorul îşi explică
intenţia

6:1-3

6:1-8

6:4-8

Speranţă şi încurajare

6:9-12

6:9-12

Promisiunea sigură a
lui Dumnezeu

6:13-20

6:13-20

6:13-20

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. Vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

primul paragraf

2.

al doilea paragraf

3.

al treilea paragraf

4.

etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE pentru 5:11-6:12
A. Datorită utilizării pronumelor „noi” în 6:1-3, „ei” în 6:4-8 şi „voi” în 6:9-12 şi în 5:11-12, cred că capitolul 6 li se
adresează la două grupuri diferite: evreilor credincioşi şi evreilor necredincioşi. De asemenea, natura ebraică (necreştină)
a doctrinelor de bază din 6:12 trebuie să trimită la adevăruri comune cu iudaismul. Par a fi menţionate trei grupuri:
1.

autorul şi echipa lui de misiune („noi”, v. 1-3,9; 5:11)

2.

evreii necredincioşi („ei”, v. 4-8)
94

3.

evreii credincioşi („voi”, v. 9-12 şi 5:11-12)

B. Au existat câteva teorii în privinţa destinatarilor:
1.

este ipotetică (care de obicei are un „dacă” în v. 6)

2.

se referă la evreii necredincioşi

3.

se referă la adevărata apostazie (credincioşi evrei pe cale să se întoarcă la speranţele şi procedurile VT în loc să
continue să creadă că Isus este Mesia)

4.

se referă doar la situaţia din primul secol (locaţia istorică – o sinagogă cu evrei credincioşi şi necredincioşi)

5.

se referă la exemple de necredinţă din VT, nu la credincioşii contemporani

C. Avertismentele din 6:1-12 trebuie să fie în legătură cu avertismentele anterioare:
1.

să nu fie purtaţi dincolo de refugiul sigur, 2:1

2.

atenţie la necredinţa voluntară (ca israeliţii din VT), 3:12-19

3.

să nu rămână credincioşi imaturi, 5:11-14

D. Dezbaterea actuală din biserică în privinţa „mântuit odată pentru totdeauna”, „mântuit, pierdut, apoi mântuit din nou” şi
„pierdut odată pentru totdeauna” pivotează în jurul:
1. folosirii textelor izolate (interpretarea în afara contextului)
2. folosirea deducţiei logice (gândirea are prioritate faţă de Scriptură)
3. folosirea reţelelor teologice sistematice (calvinism, arminianism, dispensaţionalism, etc.)
E. Există numeroase exemple biblice de oameni care au probleme legate de credinţa lor (vezi subiectul special de la 6:5),
dar nu există un răspuns uşor care să le rezolve pe toate.
1. creştini care devin nepotriviţi pentru slujire
a.

creştini trupeşti sau conducători creştini leneşi (1 Cor. 3:10-15)

b.

creştini imaturi (Evrei 5:11-14)

c.

creştini lepădaţi (1 Cor. 9:27)

d.

creştini descalificaţi (1 Tim. 1:19-20)

e.

creştini care nu aduc roade (2 Petru 1:8-11)

2. mărturisiri false de credinţă
a.

pilda semănătorului (Matei 3; Marcu 4)

b.

roade fără relaţie personală (Matei 7:21-23)

c.

învăţători falşi (1 Ioan 2:18-19; 2 Petru 2:1-19)

3. posibilă apostazie
a.

Saul (VT)

b.

Iuda (NT)

c.

Învăţătorii falşi (2 Petru 2:20-22)

d.

Exegeţii ulteriori (Apoc. 22:19)

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 6:1-8
1 De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din
nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu, 2 învăţătura despre botezuri, despre punerea
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mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică. 3 Şi vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu. 4
Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, 5 şi au gustat
Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor – 6 şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi
iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit. 7
Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este
lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. 8 Dar, dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape să fie
blestemat şi sfârşeşte prin a i se pune foc.
6:1-2. Această listă de doctrine este legată de doctrine comune ale iudaismului şi ale creştinismului. Oricum, ele sunt în
primul rând iudaice (spălarea şi punerea mâinilor). Asupra acestor doctrine evreii credincioşi şi cei necredincioşi erau de
acord. Ele nu sunt problemele teologice importante legate de Isus din Nazaret ca Mesia cel prorocit.
Există o teorie plauzibilă conform căreia prima sintagmă ar trebui tradus archē (învăţături elementare) ca „originile lui
Mesia” (A. B. Bruce, Epistola către evrei, p. 197). Este posibil ca un grup de evrei să fi fost deziluzionaţi din cauza creşterii
aromei de neamuri a creştinismului şi să fi întrebat cum a împlinit Isus prorociile şi aşteptările VT? Este posibil ca lista de
doctrine ebraice să fi fost centrul unei discuţii despre o posibilă întoarcere la legământul mozaic în vederea mântuirii, în locul
lui Isus?
6:1
NASB, NJB

„învăţături elementare despre Cristos”

NKJV

„discuţia despre principiile elementare ale lui Cristos”

NRSV

„învăţăturile de bază despre Cristos”

TEV

„primele lecţii ale mesajului creştin”
Termenul grecesc archē are un câmp semantic larg (vezi subiectul special de la 3:14). Sensul de bază este începutul

unui lucru (prima cauză a autorităţii/domniei). Este antonimul contextual al lui teleios („maturitate”, v. 1b).
Problema înţelegerii acestei sintagme este că principiile enumerate în v. 1-2 nu au legătură cu Mesia, ci mai mult cu
învăţăturile tradiţionale ale iudaismului. Acesta este unul dintre motivele textuale a presupunerii că această carte a fost scrisă
pentru o sinagogă (10:25) de evrei credincioşi şi necredincioşi (R. C. Graze, Mântuirea nu este uşoară).
● „să mergem” – SUBJUNCTIV PREZENT PASIV, „să ne ducem”. Se pune accent pe purtarea de grijă continuă a unui
agent divin! Ei vor înainta spre maturitate dacă îi vor da Duhului Sfânt libertatea de a-i motiva. Acest termen grecesc a fost
folosit de filosofii pitagorieni pentru avansarea la un nivel mai înalt de înţelegere (A. T. Robertson, Cuvinte ilustrate din Noul
Testament, p. 373).
●
NASB, TEV

„maturitate”

NKJV, NRSV

„perfecţiune”

NJB

„desăvârşire”
Aceasta este o formă a grecescului teleios, folosit doar aici în NT. Vezi subiectul special de la 7:11. Este antonimul

contextual al lui archē din v. 1a (principii de bază). Aceşti credincioşi trebuie să treacă dincolo de subiectele teologice pe
care le au în comun cu prietenii şi co-închinătorii lor evrei.
● „pocăinţei…credinţei” – Acestea sunt obligaţiile vechiului şi noului legământ, una negativă şi una pozitivă. Pocăinţa este
un subiect dificil datorită confuziei înţelesului ei. Termenul ebraic reflectă o schimbare a faptelor, în timp ce termenul
96

grecesc reflectă schimbarea minţii. Pocăinţa este întoarcerea de la o viaţă centrată şi îndreptată spre sine la o viaţă centrată şi
îndreptată spre Dumnezeu.
1. Isus a legat necredinţa cu pieirea (Luca 13:3, 5; 1 Petru 3:9)
2. pocăinţa este însoţitoarea obligatorie a credinţei (Marcu 1:15; Fapte 2:38, 41; 3:16; 19; 20:21)
3. chiar Dumnezeu este declarat sursa pocăinţei (Fapte 5:31; 11:18; 2 Tim. 2:25)
6:2 „botezuri” – PLURALUL nu este folosit niciodată pentru botezul creştin, ci doar pentru spălările ceremoniale din VT
(Marcu 7:4; Evrei 9:10). Aceste trei perechi de doctrine nu sunt doar creştine. Ele par a fi doctrine comune cu iudaismul, mai
ales cele comune fariseilor şi creştinilor.
● „punerea mâinilor” – Această expresie este folosită cu mai multe sensuri în VT şi în NT. Arată asocierea cu:
1. punerea cuiva deoparte pentru Dumnezeu pentru o sarcină dată (Num. 27:18,23; Deut. 34:9; Fapte 6:6; 13:3; 1 Tim.
4:14; 5:22; 2 Tim. 1:6)
2. identificarea cu o jertfă
a. a preotului (Exod 29:10,15,19; Lev. 16:21; Num. 8:12)
b. a persoanelor laice (Lev. 1:4; 3:2,8; 4:4,15,24; 2 Cron. 29:23)
3. identificarea cu o victimă ucisă cu pietre (Lev. 24:14)
4. rugăciunea de binecuvântare (Matei 19:13,15)
5. rugăciunea de vindecare (Matei 9:18; Marcu 5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; Luca 4:40; 13:13; Fapte 9:17; 28:8)
6. rugăciunea pentru primirea Duhului Sfânt (Fapte 8:17-19; 19:6)
● „învierea…judecata veşnică” – fariseii şi eseenii (comunitatea Manuscriselor de la Marea Moartă) aveau în comun cu
creştinismul aceste doctrine escatologice.

SUBIECT SPECIAL: VEŞNICIA
Robert B. Girdlestone are, în cartea lui intitulată Sinonime ale Vechiului Testament,un comentariu interesant asupra
cuvântului „veşnic”:
„Adjectivul aiōnios este folosit de mai mult de patruzeci de ori în NT, cu sensul de viaţă veşnică, privită ca fiind parţial
un dar prezent, parţial o promisiune pentru viitor. Ea se aplică şi existenţei nesfârşite a lui Dumnezeu din Rom. 16:26,
eficienţei nesfârşite a ungerii lui Cristos din Evrei 9:12; 13:20 şi veacurilor trecute din Rom. 16:25; 2 Tim. 1:9; Tit 1:2.
Acest cuvânt mai este folosit cu sensul de foc veşnic, Matei 18:8, 25. 41, Iuda 7; pedeapsă veşnică, Matei 25:46;
judecată şi condamnare veşnică, Marcu 3:29; Evrei 6:2: pierzarea veşnică, 2 Tes. 1:9. Cuvântul din aceste pasaje implică
finalitatea şi semnifică aparent faptul că timpul producerii acestor judecăţi, timpul examinării, al schimbării sau şansa de
recuperare a averii pentru unii va trece absolut şi pentru totdeauna. Noi înţelegem puţine lucruri cu privire la viitor, cu privire
la relaţia vieţii umane cu restul existenţei şi la greutatea morală a necredinţei privite în lumina veşniciei. Dacă pe de o parte
este greşit să adaugi la cuvântul lui Dumnezeu, pe de lată parte nu trebuie să scoatem din el; iar dacă ne clătinăm sub doctrina
pedepsei veşnice prezentate în Scriptură, trebuie să ne mulţumim cu aşteptarea lipindu-ne de Evanghelia dragostei lui
Dumnezeu în Cristos, în timp ce conştientizăm că există un fundal negru pe care nu-l putem înţelege” (pp. 318-319).
6:3 „dacă” – PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III, care prepune acţiune potenţială. Dumnezeu va voi dacă ei
vor coopera!
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6:4-6a „au fost odată … au gustat… s-au făcut… au gustat… au căzut” – Toate aceste PARTICIPII sunt AORISTE, în
timp ce v. 6 începe o serie de VERBE LA TIMPUL PREZENT. Aceste afirmaţii sunt foarte puternice. Înţelesul lor pare a fi
clar: ei Îl cunoşteau pe Dumnezeu la un anumit nivel, dar respingeau credinţa deplină în Cristos. Trebuie examinate două
probleme contextuale: prezenţa a trei grupuri („noi”, v. 1-3; „ei”, v. 4-8; „voi”, v. 9-12) şi (2) natura ebraică a doctrinelor din
6:1-2. Acestea arată spre o sinagogă în care evreii credincioşi şi cei necredincioşi se închinau şu studiau împreună. Evreii
necredincioşi au văzut clar puterea, slava şi veridicitatea Evangheliei în Scripturi şi în mărturiile şi în vieţile schimbate ale
prietenilor lor credincioşi.
În Evrei par a fi două avertismente: (1) evreii credincioşi sunt avertizaţi să se alăture public Bisericii persecutate şi să
nu se întoarcă la iudaism şi (2) evreii necredincioşi sunt avertizaţi să-L primească pe Cristos. Primul avertisment este unic în
această carte în multe feluri, dar al doilea este foarte asemănător păcatului de neiertat al fariseilor din Evanghelii şi păcatului
de moarte al învăţătorilor falşi din 1 Ioan.
6:5 „puterile veacului viitor” – Alt exemplu în care cei pierduţi sunt implicaţi în puterile veacului viitor se află în Matei
7:21-23. Ei aveau putere fără să aibă relaţia personală necesară. Acelaşi lucru se poate spune despre Iuda Iscarioteanul (în
Evanghelii), Simon magul (în Fapte) şi despre falşii învăţători (1 Ioan 2:18-19). Vezi subiectul special de la 1:2.
● „au căzut” – PARTICIPIU AORIST ACTIV. Acesta este apogeul teologic al afirmaţiei care începe în v. 4. vezi subiectul
special „Apostazia” de la 3:12.
6:6
NASB

„şi apoi”

NKJV

„dacă”

NRSV, TEV

„şi apoi”

NJB

„şi totuşi, în ciuda acestui fapt”
Cercetătorii greci nu au ajuns la un consens dacă aceasta este o structură condiţională uşoară sau o structură paralelă

coerentă din v. 4. cei care insistă pe structura condiţională fac asta cu scopul teologic de a afirma că v. 6a este o situaţie
ipotetică. Oricum, toate aceste caracteristici gramaticale implică faptul că s-au întâmplat toate aceste lucruri.
1.

repetiţia PARTICIPIILOR AORISTE (au fost luminaţi, au gustat, s-au făcut părtaşi, au gustat şi au căzut)

2.

repetiţia lui kai (şi) cu ultimele trei

3.

ARTICOLUL MASCULIN PLURAL PENTRU ACUZATIV din v. 4, care se leagă de toate PARTICIPIILE din v.
4-6

●
NASB, TEV, NJB „cu neputinţă”
NKJV, NRSV

„cu neputinţă”

Termenul apare în v. 6, dar contextul extins include v. 4. acesta este termenul grecesc dunatos (posibil) cu ALFA
PTIVAT (imposibil). Aceşti doi termeni sunt folosiţi cu conotaţia a ceea ce face şi ce nu face Dumnezeu! În papirusul
grecesc găsit în Egipt desemnează: (1) bărbaţi care nu sunt destul de puternici să muncească şi (2) martori care nu pot depune
mărturie. În Evrei apare de patru ori:
1.

este cu neputinţă să fie reînnoiţi la pocăinţă (6:4)

2.

este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă (6:18)

3.

este cu neputinţă ca jertfele din VT să mântuiască (10:4)

4.

fără credinţă este cu neputinţă să îi fim plăcuţi lui Dumnezeu (11:6)
98

În fiecare caz, termenul înseamnă „imposibil”. Aşadar, este surprinzător că Dicţionarul grec-englez al Noului
Testament al lui Lowe şi Nida spune: „În Evrei 6:4, folosirea termenului adunaton pare a fi o hiperbolă a avertismentelor
împotriva apostaziei (vezi Evrei 5:11-6:12). Aşadar, adunaton din 6:4 ar putea fi tradus ca „extrem de dificil să” (p. 669).
Această traducere pare mai mult teologică decât lexicală având în vedere faptul că toate celelalte întrebuinţări ale cuvântului
din Evrei cer „imposibil”.
Ezitarea de a lua acest termen literar se datorează faptului că el conduce la teologia „pierdut odată pentru totdeauna”
dacă se referă la credincioşii care şi-au abandonat credinţa. Denominaţiile care predică apostazia, predică şi pocăinţa şi
restabilirea. Textul pare să deprecieze această poziţie.
În multe feluri, contextul istoric este cheia pentru exegeză.
A. două grupuri destinatare (evreii credincioşi şi necredincioşi)
B. un grup destinatar (evreii credincioşi care nu s-au maturizat şi se gândesc să se întoarcă la iudaism)
Aceasta este o erezie asemănătoare iudaizatorilor din Galateni, tentaţi să se încreadă în ritualurile VT (plus Cristos).
Pavel afirmă că ei au căzut din har (Gal. 5:4).
● „înnoiţi” – Vezi subiectul special care urmează.

SUBIECT SPECIAL: ÎNNOIREA (ANAKINŌSIS)
Acest termen grecesc cu formele lui diferite (anakainoō, anakainizō) are două sensuri de bază:
a.

a face ca ceva să devină nou şi diferit (mai bun) – Rom. 12:2; Col. 3:10

b.

a schimba ceva la o stare anterioară preferabilă – 2 Cor. 4:16; Evrei 6:4-6
(luate din Louw şi Nida, Dicţionar grec-englez, vol. 1, pp. 157, 594)

Moulton şi Milligan, Vocabularul Testamentului Grecesc, spune că acest termen (anakkainōsis) nu se găseşte în
literatura greacă de dinaintea lui Pavel. Este posibil ca însuşi Pavel să fi inventat acest termen (p. 34).
Frank Stagg, Teologia Noului Testament, conţine un comentariu interesant.
„Regenerarea şi înnoirea Îi aparţin doar lui Dumnezeu. Anakkainōsis, care înseamnă „înnoire” este un
substantiv de acţiune, care apare în NT alături de verbe pentru a descrie o înnoire continuă, ca în Rom. 12:2 – „să
vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre” şi 2 Cor. 4:16 – „omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi”. Col.
3:10 descrie „omul nou” ca fiind unul care „se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut”. Aşadar,
„omul nou”, „viaţa nouă”, „regenerarea” sau „înnoirea”, oricum s-ar numi, este o acţiune iniţială şi continuă a lui
Dumnezeu ca dătător şi susţinător al vieţii veşnice” (p. 118).
● „ei răstignesc din nou, pentru ei” – Cuvântul compus în limba greacă (anastauroō) poate însemna „a crucifica” (sau „a
bate în cuie” – formă accentuată în JB, NEB şi traducerile Moffatt) sau „a crucifica din nou” (NASB, NKJV, NRSV).
Dicţionarul grec-englez al Noului Testament de Bauer, Arndt, Gingrich, şi Danker spune că „în greaca extra-biblică acest
termen înseamnă mereu a crucifica” (p. 61). Tertullian a folosit acest pasaj pentru a susţine că păcatele de după botez nu se
iartă.
Primii părinţi greci considerat că acest context şi compunerea cu ana cere „a crucifica din nou”, sens abordat şi de
majoritatea traducerilor moderne în limba engleză. Cum se leagă acest lucru de apostazie din punct de vedere teologic? Îi
implică pe credincioşi; oricum, dacă este urmărită formă intensificată „a crucifica personal”, este posibil să se refere la
necredincioşi. Exegeţii trebuie să permită textului să vorbească, nu înclinaţiilor lor sau sistemelor teologice. Acest text este
foarte greu de interpretat categoric. Adesea ne gândim că ştim ce ar trebui si ce nu ar trebui să însemne înainte să cercetăm
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1. cartea ca întreg
2. cele patru avertismente în parte
3. contextul specific
Oricum ar fi interpretate aceste texte, avertismentele sunt serioase!
● „şi-L dau să fie batjocorit” – Acest termen este folosit în Matei 1:19 pentru refuzul lui Iosif de a face de ruşine înaintea
lumii pe Maria. Cum se leagă acest lucru de context? S-ar putea referi la crucificarea iniţială a lui Isus ca „batjocură publică”
fără „din nou”.
6:8 Aceasta ar putea fi o ilustraţie din Gen. 3:17-19, din Isaia 5:1-2 sau chiar din Pilda Semănătorului din Matei 13. Rodirea
este dovada normală a mărturiei veritabile! Rodirea (Ioan 15:5-6), nu germinarea, este dovada unei adevărate relaţii cu
Cristos. Roada este dovada, nu mijlocul!

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 6:9-12
9 Măcar că vorbim astfel, preaiubiţilor, totuşi de la voi aşteptăm lucruri mai bune şi care însoţesc mântuirea. 10 Căci
Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care
aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi. 11 Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit
o deplină nădejde, 12 aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc
făgăduinţele.
6:9 „preaiubiţilor” – Acest paragraf demonstrează dragostea mare şi grija autorului pentru cititori. V. 11 menţionează (1)
„râvna”, cuvânt care poate fi tradus „dorinţa aprinsă” şi (2) „fiecare din voi” ceea ce demonstrează grija individuală.
● „de la voi aşteptăm lucruri mai bune” – INDICATIV TRECUT PASIV PLURAL. Autorul era încrezător că acest grup
de cititori erau creştini şi vor continua să se comporte în mod adecvat. Pentru „lucruri mai bune” vezi observaţia completă de
la 7:7.
●
NASB, NKJV

„lucruri care însoţesc mântuirea”

NRSV

„lucruri ale mântuirii”

TEV

„ale mântuirii”

NJB

„spre mântuire”
Literar, această sintagmă în limba greacă este „fiind (PARTICIPIU PREZENT REFLEXIV) mântuiţi”, care defineşte

„lucrurile mai bune” din v. 9.
6:10 „ca să uite osteneala voastră” – Dumnezeu va judecat corect bazat pe

a. cartea vieţii (Exod 32:32-33; Ps. 69:28; Dan. 12:1; Luca 10:20; Fil. 4:3; Evrei 12:23; Apoc. 3:5; 13:8; 17:8;
20:12,15; 21:27)

b. cartea faptelor (Ps. 56:8; 139:16; Isaia 65:6; Mal. 3:16; Matei 25:31-46; Gal. 6:7)
● „dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi” – deşi aceşti evrei
credincioşi nu s-au identificat complet cu Biserica încă, au ajutat Biserica în vremurile de prigonire (10:32-34). Nu uita că
sinagogă era considerată legală, iar Biserica ilegală de către legea romană din această perioadă!
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„Sfinţi” (hagioi) este legat din punct de vedere teologic de termenul „sfânt” din VT, care însemna „pus deoparte pentru
slujba lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:2; 2 Cor. 1:1; Rom. 1:1; Efes. 1:1; Fil. 1:1). În NT este mereu la PLURAL, cu o excepţie în
Fil 4:21; chiar şi acolo este folosit într-un context colectiv. A fi mântuit înseamnă a face parte din comunitatea sau din familia
de credincioşi.
Oamenii lui Dumnezeu sunt sfinţi datorită neprihănirii imputate a lui Cristos (Rom. 4 şi 2 Cor. 5:21). Este voia lui
Dumnezeu ca ei să ducă vieţi sfinte (Efes. 1:4; 2:10; 4:1; 5:27; Iacov 2:14-26; 1 Petru 1:16). Credincioşii sunt declaraţi sfinţi
(sfinţire poziţională) şi chemaţi la o viaţă de sfinţire (sfinţire progresivă). Acest lucru este tipic tensiunii teologice a NT între
„deja în Împărăţia lui Dumnezeu” şi „nu încă în Împărăţia lui Dumnezeu”.

SUBIECT SPECIAL: SFINŢII
Acesta este echivalentul grec al ebraicului kadash, care are sensul de bază de a pune deoparte pe cineva, ceva sau un loc
pentru uzul exclusiv al lui YHWH (BDB 871). Denotă conceptul românesc de „sacru”. YHWH este separat de omenire prin
natura (Duh veşnic, ne-creat) şi prin caracterul Său (perfecţiune morală). El este standardul după care sunt măsurate şi
judecate toate celelalte lucruri. El este transcendental şi Sfânt.
Dumnezeu i-a creat pe oameni pentru părtăşie, dar căderea (Gen. 3) a pus o barieră relaţională şi morală între un
Dumnezeu Sfânt şi omenirea păcătoasă. Dumnezeu a ales să-şi restaureze creaţia conştientă; aşadar, El Îşi cheamă poporul să
fie „sfânt” (Lev. 11:44; 19:2; 20:7,26; 21:8). Printr-o relaţie de credinţă cu YHWH, poporul Lui a devenit sfânt prin poziţia în
El pe care le-a dat-o legământul, dar, de asemenea, sunt chemaţi la o viaţă sfântă (Matei 5:48).
Această viaţă sfântă este posibilă deoarece creştinii sunt acceptaţi şi iertaţi pe deplin prin viaţa şi lucrarea lui Isus şi prin
prezenţa Duhului Sfânt în minţile şi în inimile lor. Acest lucru întemeiază situaţia paradoxală de a:
1. fi sfânt datorită neprihănirii imputate lui Cristos
2. fi chemat la o viaţă sfântă datorită prezenţei Duhului Sfânt
Creştinii sunt „sfinţi” (hagioi) datorită prezenţei în vieţile lor a
1. voii Celui Sfânt
2. lucrării Fiului Sfânt (Isus)
3. prezenţei Duhului Sfânt.
NT vorbeşte mereu despre sfinţi la PLURAL (mai puţin odată, în Fil. 4:12, dar chiar şi atunci contextul îl
PLURALIZEAZĂ). A fi mântuit înseamnă a face parte dintr-o familie, dintr-un trup, dintr-o clădire! Credinţa biblică începe
cu o receptare personală, dar se transformă într-o părtăşie comună. Ni se dă fiecăruia (1 Cor. 12:11) pentru sănătatea,
creşterea şi bunăstarea trupului lui Cristos – Biserica (1 Cor. 12:7). Suntem mântuiţi pentru a sluji! Sfinţenia este o
caracteristică de familie!
6:11 „deplină nădejde” – Observă că aceasta este legată de trăirea şi de faptele noastre (Iacov, 1 Petru, 1 Ioan). Nădejdea nu
este în primul rând o doctrină care trebuie susţinută, ci o viaţă care trebuie trăită (Matei 7).
● „până la sfârşit” – Perseverenţa este o doctrină biblică la fel de adevărată ca siguranţa. Îi veţi cunoaşte după rodul lor
(Matei 7; Iacov 2:14-26). Vezi observaţia despre perseverenţă de la 4:14 şi subiectul special de la 7:11.
6:12 „leneviţi” – Acelaşi termen ca „greoi” (5:11). Este folosit în antiteză cu „râvnă” din v. 11. credincioşii nu au crescut în
asemănarea cu Cristos şi nu au devenit creştinii marii trimiteri, aşa cum ar fi trebuit (12:1-3).
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● „călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele” – Aceasta ar putea fi o aluzie la
enumerarea celor credincioşi din capitolul 11. Aceşti credincioşi loiali din VT au rezistat până la sfârşit în mijlocul marilor
lupte şi al necazurilor, care le-au adus adeseori moarte fizică (adesea în capitolul 11 şi posibil şi în 12:4). Promisiunile lui
Dumnezeu sunt tema centrală a paragrafului (6:13-20). Ele sunt sigure şi credincioase pentru că El este sigur şi credincios!

SUBIECT SPECIAL: MOŞTENIREA CREDINCIOŞILOR
Scripturile vorbesc despre creştini care moştenesc (Fapte 20:32; 26:18; Efes. 1:4; Col. 1:12; 3:24) multe lucruri datorită
relaţiei lor de familie cu Isus, moştenitorul tuturor lucrurilor (Evrei 1:2), ei fiind co-moştenitori (Rom. 8:17; Gal. 4:7) ai

1. împărăţiei (Matei 25:34, 1 Cor. 6:9-10; 15:50; Efes. 5:5)
2. vieţii veşnice (Matei 19:29; Evrei 9:15)
3. promisiunilor lui Dumnezeu (Evrei 6:12)
4. protecţiei promisiunilor lui Dumnezeu (1 Petru 1:4-5)

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 6:13-20
13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe
Sine însuşi 14 şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.” 15 Şi astfel, fiindcă a
aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 16 Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul
este o chezăşie care pune capăt oricărei neînţelegeri dintre ei. 17 De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu
mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; 18 pentru ca, prin
două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică
îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, 19 pe care o avem ca o ancoră a
sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, 20 unde Isus a intrat
pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.
6:13-20. Aceasta este o promisiune puternică de siguranţă şi speranţă bazată pe caracterul şi pe promisiunile lui Dumnezeu
(v. 18a), dacă vom răspunde în mod adecvat (18b).
6:13. „Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa” – Avraam este menţionat deoarece el este considerat tatăl poporului
evrei, căruia YHWH i-a făcut multe promisiuni sub formă de legământ (Gen. 12,15,17,18,22) şi datorită relaţiei lui cu
Melhisedec (Gen. 14). Credinţa lui în Dumnezeu a devenit mai importantă decât Legea şi este folosită ca exemplu pentru toţi
cei credincioşi (Rom. 4).
Din punct de vedere teologic este posibil şi ca Avraam să fi fost ales deoarece promisiunile pe care i le-a făcut
Dumnezeu nu au fost bazate pe performanţa lui, ci pe promisiunea necondiţionată a lui Dumnezeu (Gen. 15:12-21, la fel este
şi „noul legământ”, Ier. 31:31-34; Ezec. 36:22-38), legământul cu Moise fiind unul condiţional, bazat pe ascultare (Deut. 2728).
● „S-a jurat pe Sine Însuşi” – Acest lucru se referă istoric la Gen. 22:16-17 (Avraam l-a jertfit pe Isaac) sau contextual la
Ps. 110:4 (7:17, 21). Jurămintele şi promisiunile lui Dumnezeu sunt de încredere (v. 16-17). Aceasta este tema teologică a
paragrafului. Speranţa noastră este în caracterul statornic al lui Dumnezeu (Ps. 102:27; Mal. 3:6; Evrei 13:8) şi în
promisiunile Lui (Isaia 40:8; 55:11). Acestea sunt cele „două lucruri care nu se pot schimba” din v. 18!
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6:14. Această parte a cărţii Evrei implică folosirea de către autor a citatelor din VT adresate lui Avraam. Dumnezeu i-a
promis mulţi urmaşi prin Isaac. Problema teologică este că nu toţi urmaşii naturali ai lui Avraam i-au fost credincioşi lui
YHWH. Ei erau oamenii „aleşi” prin „legământ”, dar nu toţi au avut credinţă personală (v. 18b).
6:15. Acest verset nu prezintă credinţa perfectă a lui Avraam (el a avut copii cu câteva femei, a încercat să o pună în pericol
de două ori pe Sara pentru a-şi salva viaţa) în ceea ce priveşte cuvântul lui Dumnezeu, ci prezintă inima lui credincioasă şi
ascultarea. Avraam, la fel ca toţi oamenii, este o combinaţie ciudată de credinţă şi frică, bine şi rău.
6:18. „două lucruri care nu se pot schimba” – Se referă la jurământul lui Dumnezeu (Ps. 110:4 citat în 5:6; 6:20; 7:17) şi la
promisiunile Lui (v. 14). Cuvântul Domnului este siguranţa noastră (Isaia 55:11; Matei 5:17-18).
● „în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă” – Aceasta ar putea fi o aluzie la Num. 23:19 sau la 1 Sam. 15:29.
Acelaşi adevăr este afirmat de Pavel în 2 Tim. 2:13 şi Tit 1:2. Vezi observaţia completă de la 6:6.
● „noi, a căror scăpare” – Acest refugiu ar putea fi legat de:
1. cetăţile de refugiu din VT (Num. 35:6; Deut. 4:41-43; Iosua 20)
2. o metaforă pentru un port sigur într-o furtună (2:14; 6:19)
3. o metaforă referitoare la cetate puternică în care se refugiază poporul Lui (Ps. 18:1-2; 31:3; 91:2,9; 94:22; 144:2;
Isaia 17:10; 25:4; Ier. 16:19; Ioel 3:16; Naum 1:7)
● „găsim o puternică îmbărbătare…să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte” – În v. 18 avem echilibrul teologic al
unui Dumnezeu puternic, de încredere, suveran (v. 18a) căruia oamenii trebuie să Îi răspundă şi să continue să răspundă prin
credinţă până la sfârşit (v. 18b).
6:19 „o ancoră” – Aceasta era simbolul creştin pentru siguranţă, securitate şi speranţă. A fost găsită pe pereţii catacombelor
romane. Acest cuvânt aduce în minte imnul
„Mi-am ancorat sufletul în raiul de odihnă
Nu voi mai naviga pe mări furtunoase
Furtuna se poate năpusti asupra adâncului sălbatic şi furtunos
Dar în Isus sunt în siguranţă mereu.”
● „neclintită” – Vezi subiectul special „Garanţia” de la 2:2.
● „care pătrunde dincolo de perdeaua” – Aici este făcută o paralelă între ancora speranţei şi Isus ca mare preot care intră
în Templul ceresc (8:5; 9:23), chiar în Sfânta Sfintelor, care simboliza însăşi prezenţa lui Dumnezeu. Speranţa credincioşilor
este în promisiunile şi în caracterul lui Dumnezeu şi în lucrarea încheiată a lui Isus Cristos.
Nu este platonism (forme pământeşti versus idei cereşti), ci modelul de templu ceresc arătat lui Moise pe muntele Sinai
(8:5; Exod 25-40). Acest tip de dualism se întâlneşte şi în Manuscrisele de la Marea Moartă. Acest tip de gândire (o copie
pământească a unui lucru ceresc) este premergătoare filosofului grec Plato. Ea vorbeşte despre speranţa noastră invizibilă, dar
sigură în Cristos (9:23 şi următoarele).
6:20 „ca înainte-mergător” – Acest termen grec a fost folosit pentru a desemna (1) un cercetaş care merge în faţă,
observând şi marcând cărarea corectă (căpetenie) sau (2) o navă mică ce conduce o navă mai mare într-un port sigur. Isus a
mers înaintea credincioşilor pe toate căile necesare – biruitor, mijlocitor, mântuitor, preot şi jertfa perfectă!
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
V. 2-4 sunt o listă de adevăruri indispensabile creştinismului sau adevăruri ale iudaismului?
1.

Învaţă cartea evrei „căderea din har”? De ce/de ce nu?

2.

De ce este atât de important contextul istoric al acestei cărţi pentru exegeză?

3.

Biblia ne învaţă că cei cu adevărat mântuiţi vor răbda până la sfârşit sau că cei care vor răbda până la sfârşit sunt cei
mântuiţi?

4.

Cei cărora li se vorbeşte în v. 4-6 sunt credincioşi sau necredincioşi? De ce?

5.

Ce legătură există între „voi” din v. 9 cu „cei” din v. 4?

6.

Descrie prigonirea cu care se confruntau credincioşii.

7.

Care sunt cele două lucruri care nu se pot schimba din v. 18?

8.

Cum sunt echilibrate suveranitatea lui Dumnezeu şi liberul arbitru uman în v. 18?

9.

Ce relaţie există între caracterul lui Dumnezeu şi lucrarea încheiată a lui Cristos în v. 13-20?
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EVREI 7
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ordinea preoţească a
lui Melhisedec

Împăratul neprihănirii

Comparaţie între
preoţia lui Melhisedec
şi cea a lui Levi

Preotul Melhisedec

Melhisedec

7:1-3

7:1-3

7:1-3

7:1-3

7:1-3
Melhisedec acceptă
zeciuiala de la
Avraam

7:4-10

7:4-10

7:4-10

7:4-10

Nevoia unei noi
preoţii

7:11-19

7:11-19

7:4-10
DE la preoţia lui Levi
la cea a lui
Melhisedec

7:11-14

7:11-14

7:11-12
7:13-14
Abrogarea vechii Legi

7:15-19

7:15-19

Măreţia noului preot
7:20-25

7:20-28

7:26-28

7:15-19
Preoţia lui Isus este
neschimbată

7:20-25

7:26-28

7:20-22

7:20-25

7:23-25

Perfecţiunea Marelui
Preot ceresc

7:26-28

7:26-28

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL
PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
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1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 7:1-3
1 În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt – care a întâmpinat pe Avraam
când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat, 2 care a primit de la Avraam zeciuială din
tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi „împărat al neprihănirii”, apoi şi „împărat al Salemului”, adică
„împărat al păcii”; 3 fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, dar
care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu – rămâne preot în veac.
7:1 „Melhisedec” – El a fost un rege/preot dintre neamuri din vechiul oraş canaanit numit atunci Salem, care mai târziu a
devenit Iebus, apoi Ierusalim. Numele lui înseamnă „regele meu neprihănit” (foarte asemănător cu numele regelui
Ierusalimului din Iosua 10:1, „Domnul meu este neprihănit”). Genealogia lui nu este menţionată nicăieri, dar Avraam îi aduce
omagii. Din acest motiv el este un model al VT atât de apropiat de Isus Cristos. El este menţionat doar în Gen. 14:18-20 şi Ps.
110:4. Au existat multe dezbateri cu privire la identitatea lui.
1.

pentru Philo el este o imagine a sufletului omului

2.

pentru Origen este un înger

3.

pentru Ambrozie este îngerul Domnului

4.

pentru alţii este îngerul poporului Israel, Mihail

5.

pentru Epifaniu este întruparea Duhului Sfânt

6.

pentru melhisedechiţi, el este mai mare decât Mesia şi toate rugăciunile se înalţă prin el

7.

pentru unii evrei, Jerome şi Luther, el este Sem, fiul lui Noe

Melhisedec este folosit ca un tip al preoţiei lui Isus din cinci motive:
1.

Avraam îi dădea zeciuială (cei inferiori le dau mereu zeciuială celor superiori) şi, conform hermeneuticii rabinilor, şi
Levi dădea zeciuială (v. 4-9)

2.

părinţii lui nu sunt prezentaţi, aşa că teologic rabinică spunea că el nu avea părinţi, deci era veşnic (v. 3; Ps. 110:4b)

3.

a fost conducător în oraşul sfânt de mai târziu, Ierusalim (Salem, Gen. 14:18)

4.

a fost preot al Dumnezeului Celui Preaînalt (El Elyon, Gen. 14:18)

5.

el îi permite autorului să stabilească o preoţie legitimă, în afară de preoţia lui Levi

● „împăratul…preot” – El este singura persoană din VT care îmbină împărăţia cu preoţia (Ps. 110).
● „care l-a binecuvântat” – Cel mai mare îl binecuvântează pe cel mai mic; aşadar, Avraam (şi prin implicaţii rabinice
urmaşul lui, Levi) a fost binecuvântat de Melhisedec (Gen. 14:19), ceea ce demonstrează superioritatea lui faţă de preoţia
aaronică. De asemenea, demonstrează că Isus, care era din genealogia lui Iuda, ar putea fi un preot dintr-o ordine diferită.
7:2 „zeciuială” – Observă că zeciuiala (Gen. 14:20) este mai veche decât legea mozaică. Era o cale ca Sabatul şi primele
roade care arată stăpânirea lui Dumnezeu peste toate (Gen. 14:19c).
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● „însemnătatea numelui său” – Etimologia sintagmei „împărat al neprihănirii” nu este sigură, dar un titlu asemănător
pentru Mesia apare în Ier. 23:6 („Domnul, Neprihănirea noastră”) şi în 33:16 („Domnul este neprihănirea noastră”). De
asemenea, Mesia va fi neprihănit şi va aduce pace (Isaia 9:6; 26:3,12; 32:17; 54:10).
● „împărat al neprihănirii” – Pentru „neprihănire” vezi subiectul special de la 1:9.
● „Salem” – Este posibil ca oraşul să-şi fi luat numele de la cuvântul ebraic shalom care înseamnă „pace”. Unii cercetători
cred că se referă la un zeu iebusit. Oraşul este numit Salem în Gen. 14, dar Ps. 76:2 îl leagă de Ierusalim (Sion), numit Iebus
în perioada canaanită.
7:3. Aceasta este hermeneutica rabinilor (midrash, vezi Anexa 3) bazată pe faptul că în Gen. 14:18-20 nu este dată
genealogia lui Melhisedec. Ca toţi oamenii, Melhisedec a avut părinţi, dar el slujeşte ca un alt tip de Mesia veşnic (v. 8).
Această temă este dezvoltată în v. 8, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 28.
● „început” – Vezi subiectul special: Archē de la 3:14.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 7:4-10
4 Vedeţi bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război! 5 Aceia
dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi, după Lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la
fraţii lor, cu toate că şi ei se coboară din Avraam. 6 Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la
Avraam şi a binecuvântat pe cel ce avea făgăduinţele. 7 Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai
mare. 8 Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre care se
mărturiseşte că este viu. 9 Mai mult, însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, prin Avraam; 10
căci era încă în coapsele strămoşului său, când a întâmpinat Melhisedec pe Avraam.
7:5 „cu toate că şi ei se coboară din Avraam” – Aceasta este gândirea rabinică bazată pe prezenţa lui Levi în spatele lui
Avraam (v. 10). Aceasta este exegeza ebraică, nu fapte ştiinţifice.
7:7 „cel mai mare” – Esenţa cărţii Evrei este comparaţia dintre legământul mozaic şi noul legământ în Cristos.
Acest contrast este exprimat adesea prin termenul „mai mare” (kreittōu/kreissōu), care înseamnă „mai bun”, „superior”,
„excelent”, „mai valoros”, „de un rang mai mare”. Aceasta este o temă recurentă în Evrei.
1.

mai presus de îngeri (1:4)

2.

la voi aşteptăm lucruri mai bune (6:9)

3.

cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare (7:7)

4.

o nădejde mai bună (7:19)

5.

legământ mai bun (7:22; 8:6)

6.

jertfe mai bune (9:23)

7.

o avuţie mai bună (10:34)

8.

o înviere mai bună (11:35)

9.

o patrie mai bună (11:16)

10. Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun (11:40)
11. sângele stropirii, care vorbeşte mai bine (12:24)
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7:8 „este viu” – Acest lucru se referă la veşnicia lui Melhisedec deoarece (1) părinţii lui (genealogia) nu sunt menţionaţi în
Gen. 14 şi moartea lui nu este atestată şi datorită (2) comentariului specific din Ps. 110:4b („în veac”).
7:9-10. Aceasta este exegeza rabinilor. Levi, seminţia lui Aaron fiind urmaş al lui Avraam, prin analogie, preoţia ebraică
(chiar şi Marele Preot) îi dădea zeciuială lui Melhisedec. Aşadar. Melhisedec este superior şi Isus este superior preoţilor
iudei.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 7:11-22
11 Dacă, dar, desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor – căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea
– ce nevoie mai era să se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, şi nu după rânduiala lui Aaron? 12
Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc şi o schimbare a Legii. 13 În adevăr, Acela despre
care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului. 14 Căci este vădit că
Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoţie. 15 Lucrul acesta se face
şi mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melhisedec, un alt preot, 16 pus nu prin legea unei
porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare. 17 Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: „Tu eşti Preot
în veac, după rânduiala lui Melhisedec”. 18 Astfel, pe de o parte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte, din
pricina neputinţei şi zădărniciei ei – 19 căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit – şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde
mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. 20 Şi, fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ – 21 căci, pe
când leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut Preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat şi
nu Se va căi: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” – 22 prin chiar faptul acesta, El S-a făcut
chezaşul unui legământ mai bun.
7:11 „Dacă” – CONDIŢIONALĂ DE GRADUL II, numită „contrară faptelor”. Este făcută o afirmaţie falsă pentru a spune
ceva. Preoţia levitică nu aducea desăvârşire spirituală sau maturitate.
● „desăvârşirea” – Familia greacă a termenilor derivaţi din telos înseamnă „a duce la bun sfârşit”, „a duce la îndeplinire”
sau „a duce la maturitate”. Aici se referă la un reprezentant sau la un mijlocitor adecvat sau eficient.
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SUBIECT SPECIAL: SFÂRŞIT SAU PLIN (TELOS)
Acest apogeu al lucrurilor spirituale este o temă recurentă în cartea Evrei.
1.

telos – sfârşit, îndeplinire (3:6,14; 6:8,11)

2.

teleiōo – a desăvârşi
a.

(Isus) desăvârşirea autorului mântuirii lor prin suferinţă (2:10)

b.

(Isus) făcut desăvârşit prin suferinţă (5:8-9)

c.

Legea n-a făcut nimic desăvârşit (7:19)

d.

Fiul, făcut desăvârşit pentru veşnicie (7:28)

e.

Îl face desăvârşit pe închinător (9:9)

f.

îi face desăvârşiţi pe cei ce se apropie (10:1)

g.

El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi (10:14)

h.

să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi (11:40)

i.

duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi (12:23)

3.

teleios –cei maturi (5:14)

4.

teleios – un cort mai desăvârşit (9:11)

5.

teleiotēs – îndreptarea spre maturitate (6:1)

6.

teleiōsis – dacă desăvârşirea ar fi fost prin preoţia leviţilor (7:11)

7.

teleiōtēs – Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre (12:2)
Isus aduce maturitatea şi desăvârşirea pe care nu a adus-o Legea Mozaică!

● „prin preoţia leviţilor – căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea” – Aparent se referă la (1) Moise, din seminţia
lui Levi, care a fost mesagerul lui Dumnezeu care a dat sistemul de jertfe poporului Israel sau (2) faptul că leviţii şi preoţii i-a
învăţat legea pe oameni.
7:12 „şi o schimbare a Legii” – Scopul legii mozaice nu a fost cel de a produce neprihănire, ci de a arăta rezultatele continui
ale căderii şi incapacitatea omenirii de a-i plăcea lui Dumnezeu (Gal. 3:24-25). Acesta este un adevăr important în încercarea
de a afla scopul lui Dumnezeu pentru legea mozaică.
Această sintagmă trebuie să se refere în context la „noul legământ”.
7:13 „din care nimeni n-a slujit altarului” – Acesta este un INDICATIV TRECUT ACTIV, care ar putea implica faptul că
sistemul de jertfe a continuat. Dacă acest lucru este adevărat, cartea evrei a fost scrisă înaintea distrugerii Ierusalimului de
către Titus în anul 70 D. Cr.
Nimeni în afara seminţiei lui Levi şi familiei lui Aaron a slujit ca preot în VT. Nu a fost cazul în perioada în care
Imperiul Roman ocupa Palestina (Ana, Caiafa).
7:14 „Domnul nostru a ieşit din Iuda” – Acesta este tot un INDICATIV TRECUT ACTIV. VERBUL „a ieşi” înseamnă „a
se trage” şi este folosit pentru:
1.

răsăritul soarelui (Matei 5:45)

2.

mişcarea planetelor

3.

răsărirea plantelor

4.

metaforic, pentru genealogia oamenilor (Zah. 6:12; Isaia 11:1; Ier. 23:5-6)
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Aici se referă la prorociile lui Iacov în legătură ci fiii lui în Gen. 49 (49:10).
● „Iuda” – Isus era din seminţia regală davidică a lui Iuda (Gen. 49:8-12; 2 Sam. 7:12-16; Isaia 9:6,7). Evreii erau atât de
greu de convins că Isus era Mare Preot deoarece El nu era din seminţia de preoţi a lui Levi, cum erau Moise şi Aaron.
7:15 „când” – Aceasta este o propoziţie CONDIŢIONALĂ DE GRADUL I, presupusă a fi adevărată din perspectiva
autorului sau pentru scopurile lui literare. A venit un alt preot, din neamul lui Melhisedec.
7:16
NASB

„nu prin legea unei porunci fizice”

NKJV

„nu după legile unei porunci pământeşti”

NRSV

„nu printr-o condiţie a legii în privinţa descendenţei fizice”

TEV

„nu prin reguli şi porunci omeneşti”

NJB

„nu în virtutea unei legi a descendenţei fizice”
Autoritatea preoţească a lui Isus nu stă în seminţia/familia din care provine, ci în viaţa veşnică, indestructibilă pe care o

are (părinţii lui Melhisedec nu sunt precizaţi în Gen. 14 şi cuvântul „în veac” din Ps. 104:4). Isus are viaţa veşnică a lui
Dumnezeu (şi jurământul şi promisiunea lui Dumnezeu).
●
NASB, NRSV, NJB

„unei vieţi nepieritoare”

NKJV

„unei vieţi fără sfârşit”

TEV

„unei vieţi care nu are sfârşit”
Acest lucru pare să aibă legătură cu implicaţia exegetică rabinică (Midrash) a Ps. 110:4b că Melhisedec nu a avut

părinţi, deci a fost veşnic (v. 6, 8).
7:17 „Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El” – Citat din LXX, Ps. 110:4 (la fel ca v. 21).
7:18
NASB

„există o respingere”

NKJV

„există o anulare”

NRSV

„desfiinţarea”

TEV

„este respinsă”

NJB

„este deci desfiinţată”
Acest termen a fost găsit în papirusul Egiptean cu sensul de (1) a înlătura; (2) a face nul sau gol sau (3) a fi plătit pe

deplin.
Acest verset vorbeşte despre respingerea unei porunci (probabil genealogia fizică a Marelui Preot). Este şocant că un
pasaj inspirat din VT (Matei 5:17-19) poate fi „înlăturat”. Deşi exact asta spune Pavel în Gal. 3, în privinţa respingerii
scopului mântuitor al legii. Dar Pavel afirmă că slăbiciunea omului căzut (Rom. 7), nu VT. Autorul Evreilor demonstrează
superioritatea lui Isus faţă de Moise şi numeşte „Legea” neputincioasă şi inutilă (8:13).
● „o poruncă de mai înainte” – Se referă la sistemul levitic sau vechiul legământ caracterizat de legea mozaică.
● „din pricina neputinţei şi zădărniciei ei” – Rom. 7 şi Gal. 3 ne ajută să interpretăm această sintagmă. Nu Legea lui
Dumnezeu, ci natura căzută a omului era neputincioasă, iar Legea nu a putut îndeplini scopul de restaurare!
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7:19 „căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit” – Citeşte Gal. 3 şi vezi subiectul special de la 7:11.
● „mai bună” – Vezi observaţia completă de la 7:7.
● „prin care ne apropiem de Dumnezeu” – Acesta este conceptul cheie (v. 25; 4:16; 10:1). Autorul afirmă că legea
mozaică cu preoţia levitică şi cu jertfele nu a reuşit să aducă omenirea la Dumnezeu, dar Isus, Marele nostru Preot, a reuşit şi
va reuşi (10:22; Iacov 4:7).
Observă că Isus aduce un legământ mai bun, dar totuşi un legământ la care oamenii trebuie să răspundă cum au răspuns
preoţii (credincioşii sunt preoţii noului legământ în sens colectiv, 2 Petru 2:5, 9; Apoc 1:6).
7:20 „nu s-a făcut fără jurământ” – Promisiunile lui Dumnezeu sunt de încredere pentru că în spatele lor stă caracterul şi
puterea Lui (Isaia 46:10). Acest jurământ face referire la Ps. 110:4, prezentat în evrei 6:13-17.
7:21 Acesta este încă un citat din LXX, Ps. 110:4 (la fel ca v. 17).
7:22
NASB, NRSV, TEV, NJB

„garanţia”

NKJV, ASV „siguranţa”
Acest cuvânt vine de la ebraicul „garanţie pusă în mână”, care implică siguranţa. A ajuns să fie folosit în Grecia pentru
garantarea unui împrumut sau a unei cauţiuni. De asemenea, în legea romană reprezenta ceva asigurat de lege. Isus este
garanţia eficienţei noului legământ pe care ne-o dă Tatăl.
● „unui legământ mai bun” – Ier. 31:31-34 vorbeşte despre acest „nou legământ” (Ezec. 36:22-36), care pune accentul pe o
lege internă dată şi motivată de Duhul Sfânt, nu un cod extern care se bazează pe performanţa umană.
Pentru „mai bun” vezi observaţia completă de la 7:7.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 7:23-25
23 Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururi. 24 Dar El, fiindcă
rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. 25 De aceea şi poate să mântuiască în chip
desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.
7:23. Aceasta este o altă comparaţie între Isus şi preoţii din VT. Această comparaţie este în legătură cu numărul şi timpul
slujirii lor.
7:24. Aceasta este o concluzie a rabinilor bazată pe Gen. 14, unde nu este dată seminţia lui Melhisedec şi pe Ps. 110, care
este o aluzie la Melhisedec şi foloseşte termenul „în veac” (Ps. 110:4b).
7:25
NASB

„să mântuiască pentru totdeauna”

NKJV

„să mântuiască în chip desăvârşit”

NRSV

„să mântuiască mereu”

TEV

„acum şi mereu să mântuiască”

NJB

„puterea să mântuiască…este absolută”
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După cum arată traducerile în limba engleză de mai sus, acest termen are mai multe conotaţii. El poate mântui pe
deplin, pe toţi, pentru totdeauna (10:14), pentru că El rămâne „în veac” un preot mai bun. Vezi subiectul special despre
siguranţă de la 3:14.
● „pe cei” – Aceasta este o invitaţie universală! Oricine vrea, poate veni (Ioan 1:12; Rom. 10:9-13; 1 Tim. 2:4; 2 Petru
3:9).
● „ce se apropie de Dumnezeu prin El” – Isus este planul lui Dumnezeu de mântuire (Ioan 10:9; 14:6). Oricine vrea,
poate veni, dar trebuie să vină prin credinţa în El şi trebuie să rămână credincioşi (PARTICIPIU PREZENT).
● „trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei” – Lucrarea lui Isus nu s-a încheiat la cruce, ci El încă se roagă chiar şi
astăzi şi stăruie pentru credincioşi (9:24; Isaia 53:12; Rom. 8:34; 1 Ioan 2:1).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 7:26-28
26 Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus
de ceruri, 27 care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale, şi apoi
pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuşi. 28
În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost
dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie.
7:26, Acesta ar putea fi un citat dintr-un imn sau dintr-o poezie străveche (ca Fil. 2:6-11; 1 Tim. 3:16; 2 Tim. 2:11- 13; şi
posibil 1 Tim. 1:17; 6:15-16). Termenul „sfânt” ar putea însemna „milos” în LXX (Ps. 16:10). Termenul „fără pată” este unul
specific jertfelor tradus de obicei în VT ca „fără cusur”. Aceasta este o mărturisire scurtă minunată.

112

SUBIECT SPECIAL: NEVINOVAT, INOCENT, FĂRĂ VINĂ, IREPROŞABIL
A. Afirmaţii iniţiale
1.

Acest concept prezintă din punct de vedere teologic starea de la început a omului (Gen. 1, grădina Edenului)

2.

Păcatul şi răzvrătirea au decimat această condiţie a părtăşiei perfecte (Gen. 3)

3.

Oamenii (bărbaţii şi femeile) tânjesc după restaurarea părtăşiei cu Dumnezeu deoarece sunt făcuţi după chipul şi
asemănarea Lui (Gen. 1:26-27)

4.

5.

6.

Dumnezeu a interacţionat cu omul păcătos în mai multe feluri:
a.

prin conducători pioşi (Avraam, Moise, Isaia)

b.

sistemul de jertfe (Lev. 1-7)

c.

oameni smeriţi (Noe, Iov)

În cele din urmă, Dumnezeu L-a dat pe Mesia
a.

o revelare deplină a Lui Însuşi

b.

jertfa perfectă pentru păcat

Creştinii sunt făcuţi fără vină
a.

din punctul de vedere al legii, prin neprihănirea imputată a lui Cristos

b.

Progresiv, prin lucrarea Duhului Sfânt

c.

Ţelul creştinismului este asemănarea cu Cristos (Rom. 8:28-29; Efes. 1:4), care în realitate este restaurarea
chipului lui Dumnezeu, pierdut la căderea lui Adam şi a Evei

7.

Raiul este o restaurare a părtăşiei desăvârşite din grădina Raiului. Raiul este Noul Ierusalim care se coboară din
prezenţa lui Dumnezeu (Apoc. 21:2) pe un pământ sfinţit (2 Petru 3:10). Biblia începe şi se termină cu aceleaşi
teme.
a.

părtăşia intimă, personală cu Dumnezeu

b.

aşezarea într-o grădină (Gen. 1-2; Apoc. 21-22)

c.

prin declaraţie profetică, prezenţa şi compania animalelor (Isaia 11:6-9)

B. Vechiul Testament
1.

Există foarte multe cuvinte ebraice care descriu conceptul de perfecţiune, nevinovăţie, inocenţă, încât ar fi greu să
numim şi să prezentăm toate relaţiile complexe.

2.

Termenii principali care descriu conceptul de desăvârşire, nevinovăţie sau inocenţă (conform lui Robert B.
Girdlestone, Sinonime ale Vechiului Testament, pp. 94-99) sunt:
a.

shalom (BDB 1022)

b.

thamam (BDB 1070)

c.

calah (BDB 478)

3.

LXX (Biblia Bisericii primare) traduce multe dintre aceste concepte în termeni din greaca coine folosiţi în NT.

4.

Conceptul cheie este legat de sistemul de jertfe
a.

amōmos (Exod 29:1; Lev. 1:3,10; 3:1,6,9; Num. 6:14; Ps. 26:1,11)

b.

de asemenea, amiantos şi aspilus au conotaţii cultice

C. Noul Testament
1.

conceptul legal
a.

conotaţia ebraică cultică legală este tradusă prin amōmos (Efes. 5:27; Fil. 2:15; 1 Petru 1:19)
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b.

conotaţia legală greacă (1 Cor. 1:8; Col. 1:22)

2.

Cristos este Cel fără păcat, fără vină, inocent (amōmos, Evrei 9:14; 1 Petru 1:19)

3.

adepţii lui Cristos trebuie să dorească să fie ca El (amōmos, Efes. 1:4; 5:27; Fil. 2:15; Col. 1:22; 2 Petru 3:14; Iuda v.
24; Apoc. 14:5)

4.

5.

Conceptul mai este folosit pentru conducătorii de biserici
a.

anegklētos, „fără prihană” (1 Tim. 3:10; Tit 1:6-7)

b.

anepileptos, „fără prihană” sau „vrednic de cinste” (1 Tim. 3:2; 5:7; 6:14; Tit 2:8)

Conceptul de „curăţie” este folosit pentru:
a.

Cristos Însuşi (Evrei 7:26)

b.

Moştenirea creştinului (1 Petru 1:4)

6.

Conceptul de „plinătate” sau „sănătate sufletească” (holoklēria, Fapte 3:16; 1 Tes. 5:23; Iacov 1:4)

7.

Conceptul de „fără vină”, inocenţă este redat de amemptos (Luca 1:6; Fil. 2:15; 3:6; 1 Tes. 2:10; 3:13; 5:23)

8.

Conceptul de „a nu te teme de învinuire” (1 Petru 3:14)

9.

Conceptul de „fără pată”, „nepătat” este folosit adesea în pasaje care conţin şi unul dintre termeni de mai sus (1 Tim.
6:14; Iacov 1:27; 1 Petru 1:19; 2 Petru 3:14)

D. Numărul de cuvinte ebraice şi greceşti care redau acest concept îi demonstrează importanţa. Dumnezeu ne-a împlinit
nevoile prin Cristos şi acum ne cheamă să fim ca El.
Credincioşii sunt declaraţi din punct de vedere poziţional, juridic, „corecţi”, „drepţi” şi „fără vină” prin lucrarea lui
Cristos. Acum credincioşii trebuie să-şi ocupe locul. „umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină” (1 Ioan 1:7), „să
vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o” (Efes. 4:1,17; 5:2,15). Isus a restaurat chipul lui Dumnezeu.
părtăşia intimă este posibilă acum, dar nu uita că Dumnezeu vrea un popor care să-I reflecte caracterul, aşa cum a făcut Fiul
Său. Suntem chemaţi la nimic mai puţin decât sfinţenie (Matei 5:20,48; Efes. 1:4; 1 Petru 1:13-16). Sfinţenia lui Dumnezeu,
nu doar din punct de vedere legal, ci şi existenţial!
● „despărţit de păcătoşi” – Acesta este un PARTICIPIU TRECUT PASIV. El nu reflectă caracterul uman al lui Cristos (Fil.
2:6-7), ci vorbeşte despre lipsa de păcat din El (4:15; 9:14; 2 Cor. 5:21; 1 Petru 2:22; 1 Ioan 2:1; 3:5).
● „înălţat mai presus de ceruri” – Aceasta ar putea fi (1) o declarare a superiorităţii; (2) o referinţă la punctul de vedere al
învăţătorilor falşi gnostici conform cărora mântuirea înseamnă trecerea de sferele angelice (4:14) sau (3) o modalitate de a
vorbi despre înviere/înălţare.
7:27. Acest verset pare să aibă legătură cu ziua ispăşirii (Lev. 16), dar este folosit aici cu sensul de jertfe zilnice (VT
continuu). Din punct de vedere istoric şi al rabinilor, este demonstrabil că Marele Preot era implicat direct în jertfele zilnice
în iudaismul de mai târziu, dar probabil nu şi pe vremea cortului. Vezi subiectul special „Isus ca Mare Preot” de la 2:17.
● „a adus jertfă” – Acesta este termenul folosit şi în Isaia 53:11 în LXX, „a purta”. Unii îl văd ca pe o aluzie la fumul
jertfelor care se înălţa spre Dumnezeu.
● „lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna” – Cartea Evrei accentuează supremaţia morţii jertfitoare unice a lui
Cristos. Această mântuire şi iertare unică sunt pentru totdeauna („o dată” [ephapax], 7:27; 9:12; 10:10 şi „o dată pentru
totdeauna” [hapax], 6:4; 9:7,26,27,28; 10:2; 12:26,27). Aceasta este afirmarea recurentă a jertfei împlinite.
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● „S-a adus jertfă pe Sine Însuşi” – Isus este Marele Preot (Ps. 110:4) şi victima (Isaia 53:10) sanctuarului ceresc (9:24).
Acest lucru este un stâlp a accentului pus de NT pe ispăşirea înlocuitoare, mandatară (Marcu 10:45; Rom. 8:3; 2 Cor. 5:21).
7:28 „Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată
Legea” – Acesta este un contrast între scrierile despre procedurile lui Moise şi „jurământul” din Ps. 110:4.
● „pune pe Fiul” – Isus este un preot superior deoarece face parte din familia lui Dumnezeu („fiu”, 1:2; 3:6; 5:8). Această
referinţă pare să îmbine Ps. 2 şi Ps. 110, psalmul regal şi psalmul preoţesc. El unifică în El Însuşi funcţiile unse din VT prin
jurământul Tatălui.
● „desăvârşit pentru veşnicie” – PARTICIPIU TRECUT PASIV. El a fost făcut desăvârşit (omeneşte vorbind) prin
suferinţă şi această desăvârşire rămâne (2:10; 5:8-9). Vezi subiectul special de la 7:11.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1. De ce dezvoltă autorul atât de mult conceptul de Isus ca Mare Preot?
2. Ce legătură există între Levi şi Melhisedec?
3. Ce legătură există între Ps. 110 şi Gen. 14:18-20?
4. De ce apare Melhisedec ca un fel de Mesia?
5. Cine era Melhisedec?
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EVREI 8
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Marele Preot al unui
legământ mai nou şi
mai bun

Noile funcţii preoţeşti

Sanctuarul ceresc şi
noul legământ

Isus, Marele nostru
Preot

Noua preoţie şi noul
sanctuar

8:1-6

8:1-6

8:1-7

8:1-2

8:1-5

8:3-6

Cristos este
mijlocitorul unui
legământ mai mare

Un nou legământ
8:7-13

8:6-13

8:7-13

8:7-13
8:8-13

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1. Primul paragraf
2. Al doilea paragraf
3. Al treilea paragraf
4. Etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE: EVREI 8:1-13
A. Acest context face parte dintr-un context uniform legat de nevoia de maturitate a cititorului. Această secţiune începe la
5:11-10:18 cu o paranteză de avertizare de la 5:12-6:20.
B. La fel cum capitolul 2 se dezvoltă folosind Ps. 8, capitolele 3 şi 4 se dezvoltă folosind Ps. 110, iar capitolul 8 foloseşte
Ier. 31:31-34 (capitolul 10 va folosi Ps. 40).
C. Adevăratul cort din cer la care s-a făcut aluzie în 6:19-20 şi în 8:2 nu va fi dezvoltat pe deplin decât în capitolul 9.

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 8:1-13
116

1 Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie
al Măririi, în ceruri, 2 ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de
Domnul. 3 Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt
Mare Preot să aibă ceva de adus. 4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după
Lege. 5 Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu,
când avea să facă Cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.” 6 Dar, acum,
Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe
făgăduinţe mai bune. 7 În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu
un al doilea. 8 Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui
Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; 9 nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am
apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de
ei, zice Domnul. 10 Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune
legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 11 Şi nu vor
mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel
mai mic până la cel mai mare dintre ei. 12 Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele
şi fărădelegile lor.” 13 Prin faptul că zice: „un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce
a îmbătrânit, este aproape de pieire.
8:1
NASB, NKJV, NRSV

„Punctul cel mai însemnat”

TEV

„Singura idee”

NJB

„Punctul principal”
Aceasta este o formă a termenului grecesc „cap” (kephalē) folosit metaforic pentru suma totală de bani (Fapte 22:28).

Cei din vechime îşi puneau figurile în sus în loc să şi le pună în jos. Termenul mai avea sensul figurat de (1) cel mai
important punct de până acum al discuţiei cărţii sau (2) rezumatul unui argument prezentat deja.
● „Mare Preot” – Acest nume pentru Isus este întâlnit doar în Evrei (2:17; 3:1; 4:14-15; 5:10; 6:20; 7:26; 8:1,3; 9:11,25).
Natura preoţească a lui Mesia este descoperită în Ps. 110 şi în Zah. 3, 4. El este preot şi jertfă (Isaia 53) şi stă în faţa lui
Dumnezeu pentru oameni şi se oferă pe Sine Însuşi ca soluţie la problema păcatului.
● „care S-a aşezat” – Ps. 110 este folosit în continuare (v. 2). Se referă la lucrarea încheiată a lui Cristos, dar are conotaţie
regală, nu preoţească. Nici un preot nu s-a aşezat vreodată, doar împăraţii (1:3).
● „la dreapta” – Sintagmă antropomorfă pentru locul de autoritate şi putere (1:3,13; 8:1; 10:12-13; 12:2; Fapte 2:33-35).
● „scaunului de domnie al Măririi, în ceruri” – Dumnezeu nu are un tron fizic, deoarece El este duh. Aceasta este o
sintagmă antropomorfă, care Îl descrie pe Dumnezeu în termeni umani. Este o modalitate de redare indirectă sau perifrastică
de a vorbi despre Dumnezeu fără a-I menţiona numele (12:2).
Termenul „ceruri” este la PLURAL, la fel ca în VT, deoarece se referă la mai multe niveluri:
a. atmosfera de deasupra pământului, unde zboară păsările şi se formează norii (Gen. 1:1)
b. cerul înstelat, tărâmul luminilor cereşti, al soarelui, al lunii, al stelelor şi al planetelor (Gen. 1:14)
c. prezenţa personală a lui Dumnezeu şi tărâmul îngerilor
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Rabinii au dezbătut adeseori problema existenţei a trei ceruri (2 Cor. 12:2) sau a şapte ceruri (nu în Biblie, ci în scrierile
rabinilor din primul secol). Conceptul celor şapte nivele poate fi găsit în Deut. 10:14; 1 Regi 8:27 şi în Ps. 68:33; 148:4.
gnosticii au folosit acest concept al mai multor ceruri pentru a firma nivelele autorităţii îngerilor. Oricum, Isus a trecut prin
ele (4:14). PLURALUL versus SINGULARUL termenului ouranos (cer) pare să nu aibă semnificaţie teologică în Evrei
(9:23 versus 9:24).
8:2 „Cort” – Se referă la cortul ideal din cer (6:19-20), cortul descoperit lui Moise pe muntele Sinai şi construit în perioada
de rătăcire prin pustie (Exod.25-40) fiind o simplă copie a lui (9:11,24).
● „care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul” – Aceasta ar putea fi o aluzie a traducerii din LXX a Exodului 33:7 (un
loc special de întâlnire cu Dumnezeu) sau ar putea fi doar o altă modalitate de a vorbi despre cortul ceresc făcut de
Dumnezeu (11:10).
8:3 „să aducă…jertfe” – Aceasta este accentuarea ispăşirii înlocuitoare a jertfei lui Cristos. El Îşi va jertfi viaţa.
8:4 „Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot” – Aceasta este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL II,
numit „contrară adevărului” (4:8; 7:11; 8:4,7; 10:2; 11:15). Isus nu era din seminţia de preoţi a lui Levi, ci din cea regală a lui
Iuda. În cele din urmă, Isus Şi-a făcut lucrarea de preot în cele din urmă în cer.
8:5 „chipul şi umbra lucrurilor cereşti” – Folosirea termenilor „chipul” şi „umbra” sunt reminiscenţe ale scrierilor lui
Philo din Alexandria, un scriitor şi filosof evreu care a trăit din anul 20 Î. Cr. până în 42 D. Cr. şi l-a urmat pe Plato. El a
alegorizat VT în încercarea de a o face relevantă pentru societatea greacă şi pentru a susţine platonismul ca modalitate de a-L
revela pe YHWH.
Acest pasaj nu-l reflectă pe Philo, ci tradiţia iudaică străveche care spune că Moise a primit pe muntele Sinai o copie a
sanctuarului ceresc – cortul din perioada rătăcirii prin pustie. Aceeaşi gândire este prezentă şi în Manuscrisele de la Marea
Moartă, fapt care demonstrează că nu doar Plato gândea aşa (filosofia greacă). Este interesant că autorul Evreilor nu discută
deloc despre templul lui Solomon sau al lui Irod (nici metodele lor). Acestea nu au fost poruncite de Dumnezeu, la fel ca
cortul (Exod 25-40), deşi 1 Cron. 28:19 aproape că afirmă că planurile lui Solomon au avut inspiraţie divină.
Tradiţia ebraică conform căreia primul cort era o copie a adevăratului cort din cer poate vi văzută în (1) Exod 25:9, 40;
(2) Apoc. 11:19; 13:6; 15:5; (3) 2 Baruh 4:5; (4) martiriul şi înălţarea din Isaia 7:10; (5) Pildele lui Solomon 9:8; (6) Flavius
Josephus Antichităţile Evreilor 3:6:1.
Acest pasaj nu poate reflecta platonismul deoarece cortul din cer avea substanţă sau era real. În platonism, cerescul era
o realitate ideală, a minţii, spirituală, dar în Biblie este o realitate fizică. Raiul nu este doar idealuri/concepte/arhetipuri, ci un
aspect real al creaţiei (Col. 1:16).
Acest cort ceresc nu va mai exista într-o zi (Apoc. 21:22). El a slujit scopului său pentru acest veac, dar nu va mai fi
nevoie de el în escaton!
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SUBIECT SPECIAL: FORMA (TUPOS)
Problema este cuvântul tupos, care are o varietate de sensuri.
A. Moulton şi Milligan, Vocabularul Noului Testament grecesc, p. 645
a.

model

b.

plan

c.

formă sau stil de scriere

d.

decret sau edict

e.

sentinţă sau decizie

f.

model de trup de om ca jertfe pentru zeul vindecării

g.

verb folosit cu sensul de aplicare a preceptelor legii

B. Louw şi Nida, Dicţionar grec-englez, vol. 2, p. 249
a.

cicatrice (John 20:25)

b.

chip (Fapte 7:43)

c.

model (Evrei 8:5)

d.

exemplu (1 Cor. 10:6; Fil. 3:17)

e.

arhetip (Rom.5:14)

f.

fel (Fapte 23:25)

g.

conţinut (Fapte 23:25)

C. Harold K. Moulton, Dicţionar grecesc analitic revizuit, p. 411
a.

lovitură, imprimare, semn (Ioan 20:25)

b.

contur

c.

chip (Fapte 7:43)

d.

formulă, schemă (Rom. 6:17)

e.

formă, semnificaţie(Fapte 23:25)

f.

chip, duplicat (1 Cor. 10:6)

g.

formă anticipativă, tip (Rom. 5:14; 1 Cor. 10:11)

h.

model (Fapte 7:44; Evrei 8:5)

i.

model moral (Fil. 3:17; 1 Tes. 1:7; 2 Tes. 3:9; 1 Tim. 4:12; 1 Petru 5:3)

Cel mai bun pentru acest context pare a fi punctul i. de mai sus. Evanghelia vorbeşte şi despre doctrină, şi despre viaţă.
Darul fără plată al mântuirii în Cristos cere şi o viaţă ca a lui Cristos!
● „i s-a zis” – Citat din Exod 25:40. Cortul nu a fost planul lui Moise, ci revelaţia lui Dumnezeu.
8:6 „Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă” – INDICATIV TRECUT ACTIV. Aceeaşi descriere a excelenţei lui
Isus este folosită şi în comparaţie cu îngerii în 1:4.
● „legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun” – Toate VERBELE din v. 6 sunt la TIMPUL TRECUT. La fel ca
verbul anterior, acesta este INDICATIV TRECUT ACTIV.
Termenul „mijlocitor” este unul legal care denotă un arbitru. La fel cum preotul stă între un Dumnezeu sfânt şi omul
păcătos, şi Isus este un mijlocitor (9:15; 12:24; 1 Tim. 2:5). Aceasta este o altă modalitate de a denota slujirea unui Mare
Preot.
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● „legământul…mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune” – INDICATIV TRECUT PASIV. Autorul care
prezintă autoritatea lui Isus peste legământul mozaic este revelat prin folosirea termenului „mai bun” (vezi observaţia de la
7:7).

SUBIECT SPECIAL: LEGĂMÂNTUL
Termenul berith din VT (BDB 136), „legământ”, nu este uşor de definit. Nu există un VERB corespunzător în ebraică.
Toate încercările de a deriva o definiţie etimologică s-au dovedit neconvingătoare. Dar importanţa evidentă a termenului i-a
convins pe cercetători să examineze folosirea cuvântului pentru a încerca să-i determine înţelesul funcţional.
Legământul este modalitatea prin care singurul Dumnezeu adevărat interacţionează cu creaţia Lui umană. Conceptul de
legământ, tratat sau înţelegere este crucial în înţelegerea revelaţiei biblice. Tensiunea dintre suveranitatea lui Dumnezeu şi
liberul arbitru al omului sunt foarte evidente în conceptul de legământ. Unele legăminte sunt bazate pe caracterul, acţiunile şi
scopul lui Dumnezeu.
1.

creaţia însăşi (Gen. 1-2)

2.

chemarea lui Avraam (Gen. 1-2)

3.

legământul cu Avraam (Gen. 15)

4.

ocrotirea şi promisiunea făcută lui Noe (Gen. 6-9)

Dar însăşi natura legământului cere un răspuns.
1.

prin credinţă Adam a trebuit să-L asculte pe Dumnezeu şi să nu mănânce din pomul din mijlocul Edenului

2.

prin credinţă Avraam a trebuit să îşi părăsească familia, să Îl urmeze pe Dumnezeu şi să creadă în urmaşii lui
viitori

3.

prin credinţă a trebuit Noe să construiască o barcă uriaşă departe de apă şi să adune animalele (Gen. 6-9)

4.

prin credinţă i-a scos Moise pe israeliţi din Egipt şi a primit instrucţiuni specifice pentru viaţa religioasă şi
socială cu promisiunea binecuvântărilor şi a blestemelor (Deut. 27-28)

Aceeaşi tensiune implicând relaţia dintre Dumnezeu şi omenire este abordată în „noul legământ.” Tensiunea poate fi
văzută clar comparând Ezechiel 18 cu Ezechiel 36:27-37. Este legământul bazat pe acţiunile amabile ale lui Dumnezeu sau pe
răspunsul necesar al omului? Acesta este problema cea mare din VT şi din NT. Ambele au acelaşi scop: (1) refacerea
părtăşiei pierdute în Gen. 3 şi (2) înfiinţarea unui popor neprihănit care să reflecte caracterul lui Dumnezeu.
Noul legământ din Ier. 31:31-34 rezolvă tensiunea anulând acţiunea umană ca modalitate de a obţine acceptarea. Legea
lui Dumnezeu devine o dorinţă interioară, nu o acţiune exterioară. Telul unui popor sfânt, neprihănit rămâne acelaşi, dar
metodologia se schimbă. Omenirea căzută s-a dovedit inadecvată pentru a fi imaginea reflectată a lui Dumnezeu. Nu
legământul era problema, ci păcătoşenia şi slăbiciunea oamenilor (Rom. 7; Gal. 3).
Aceeaşi tensiune dintre legămintele condiţionate şi cele necondiţionate din VT rămâne în NT. Mântuirea este absolut
gratuită în lucrarea lui Cristos încheiată, dar necesită pocăinţă şi credinţă (iniţial şi continuu). Este o declaraţie legală şi o
chemare la asemănarea cu Cristos, o afirmaţie indicativă de acceptare şi un imperativ pentru sfinţenie! Creştinii nu sunt
mântuiţi de acţiunile lor, ci prin ascultare (Efes. 2:8-10). Trăirea evlavioasă devine dovada, şi nu calea mântuirii.
8:7 „dacă” – Aceasta este încă o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL II, numită „contrară adevărului” (v. 4).
Aceasta este un punct important al adevărului. Se face o afirmaţie evident falsă pentru a afirma o idee teologică. Primul
legământ nu a avut rezultatul dorit al restaurării şi al neprihănirii.
8:8 „ca o mustrare” – Problema nu era Legea, ci slăbiciunea umană (Rom. 7:12,16; Gal. 3).
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● „a zis” – v. 8-12 sunt un citat susţinut din Ier. 31:31-34, care se referă la YHWH. În 10:15, aceeaşi sintagmă Îi este
atribuită Duhului Sfânt. Inspiraţia Duhului Sfânt Îi este atribuită uneori Duhului Sfânt, alteori Tatălui.
● „legământ nou” – Acest pasaj din Ieremia (31:31-34) este singura menţiune din VT a unui legământ „nou”, dar el este
descris în Ezec. 36:22-38. acest lucru era foarte şocant pentru evrei.
● „casa lui Israel” – Acest lucru presupune reunirea poporului lui Dumnezeu. după despărţirea Monarhiei Unite (Saul,
David, Solomon) din anul 922 Î. Cr., seminţiile din nord conduse de Ieroboam I s-au numit „Israel”, iar cele din sud, conduse
de Roboam au fost numite „Iuda”.
8:9 „nu ca legământul” – Diferenţa nu este esenţa sau scopul, ci metodologia.
● „în ziua când i-am apucat de mână” – Se referă la YHWH ca Tată (Osea 11:1-4).
● „nu Mi-a păsat de ei” – Această sintagmă este la fel ca traducerea din LXX. Textul Masoretic (TM) are „deşi le-am fost
soţ”.
8:10 „mintea” – Această sintagmă este la fel ca în LXX, dar TM are „în ei”. În acest fel diferă vechiul legământ de cel nou.
Vechiul legământ este prezentat în Ezec. 18:31, iar cel nou în Ezec. 11:19; 36:26-27.
● „inimile” – Se referă la întreaga persoană (Deut. 6:6; 11:18; 30:6,14). Vezi subiectul special de la 3:8.
● „Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu” – Aceasta este formula legământului din VT.
8:11. Într-un manuscris grecesc termenul „vecin” apare ca „cetăţean”. Diferenţa nu contează pentru exegeză în lumina
sensului ebraic al fratelui de legământ. În ceea ce priveşte textele greceşti mai vechi şi cu credibilitate mai mare, „cetăţeni”
este cea mai bună alegere (P46, א, A, B, D, K, L, şi majoritatea manuscriselor ulterioare mai mici).
8:12. Aceasta este calitatea noului legământ (Ier. 31:31-34). El este menţionat în NT în Luca 22:20; 1 Cor. 11:25; 2 Cor. 3:6;
Evrei 8:8; 9:15. nu va mai fi nevoie de conducători, toţi Îl vor cunoaşte pe Domnul, voia şi căile lui. dumnezeu uită păcatele
pe care le iartă (DUBLĂ NEGAŢIE puternică). Promisiunile VT de iertare completă sunt minunate (Ps. 103:3,8-14; Isaia
1:18; 38:17; 43:25; 44:22; Mica 7:19).
8:13.
NASB

„iar ce devine vechi şi îmbătrâneşte, este aproape de pieire”

NKJV

„iar ce devine vechi şi îmbătrâneşte este gata să dispară”

NRSV

„iar ce este vechi şi îmbătrâneşte va dispărea curând”

TEV

„iar ce devine vechi şi distrus va dispărea curând”

NJB

„iar orice lucru vechi şi îmbătrânit va dispărea curând”
Această sintagmă necesită câteva comentarii. În primul rând, nu uita contextul istoric. Un grup de oameni aderă la

legământul mozaic, iar celălalt grup intenţionează să se întoarcă la legea mozaică.
În al doilea rând, este vorba despre lege ca mijloc de mântuire. Cu siguranţă VT era şi este revelarea lui Dumnezeu
(Matei 5:17-19). Legea mozaică încă are un scop în planul lui Dumnezeu (Gal. 3). Ea îi aduce pe oameni la Cristos arătându-i
omenirii căzute cât de păcătoasă este şi că are nevoie de mântuire. Ne ajută să Îl înţelegem pe Dumnezeu şi căile Lui. Are
legătură cu noul legământ, ca promisiune de îndeplinire. Nu putea aduce mântuire din cauza slăbiciunii şi păcătoşeniei
omenirii căzute.
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1.

De ce accentuează atât de tare autorul Evreilor faptul că Isus este un Mare Preot superior?

2.

Este cartea Evrei influenţată de filosofia greacă (platonism)?

3.

De ce este citat Ieremia 31:31-34?

4.

De ce este v. 12 o promisiune atât de importantă?

Ce legătură este între legământul mozaic şi noul legământ al
creştinilor?
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EVREI 9
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Sanctuarul pământesc
şi cel ceresc

Sanctuarul pământesc

Slujirea preoţilor leviţi

Închinarea
pământească şi cea
cerească

Cristos intră în
sanctuarul ceresc

9:1-5

9:1-5

9:1-5

9:1-5

9:1-5

9:6-10

9:6-10

9:6-10

9:6-10

Sanctuarul ceresc

Caracteristicile jertfei
lui Cristos

9:11-14

9:11-14

Restricţii ale
sanctuarului
pământesc
9:6-10

(9:11-10:18)
9:11-14

9:11-15

9:11-14

Cristos pecetluieşte
noul legământ cu
sângele Lui
9:15-22

Moartea mijlocitorului
este necesară

Păcatul spălat de jertfa
lui Cristos

9:15-22

9:15

9:16-22

9:16-22

Măreţia jertfei lui
Cristos

Jertfa lui Cristos
curăţeşte de păcat

(9:23-10:18)
9:23-28

9:15-28

(9:23-10:18)
9:23-28

9:23-28

9:23-28

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.
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STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 9:1-5
1 Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un Locaş pământesc de închinare.2 În
adevăr, s-a făcut un Cort. În partea dinainte, numită „Locul Sfânt”, era sfeşnicul, masa şi pâinile pentru punerea
înaintea Domnului;3 după perdeaua a doua se afla partea Cortului care se chema „Locul Preasfânt”.4 El avea un
altar de aur pentru tămâie, şi chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană,
toiagul lui Aaron care înfrunzise şi tablele legământului.5 Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul
ispăşirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu de-amănuntul despre aceste lucruri.
9:1 „dintâi” – Regulile cu privire la jertfe şi la închinarea din cort se află în Leviticul.
● „Legământul” – Acest cuvânt nu apare în textul grecesc, dar cele mai multe traduceri în limba engleză îl cuprind. H. E.
Dana, în cartea lui Creştinismul ebraic, p. 255, afirmă că ar trebuie traduc „prima lucrare”, deoarece capitolul 9 prezintă încă
o dovadă a lucrării superioare a lui Cristos (8:6). De asemenea, la pagina 255 el face următoarea comparaţie:
Prima lucrare

A doua lucrare

O slujire pământească – „a lumii acesteia”

O slujire cerească – „nu aparţine lumii acesteia”

Echipamentul uman – „a fost construit un cort”

Echipamentul divin – „nu a fost făcut de mâini”

Efecte externe – „nu poate face închinarea desăvârşită

Efecte interne – „îţi curăţeşte conştiinţa de fapte moarte

atingând conştiinţa”

pentru a-l sluji pe Dumnezeul cel viu”

Natură temporară – „regulile trupeşti înfiinţate în timpul

Natură permanentă – „promisiunea moştenirii veşnice”

unei perioade de construire”
9:2 „un Cort” – Se referă la cortul portabil dis pustie, descris în detaliu în Exod 25-27 şi construit în 36-38, 40. Autorul
Evreilor se referă la cortul interior ca primul cort (partea exterioară, Locul Sfânt) şi la cortul interior – Sfânta Sfintelor.
● „sfeşnicul” – Se referă la sfeşnicul cu şapte braţe în care ardea ulei de măsline aflat în Locul Sfânt. Despre le se vorbeşte în
Exod 25:31-40 şi Lev. 24:1-4. Era numit Menorah, cuvântul ebraic pentru „sfeşnic”. Solomon a extins sfeşnicul la zece braţe
(1 Regi 7:49; 2 Cron. 4:7). Simboliza lumina adevărului şi a revelaţiei.
● „masa şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului” – Masa era aşezată în Locul Sfânt, iar pe ea erau doisprezece pâini
mari (7 kg). Ele erau înlocuite săptămânal şi au devenit mâncare pentru preoţi (Exod 25:23-30; 37:10-16; Lev. 24:5-9). Ele
reprezentau purtarea de grijă promisă de Dumnezeu celor doisprezece seminţii ale lui Iacov.
● „Locul Sfânt” – Locul din exteriorul cortului, în care preoţii slujeau zilnic. Măsura 20 de stânjeni pe 10 stânjeni (Exod 2527). Autorul Evreilor foloseşte de obicei acest termen (hagia) cu ARTICOL (9:8,25; 13:11) pentru a desemna partea
interioară sau a doua parte a cortului sfânt, numită Sfânta Sfintelor (v. 3), unde este chivotul. În acest verset nu apare
ARTICOLUL şi termenul se referă la spaţiul de două treimi din cortul sfânt numit „Locul Sfânt”.
9:3. „perdeaua a doua” – Aceasta împărţea cortul în două compartimente (Exod 26:31-35). Evreii aveau două nume
speciale, unul pentru perdeaua din faţă, care era de obicei parţial deschisă, şi unul pentru perdeaua din interior, care nu era
deschisă niciodată. Doar Marele Preot intra de două ori în Ziua Ispăşirii (Lev. 16).
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● „Locul Preasfânt” – Acesta era un cub perfect de zece stânjeni. În el era chivotul, care simboliza locuinţa lui Dumnezeu,
între aripile heruvimului. Acest chivot era simbolul fizic al Dumnezeului invizibil (după intrarea în Ţara Făgăduinţei).
9:4 „un altar de aur pentru tămâie” – Aceasta era o mobilă în formă de altar unde în Ziua Ispăşirii era pusă tămâie în
cantităţi mari pentru a scoate un fum gros care ascundea prezenţa lui Dumnezeu peste chivot. Autorul pare să îl pună în
Sfânta Sfintelor. Acest lucru i-a făcut pe exegeţi să considere că această sintagmă se referă la o „cădelniţă”, aceasta fiind
traducerea din LXX a acestui termen (Lev. 16:12; 2 Cron. 26:19; Ezec. 8:11; IV Macabei 7:11). Philo şi Josephus folosesc
acelaşi cuvânt grecesc pentru altarul tămâierii. În VT, altarul este identificat cu Sfânta Sfintelor (Exod 30:1-10, 37; în special
1 Regi 6:22).
Din altarul cel mare pentru jertfe de la uşa cortului erau luaţi cărbuni şi puşi pe acest altar mic. Apoi se punea tămâie pe
cărbuni pentru a scoate mult fum. Acest fum care mirosea minunat împiedica ochii Marelui Preot să Îl vadă pe YHWH, care
locuia deasupra chivotului între aripile heruvimului, în Sfânta Sfintelor.
● „chivotul legământului” – Chivotul este prezentat în Exod 25:10-22 şi 37:1-9.
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SUBIECT SPECIAL: CHIVOTUL LEGĂMÂNTULUI
I.

Scopul
A. locul în car locuia YHWH (aşternutul picioarelor Lui, 1 Cron. 28:2; Ps. 132:7; Isaia 66:1) cu poporul Lui, între
aripile heruvimului
B. locul iertării păcatelor, pentru toate popoarele (Israel, Lev. 16 şi 1 Regi 8:27-30; străini, 8:41, 43, 60)

II.

Conţinutul

A. tradiţia rabinică
1.

cele două table de piatră pe care YHWH a scris decalogul (Exod 31:18; 32:15-16)

2.

cei doi stâlpi de argint pe care erau puse tablele (nicio referinţă biblică)

3.

fragmenta ale celor două table de la început, sparte de Moise pentru că Israel (Aaron) a făcut şi s-a închinat la
viţelul de aur (Exod. 32:19; Deut. 9:17; 10:2)

4.

o copie a întregii Tore (Exod. 25:16)

5.

numele lui Dumnezeu (1 Regi 8:29) din Kabalah, misticismul ebraic

B. referinţe biblice în ceea ce priveşte conţinutul (nu se ştie sigur dacă se referă la obiecte din chivot sau de lângă el)
1.

un vas cu mană (Exod 16:31-36)

2.

toiagul lui Aaron care a înmugurit (Num. 17:4,10; Evrei 9:4)

3.

jertfele pentru vină date Filistenilor (5 şoareci de aur şi cinci umflături de aur, 1 Sam. 6:3-4, 8)

4.

o copie a decalogului (Deut. 10:4-5; 31:26)

C. la sfinţirea Templului lui Solomon în 1 Regi 8, scrie că în chivot erau doar cele două table de piatră (1 Regi 8:9)
III.

Localizarea posibilă

A. Opţiuni istorice

1. dus în Egipt de Şişac (935-914 Î. Cr.) când a invadat Iuda în al cincilea an (926 Î. Cr.) al domniei lui Roboam,
fiul lui Solomon (1 Regi 14:25-26; 2 Cron. 12:9)

2. dus în Egipt (Zoan, Tanis, Avaris – diferite nume pentru capitala delta a lui Seti I) de Faraon Necco al II-lea,
care a exilat şi sămânţa davidică Iehoaz (fiul lui Iosia) în anul 597 Î. Cr. (2 Regi 23:31-35; 2 Cron. 36:1-4)

3. dus în Babilon la templul lui Mardoc de Nebucadneţar al II-lea când a fost exilat Zedechia (586 Î. Cr.) şi
Templul a fost ars (2 Regi 25:9,13-17; 2 Cron. 36:18)
B. tradiţiile ebraice
1.

ascunsă pe muntele Nebo/Pisga de Ieremia înainte de căderea Ierusalimului

2.

cartea apocrifă II Baruh spune că a ascuns-o un înger

3.

ascunsă în mod necunoscut, dar va fi înapoiată de Ilie înainte de venirea lui Mesia (Mal. 4:5)

4.

ascunsă pe muntele Gerizim (Şehem), unde samaritenii I-au construit un templu lui YHWH

● „un vas de aur cu mană” – LXX şi Philo conţin adjectivul „de aur” dar TM ebraic nu (Exod 16:31-36). Josephus spune că
erau două kilograme. Era o minune că mana nu a putrezit (Exod 16:18-21,22-25).
● „toiagul lui Aaron care înfrunzise” – Acest toiag era semnul prin care YHWH a confirmat şefia lui Moise şi a lui Aaron
în timpul răzvrătirii lui Core (Num. 17:1-11; 20:8-11).
● „tablele legământului” – Se referă la cele două table de piatră cu decalogul (zece porunci) scrise de degetul lui Dumnezeu
(Exod. 25:16; Deut. 9:9,11,15;10:3-5; 31:18; 32:15). Deut. Şi Iosua 24 urmează modelul ameninţător al hitiţilor (în mileniul
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al II-lea Î. Cr.). Toate legămintele lor erau în două exemplare, unul pe care regele vasal să-l citească anual şi unul pentru
sanctuarul zeului. Aşadar, este posibil ca cele două table să fi fost copii duplicate.
9:5 „heruvimii slavei” – Se referă la cele două fiinţe angelice de pe fiecare margine a capacului ispăşirii, ale căror aripi
umbreau chivotul (Gen. 3:24; Exod 25:18-22; Ezec. 10:14, dar observă că în Ezec. 41:18 ei au două feţe, nu patru). O altă
posibilitate de pe un documentar de pe „History Channel”, „Descifrarea Exodului”, este aceea ca ei să fi fost păsări Pheonix.
Biblia nu ne descoperă multe informaţii despre lumea îngerilor. Curiozitatea noastră o ia adesea cu mult înaintea adevărului
revelat. Pentru termenul „slavă” vezi observaţia de la 1:3.
● „capacul ispăşirii” – Se referă la capacul de aur a cutiei din lemn numite „chivotul legământului”. Era un loc special unde
păcatele erau „acoperite”. Simbolismul pare a fi următorul:
1. YHWH locuia între aripile a două fiinţe angelice (rabinii spuneau că acesta era aşternutul picioarelor Lui)
2. Cutia conţinea cele zece porunci (decalogul)
3. Marele Preot intra în Sfânta Sfintelor în Ziua Ispăşirii (Lev. 16) de două ori pentru a pune sânge pe capacul
ispăşirii, o dată pentru păcatul lui şi o dată pentru păcatele din neştiinţă ale popoarelor ca întreg (v. 7)
Cerinţele Legii erau acoperite, ascunse de ochii lui XHWH de sângele jertfei unui animal fără cusur (viaţa stă în sânge,
păcatul cere o viaţă).
● „Nu este vremea să vorbim acum cu de-amănuntul despre aceste lucruri” – Aceasta este o negare. Autorul foloseşte
detalii necunoscute acum ale cortului străvechi.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 9:6-10
6 Şi, după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii care fac slujbele intră totdeauna în partea dintâi a
Cortului. 7 Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an, şi nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine
însuşi şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului. 8 Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt,
nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare Cortul dintâi. 9 Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum,
când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de cugetul lui.
10 Ele sunt doar nişte porunci pământeşti date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi şi felurite spălături, până
la o vreme de îndreptare.
9:6 „intră totdeauna în partea dintâi a Cortului” – Preoţii trebuiau să umple braţele sfeşnicului (menorah) cu ulei
(Exod.27:20-21), să înlocuiască pâinea săptămânal (Lev. 24:8-9) şi să pună puţină tămâie pe altarul tămâierii (Exod 30:7-8).
9:7 „marele preot, o dată pe an” – El intra doar la Yom Kippur, Ziua Ispăşirii (Lev. 16). „Kipper” înseamnă „a acoperi”;
Akkadian cognate înseamnă „a şterge”. Evrei 9 se concentrează pe ritualurile din Ziua Ispăşirii mai mult decât oricare alt
capitol din NT.
● „din neştiinţă” – Mumai păcatele din neştiinţă puteau fi iertate prin sistemul de jertfe. Nu se putea face ispăşire pentru
păcatele intenţionate sau „păcatele mâinii înalte” (KJV) (Lev. 4:2; Num. 15:24, 27, 30, 31; Ps. 51:17). Ziua Ispăşirii era în
primul rând pentru necurăţia ceremonială a poporului.
9:8-10 Aceste versete arată (1) natura preliminară a legământului mozaic şi (2) superioritatea noului legământ. De ce este mai
bun noul legământ în Cristos?
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1.

în cazul vechiului legământ, doar Marele Preot intra în altarul interior pentru păcatele lui şi pentru păcatele din neştiinţă
ale Israelului (acces limitat şi iertare limitată)

2.

în cazul noului legământ toţi credincioşii sunt aduşi aproape de Dumnezeu datorită nevinovăţiei lui Isus şi datorită
îndepărtării distincţiei între păcatele intenţionate şi cele neintenţionate (acces şi iertare deplină)
Noul legământ (Ier. 31:31-34), bazat pe credinţa în lucrarea încheiată a lui Cristos, nu pe meritele pentru performanţa

umană a unui cod exterior, le-a dat închinătorilor încrederea (o inimă nouă, un duh nou, Ezec. 36:20-27) de a se apropia de un
Dumnezeu sfânt, nu prin ritualuri sau liturghii, ci prin Evanghelie.
9:8.
NASB

„cortul exterior”

NKJV

„cortul dintâi”

NRSV

„primul cort”

TEV

„cortul exterior”

NJB

„cortul cel vechi”
Autorul Evreilor numeşte partea exterioară a cortului „cortul dintâi”, referindu-se la Locul Sfânt. Acesta reprezenta

închinarea din legământul mozaic, care nu permitea accesul complet la Dumnezeu. perdeaua din templul lui Irod ruptă de sus
în jos la moartea lui Isus (Matei 27:51) reprezenta noul acces prin Cristos.
9:9 „nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de cugetul lui” - Vechiul legământ nu putea
şterge vina păcatului din conştiinţa omului (v. 14). În NT (nu în VT) conştiinţa este o călăuză morală (1 Petru 3:21). Pericolul
este ca ea să fie condiţionată de cultură sau abuzată prin tăcere (Matei 23:25-26). Ea este punctul de sprijin din NT a
„susurului blând şi subţire” din 1 Regi 19:12.
O discuţie foarte interesantă asupra folosirii acestui termen în Evrei se găseşte în Robert B. Girdlestone, Sinonime ale
Vechiului Testament.
„Pasajele din Epistola către evrei în care apare cuvântul sunt foarte interesante şi importante. Vedem în Evrei 9:9 că
jertfele din VT nu-l puteau duce pe om „la desăvârşirea cerută de cugetul lui”, adică nu putea îndepărta sentimentul păcatului
care împiedică unitatea omului cu Dumnezeu. ele nu îndepărtau păcatul şi nu puteau, dată fiind natura lucrurilor; dacă efectul
dispensaţiei leviţilor era acela de a-i face pe oameni perfecţi, adică una cu Dumnezeu, jertfele nu trebuiau să se repete. Dacă
închinătorii au fost curăţaţi o dată pentru totdeauna, nu ar mai fi avut conştiinţa păcatelor (Evrei 10:2). Dar „sângele lui
Cristos” curăţă conştiinţa oamenilor de fapte moarte, şi îi dă puterea să-L slujească pe Dumnezeul cel viu (Evrei 9:14); astfel
inima este „cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău” (10:22). Cu alte cuvinte, acceptarea cu credincioşie a jertfei lui
Cristos îndepărtează sentimentul păcatului, care a fost un obstacol între om şi Dumnezeu, şi îi permite omului să nu mai
trăiască ca rob, ci ca fiu” (p. 73).
● „desăvârşirea” – Vezi subiectul special de la 7:11.
9:10
NASB

„o vreme de schimbare”

NKJV

„vremea schimbării”

NRSV

„o vreme de îndreptare”

TEV

„vremea când Dumnezeu va stabili noua ordine”

NJB

„o vreme de îndreptare”
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Se referă la noul legământ inaugurat în Isus. Această sintagmă a fost folosită de rabini pentru ultimul „jubileu”, când va
veni Mesia. Este folosit cu înţeles moral în Ier. 7:3, 5.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 9:11-14
11 Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care
nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, 12 şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu
cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. 13 Căci, dacă sângele
taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului, 14 cu cât
mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va
curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!
9:11 „Dar Hristos a venit ca Mare Preot” – Când s-a întâmplat asta?
1. înainte de creaţie (Apoc. 13:8)
2. la Calvar (v. 12)
3. după înălţarea la dreapta Tatălui (când a intrat în sanctuarul ceresc, 9:24-25)
S-a jertfit Isus de două ori? Dacă da, de ce este accentuat „o dată pentru totdeauna”? probabil S-a oferit pe Sine Însuşi
ca jertfă pe Calvar, dar a fost Mare Preot după înălţare sau ar putea fi (1) doar ilustraţie teologică sau (2) misticismul rabinic
inspirat.
● „al bunurilor viitoare” – Manuscrisul străvechi grecesc este diferit: (1) „lucrurilor viitoare” în א, A (NASB, NKJV, NJB)
şi (2) „lucrurilor care se întâmplă acum” în P46, B, D* (RSV, NEB, TEV, NIV).
● „nu este făcut de mâini” – Unii consideră asta ca o referinţă la trupurile fizice înviate ale credincioşilor (2 Cor. 5:1) şi la
trupul lui Isus (Marcu 14:58). Dar acest context pare să se refere la templul ceresc (Evrei 8:2; 9:24).
9:12 „nu cu sânge de ţapi şi de viţei” – Ţapii erau pentru păcatele oamenilor (Lev. 16:11) şi viţeii pentru păcatele Marelui
Preot (Lev. 16:11). Sistemul de jertfe din VT (Lev. 1-7) era permiterea cu amabilitate de către Dumnezeu (ca o prefigurare a
morţii lui Cristos) ca un animal fără pată să plătească pedeapsa capitală pentru păcatul omului (Lev. 17:11).
● „ci cu însuşi sângele Său” – Prepoziţia grecească „dia” poate însemna (1) prin (NASB, NIV) sau „cu” (NKJV, NRSV,
NJB).
● „Locul Preasfânt” – Aici înseamnă „Sfânta Sfintelor” a cortului ceresc.
● „odată pentru totdeauna” – Aceasta este o accentuare repetată adesea (7:27; 9:28; 10:10). Accentuează jertfa completă şi
încheiată a lui Cristos. Vezi observaţia completă de la 7:27.
9:12.
NASB, NKJV, NRSV

„după ce a căpătat o răscumpărare veşnică”

TEV

„a căpătat răscumpărare veşnică”

NJB

„câştigând o răscumpărare veşnică”
Acesta este un PARTICIPIU AORIST REFLEXIV, care denotă o acţiune încheiată, accentuând participarea şi interesul

subiectului. Cuvântul „veşnică” ar putea avea legătură cu (1) calitatea ei, „viaţa noii epoci” sau (2) cantitatea, „viaţa fără
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sfârşit”. Cu avertismentele atât de incisive din Evrei, prima variantă se potriveşte cel mai bine. Vezi subiectul special
„Veşnic” de la 6:2.
● „răscumpărare” – Cuvântul se referă la preţul răscumpărării plătit de o rudă apropiată pentru eliberarea cuiva. Este
termenul „go'el” din VT (Rut 4; Isaia 43:1; 44:22, 23; 48:20; 12:9; 63:9; Osea 13:14).
9:13 „dacă” – Aceasta este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL I, presupusă a fi adevărată. Dumnezeu a
acceptat sistemul mozaic de jertfe ca modalitate de a ierta păcatul până la Cristos!
● „cenuşa unei vaci” – Cenuşa vacii roşii era folosită pentru curăţirea ceremonială (Num. 19).
● „stropită” – Aceasta era parte din ritualul mozaic implicând lichide (sânge sau cenuşă de la vaca roşie amestecată cu apă).
Era o modalitate de a transfera sfinţenia sau puterea de curăţire. Robert B. Girdlestone are un comentariu interesant în cartea
lui Sinonime ale Vechiului Testament.
„Stropirea (shantismoi) la care se referă în mod special la Epistola către Evrei este de două feluri: cea făcută cu cenuşa unei
vaci roşii asupra persoanelor care au devenit necurate într-un fel sau altul (Evrei 9:13) şi cea cu sânge asupra cărţii şi a
oamenilor în facerea vechiului legământ şi de asemenea asupra cortului şi asupra diferitelor vase legate de slujba sfântă
(Evrei 9:19, 21). Acesta este umbra stropirii sângelui lui Isus, care a vorbit mai bine decât cel al lui Abel (Evrei 12:24)” (p.
152).
9:14 „cu cât mai mult” – Tema cărţii este compararea legămintelor (2:1-3; 3:3; 8:6; 10:28-29).
● „care prin Duhul cel veşnic” – Acesta este ori duhul pre-existent al lui Cristos, ori Duhul Sfânt.
Cartea Ghid al Epistolei către Evrei de Ellingworth şi Nida, publicată de United Bible Societies, enumeră câteva motive
pentru care „duhul” ar trebui scris cu „d” mic, în timp ce majoritatea traducerilor moderne (NASB, NKJV, NRSV, TEV,
NJB, NIV) îl scriu cu iniţială mare.
1.

nu are ARTICOL HOTĂRÂT

2.

autorul vorbeşte adesea de „Duhul Sfânt”, care este prezentat cu titlul Lui întreg

3.

această sintagmă ar putea fi paralelă cu „puterea unei vieţi nepieritoare” din 7:16 (p. 196)

În exegeza lui pe Evrei intitulată Noua serie de exegeze internaţionale, F. F. Bruce face un comentariu interesant şi
anume că conceptul de „Duh” este o aluzie la pasajele din Isaia care conţin „cântecele robului” (capitolele 40-54). În această
secţiune, 42:1 spune: „Am pus Duhul Meu peste El” (p. 205). Într-o carte precum Evrei, care foloseşte VT cu atâta libertate,
acest lucru are sens.
● „S-a adus pe Sine Însuşi jertfă” – Aceasta este o acţiune voluntară a lui Cristos (Ioan 10:17-18; 2 Cor. 5:21; Fil. 2:8, Isaia
52:13-53:12). Vezi subiectul special „Isus ca Mare Preot” de la 7:26.
● „fără pată” – Vezi subiectul special de la 7:26.
● „de faptele moarte” – Aceeaşi sintagmă apare în 6:1 cu referire la ritualurile şi procedurile din VT ca modalitate de a
obţine mântuirea. Adevărata modalitate este ispăşirea înlocuitoare încheiată a Mielului lui Dumnezeu (Ioan 1:29; 1 Ioan 3:5).
Apreciez foarte mult comentariul lui M. R. Vincent din Studii ale cuvintelor din Noul Testament, care leagă faptele moarte de
legalismul neprihănirii proprii:
„Schimbă caracterul faptelor curăţându-le de elementul morţii, care aparţine nu doar faptelor recunoscute ca păcate şi
care sunt făcute de păcătoşi, ci şi faptelor făcute la umbra religiozităţii, dar dintr-un spirit legal. Cu toate acestea, deoarece
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creştinismul este pre-eminent religia credinţei, el aplică faptelor cele mai serioase şi mai radicale teste.” Profesorul
universitar Bruce afirmă pe bună dreptate că „cel mai serios test al puterii de mântuire a lui Cristos este puterea lui de a
dezlega lanţurile unei religii legaliste, care îi leagă pe mulţi care au scăpat de sub puterea obiceiurilor vulgare şi păcătoase”
(pp. 1139-1140).
● „ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu” – Observă că credincioşii sunt mântuiţi pentru a sluji (Rom. 6). Mântuirea este
libertatea de sub tirania păcatului, domnia lui Dumnezeu! Nu este un produs (un bilet spre cer cumpărat dinainte sau o
asigurare în caz de incendiu), ci o relaţie de credinţă, ascultare şi slujire. Toţi credincioşii sunt înzestraţi pentru lucrare (Efes.
4:11-12) şi pentru a sluji trupul lui Cristos (1 Cor. 12:7,12).
ADJECTIVUL „Viu” este un joc de cuvinte cu numele stabilit în VT pentru divinitate, YHWH, derivat din VERBUL
„a fi”. YHWH este singurul care trăieşte veşnic!
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SUBIECT SPECIAL: NUMELE FOLOSITE PENTRU DIVINITATE
A. El (BDB 42, KB 48)
1. Nu se cunoaşte cu siguranţă sensul original al termenului general străvechi pentru zeitate, deşi mulţi cercetători cred că
vine de la rădăcina akkadină pentru „a fi puternic” (Gen. 17:1; Num. 23:19; Deut. 7:21; Ps. 50:1)
2. În panteonul canaaniţilor, zeul suprem este El (textele Ras Shamra)
3. De obicei în Biblie El nu intră în compoziţia altor termen. Aceste combinaţii au devenit o modalitate de a-L
caracteriza pe Dumnezeu.
a. El-Elyon („Dumnezeul Preaînalt”, BDB 42 şi 751 II), Gen. 14:18-22; Deut. 32:8; Isaia 14:14
b. El-Roi („Dumnezeul care vede” sau „Dumnezeul care Se descoperă”, BDB 42 şi 909), Gen. 16:13
c. El-Shaddai („Dumnezeul Atotputernic” sau „Dumnezeul de pe munte”, BDB 42 şi 994), Gen. 17:1; 35:11; 43:14;
49:25; Exod 6:3
d. El-Olam („Dumnezeul cel Veşnic”, BDB 42 şi 761), Gen. 21:33. Acest termen este legat din punct de vedere
teologic de promisiunea făcută de Dumnezeu lui David, 2 Sam. 7:13,16.
e. El-Berit („Dumnezeul Legământului”, BDB 42 şi 136), Jud. 9:46
4.

El este egalat cu:
a. YHWH în Ps. 85:8; Isaia 42:5
b. Elohim în Gen. 46:3; Iov 5:8, „Eu sunt El, Elohim al tatălui tău”
c. Shaddai în Gen. 49:25
d. „gelos” în Exod. 34:14; Deut. 4:24; 5:9; 6:15
e. „îndurare” în Deut. 4:31; Neem. 9:31
f. „credincios” în Deut. 7:9; 32:4
g. „mare şi înfricoşat” în Deut. 7:21; 10:17; Neem. 1:5; 9:32; Dan. 9:4
h. „ştie totul” în 1 Sam. 2:3
i. „cetăţuia mea cea tare” în 2 Sam. 22:33
j. „Răzbunătorul meu” în 2 Sam. 22:48
k. „cel sfânt” Isaia 5:16
l. „cel puternic” în Isaia10:21
m. „izbăvirea mea” în Isaia 12:2
n. „cel mare, cel puternic” în Ieremia 32:18
o. „care răsplăteşte” în Ieremia 51:56

5.

În Iosua 22:22 se găseşte o combinaţie a tuturor numelor importante ale lui Dumnezeu din VT (El, Elohim, YHWH,
repetate)

B. Elyon (BDB 751, KB 832)
1. sensul lui de bază este „înalt” sau „înălţat” (Gen. 40:17; 1 Regi 9:8; 2 Regi 18:17; Neem. 3:25; Ier. 20:2; 36:10; Ps.
18:13)
2. Este folosit cu înţeles paralel cu alte nume/titluri ale lui Dumnezeu
a. Elohim - Ps. 47:1-2; 73:11; 107:11
b. YHWH - Gen. 14:22; 2 Sam. 22:14
c. El-Shaddai - Ps. 91:1,9
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d. El - Num. 24:16
e. Elah – folosit adesea în Daniel 2-6 şi în Ezra 4-7, legat de illair (aramaicul pentru „Dumnezeu Preaînalt”) în Dan.
3:26; 4:2; 5:18,21
3. Este folosit adesea de cei care nu erau israeliţi
a. Melhisedec, Gen. 14:18-22
b. Balaam, Num. 24:16
c. Moise, vorbind despre neamuri în Deut. 32:8
d. Evanghelia lui Luca din NT, scriindu-le neamurilor, foloseşte echivalentul grec Hupsistos (1:32,35,76; 6:35; 8:28;
Fapte 7:48; 16:17)
C. Elohim (PLURAL), Eloah (SINGULAR), folosit în primul rând în poezie (BDB 43, KB 52)
1. Acest termen se găseşte doar în VT
2. Termenul Îl poate desemna pe Dumnezeul lui Israel sau pe dumnezeii neamurilor (Exod 12:12; 20:3). Familia lui
Avraam era politeistă (Iosua 24:2)
3. Se poate referi la judecătorii Israelului (Exod 21:6; Ps. 82:6)
4. Termenul elohim este folosit şi pentru alte entităţi spirituale (îngeri, demoni), de ex. în Deut. 32:8 (LXX); Ps. 8:5;
Iov 1:6; 38:7. Se poate referi la judecătorii oameni (Exod 21:6; Ps. 82:6)
5. În Biblie este primul titlu/nume pentru Dumnezeu (Gen. 1:1). Este singurul termen folosit până la Gen. 2:4, unde
este combinat cu YHWH. Din punct de vedere teologic se referă în principal la Dumnezeu care a creat, susţine şi se
îngrijeşte de toate formele de viaţă de pe această planetă (Ps. 104).
6. Este sinonim cu El (Deut. 32:15-19). Poate fi paralel cu YHWH, Ps. 14 (Elohim) fiind exact ca Ps. 53 (YHWH), cu
excepţia schimbării numelor pentru Dumnezeu.
7. Deşi este la PLURAL şi este folosit pentru alţi dumnezei, acest termen Îl desemnează adesea pe Dumnezeul lui
Israel, dar de obicei este însoţit de un VERB la SINGULAR care denotă utilizarea lui monoteistă.
8. Acest termen este folosit de cei care nu erau israeliţi ca nume pentru divinitate:
a. Melhisedec, Gen. 14:18-22
b. Balaam, Num. 24:16
c. Moise, vorbind despre neamuri, Deut. 32:8
9. Este ciudat că un nume obişnuit al Dumnezeului monoteist al lui Israel este la PLURAL! Deşi nimic nu este sigur,
acestea sunt teoriile:
a. Limba ebraică are multe PLURALE, folosite adesea pentru accentuare. Legată de asta este şi structura gramaticală
ebraică de mai târziu numită „pluralul maiestăţii”, în care PLURALUL este folosit pentru a preamări un concept.
b. S-ar putea referi la consiliul îngerilor, cu care Dumnezeu se întâlneşte în rai şi care îi îndeplineşte poruncile
(1Regi 22:19-23; Iov 1:6; Ps. 82:1; 89:5,7)
c. Este posibil chiar şi să reflecte revelaţia din NT: un Dumnezeu întreit în persoană. În Gen. 1:1 Dumnezeu creează;
în Gen. 1:2 Duhul Sfânt pregăteşte, iar în NT Isus este agentul Tatălui în creaţie (Ioan 1:3,10; Rom. 11:36; 1 Cor.
8:6; Col. 1:15; Evrei 1:2; 2:10)
D. YHWH (BDB 217, KB 394)
1. Acesta este numele care reflectă divinitatea ca pe un Dumnezeu al legământului, ca mântuitor şi răscumpărător!
Oamenii încalcă legămintele, dar Dumnezeu este credincios cuvântului, promisiunii şi legământului Său (Ps. 103).
Acest nume este menţionat pentru prima dată alături de Elohim în Gen. 2:4. În Gen. 1-2 nu sunt două prezentări ale
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creaţiei, ci două accente: (1) Dumnezeu ca creator al universului (fizic) şi (2) Dumnezeu ca creator special al omenirii. Gen.
2:4 deschide revelaţia specială a poziţiei privilegiate şi a scopului omului şi problema păcatului şi a răzvrătirii asociate cu
poziţia unică.
2. În Gen. 4:26 scrie că „au început oamenii să cheme Numele Domnului” (YHWH). Dar Exodul 6:3 spune că primii
oameni ai legământului (patriarhii şi familiile lor) îl cunoşteau pe Dumnezeu doar ca El–Shaddai. Numele YHWH
este explicat o singură dată în Exodul 3:13-16, în special în v. 14. Dar scrierile lui Moise redau adesea cuvintele cu
jocuri de cuvinte, nu etimologic (Gen. 17:5; 27:36; 29:13-35). Au existat câteva teorii cu privire la sensul acestui
nume (luat din IDB, vol. 2, pp. 409-411):
a.

de la o rădăcină arabă – „a arăta dragoste aprinsă”

b.

de la o rădăcină arabă – „a sufla” (YHWH ca Dumnezeu al furtunii)

c.

de la o rădăcină ugartă (canaanită) – „a vorbi”

d.

de la o inscripţie feniciană, un PARTICIPIU CAUZAL care înseamnă „cel care susţine” sau „cel care
întemeiază”

e.

de la forma ebraică Qal – „cel care este” sau „cel care este prezent” (la viitor – „cel care va fi”)

f.

de la forma ebraică Hiphil – „cel care face să fie”

g.

de la forma ebraică „a trăi” (Gen. 3:20), care înseamnă „singurul care trăieşte veşnic”

h.

din Exod 3:13-16, un joc de cuvinte cu forma de IMPERFECT folosită cu sensul de TRECUT: „Voi continua să
fiu ce eram” sau „Voi continua să fiu ce sunt dintotdeauna” (J. Wash Watts, O cercetare a sintaxei Vechiului
Testament, p. 67). Întregul nume YHWH este exprimat adesea abreviat sau posibil într-o formă originală.
(1) Yah (ex. Alelu – ia, BDB 219, Exod 15:2; 17:16; Ps. 89:9; 104:35)
(2) Yahu („ia” de la sfârşitul numelor, ex. Isaia)
(3) Yo („Io” de la începutul numelor, ex. Iosua sau Ioel)

3. 3.Mai târziu, în cadrul iudaismului, acest legământ a devenit atât de sfânt (tetragramatonul) încât evreilor le era frică
să îl pronunţe, ca nu cumva să încalce porunca din Exodul 20:7 şi din Deut. 5:11; 6:13. din acest motiv ei au înlocuit
termenul ebraic pentru „proprietar”, „stăpân”, „soţ” şi „domn” cu adon sau adonai (domnul meu). Citind textele din
VT, când ajungeau la YHWH, îl pronunţau „domnul”. Din acest motiv YHWH este scris „DOMNUL” în traducerile
în limba engleză.
a.

La fel ca El, YHWH este combinat adesea cu alţi termeni pentru a evidenţia anumite caracteristici ale
Dumnezeului Legământului lui Israel. Există multe combinaţii posibile de termeni. Vă prezentăm câteva:
1) YHWH – Yireh (YHWH va purta de grijă, BDB 217 şi 906), Gen. 22:14
2) YHWH – Rophekha (YHWH te vindecă, BDB 217 şi 950, Qal PARTICIPIU), Exodul 15:26
3) YHWH – Nissi (YHWH este steagul meu, BDB 217 & 651), Exodul 17:15
4) YHWH – Meqaddishkem (YHWH cel care vă sfinţeşte, BDB 217 ŞI 872, Piel PARTICIPIU), Exodul 31:13
5) YHWH – Shalom (YHWH este pace, BDB 217 şi 1022), Jud. 6:24
6) YHWH – Sabbaoth (YHWH al oştirilor, BDB 217 şi 878), 1 Sam. 1:3,11; 4:4; 15:2; adesea în Profeţi
7) YHWH - Ro‘I (YHWH este păstorul meu, BDB 217 şi 944, Qal PARTICIPIU), Ps. 23:1
8) YHWH - Sidqenu (YHWH este Neprihănirea noastră, BDB 217 şi 841), Ier. 23:6
9) YHWH - Shammah (YHWH este aici, BDB 217 şi 1027), Ezec. 48:35.
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TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 9:15-22
15 Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din
abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită. 16
În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. 17 Pentru că un
testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut. 18 De aceea şi
întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge. 19 Şi într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate
poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lână stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul 20 şi a zis:
„Acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.” 21 De asemenea, a stropit cu sânge
Cortul şi toate vasele pentru slujbă. 22 Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu
este iertare.
9:15 „Mijlocitorul” – Vezi observaţia de la 8:6 (12:24; 1 Tim. 2:5).
● „unui legământ nou” – Această sintagmă este folosită pentru prima dată în 8:8, 13, dar se face aluzie la ea în 7:22. acest
termen şocant se găseşte într-un singur text din VT (Ier. 31:31-34) şi este descris în Ezec. 36:22-38. Versetele 15-18 sunt un
joc de cuvinte cu „legământ”, cu cele două sensuri ale lui de contract sau înţelegere (Evrei) şi testament (greacă şi latină).
● „pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost
chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită” – Nu uita că Evrei este o comparaţie între legământul cel
vechi şi cel nou. Legământul mozaic este o condamnare la moarte (Efes. 2:14-16; Col. 2:14) a celei mai înalte creaţii a lui
Dumnezeu (omul), deoarece după Gen. 3 nu au putut asculta şi îndeplini poruncile lui Dumnezeu. primul legământ spunea
„fă şi vei trăi”, dar nimeni nu s-a putut conforma pe deplin cerinţelor lui. Vechiul legământ afirma că „sufletul care
păcătuieşte va muri” (2 Regi 14:6; Ezec. 18:4,20). Răspunsul lui Dumnezeu era un Israel fără păcat, ideal, care va plăti preţul
pentru toţi, pentru totdeauna (Isaia 52:13-53:12).
Sintagma „cei chemaţi” se referă la chemarea iniţiată de Dumnezeu pentru a-L cunoaşte (3:1; Ioan 6:44,65; Rom.
8:28,30; 9:24). Vezi observaţia completă de la 3:1.
Conceptul de „moştenire” este legat de relaţia unică a leviţilor cu YHWH. Ei erau moştenirea Lui şi El era al lor (nu
pământul, ca în cazul altor seminţii). Credincioşii noului legământ nu sunt ca preoţii din VT (2 Petru 3:5,9; Apoc. 1:6).
Credincioşii au o moştenire veşnică dată de Cristos şi garantată de Dumnezeu (1 Petru 1:3-5).
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SUBIECT SPECIAL: ISPĂŞIREA/RĂSCUMPĂRAREA
I.

VECHIUL TESTAMENT
A. În principal există doi termeni legali care redau acest concept.
1.

Gaal (BDB 145, I), al cărui sens de bază este „a elibera plătind un preţ”. O formă a termenului go’el adaugă
acestui termen un mijlocitor personal, de obicei un membru al familiei (rudă). Aspectul cultural al dreptului de a
răscumpăra obiecte, animale, pământ (Lev. 25, 27) sau rude (Rut 4:15; Isaia 29:22) este transferat teologic
asupra izbăvirii lui Israel din Egipt de către YHWH (Exod 6:6; 15:13; Ps. 74:2; 77;15; Ier. 31:11). El devine
„răscumpărătorul” (Iov 19:25; Ps. 19:14; 78:35; Pro. 23:1; Isaia 41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26;
54:5,8; 59:20; 60:16; 63:16; Ier. 50:34).

2.

Padah (BDB 804), care înseamnă în principal „a izbăvi” sau „a salva”
a.

răscumpărarea întâiului născut (Exod 13:13,14; Num. 18:15-17)

b.

răscumpărarea fizică este comparată cu răscumpărarea spirituală (Ps. 49:7,8,15)

c.

YHWH va răscumpăra Israelul de păcatul şi de răzvrătirea Lui (Ps. 130:7-8)

B. Conceptul teologic implică câţiva termeni înrudiţi
1.

2.

3.

Există o nevoie, o obligaţie, o penalizare, o recluziune
a.

fizică

b.

socială

c.

spirituală (Ps. 130:8)

Trebuie plătit un preţ pentru libertate, eliberare şi restaurare
a.

a poporului Israel (Deut. 7:8)

b.

a individului (Iov 19:25-27; 33:28)

Cineva trebuie să fie mijlocitor şi binefăcător. În gaal acesta este de obicei un membru al familiei sau o rudă
apropiată (go’el, BDB 145)

4.

YHWH Se prezintă adesea în termeni familiali:
a.

Tată

b.

Soţ

c.

Rudă apropiată răscumpărătoare/răzbunătoare

Mântuirea era asigurată prin mijlocirea personală a lui YHWH; a fost plătit un preţ şi a fost obţinută mântuirea!
III. NOUL TESTAMENT
A. Există câţiva termeni folosiţi pentru a reda acest concept teologic.
1.

Agorazō (1 Cor. 6:20; 7:23; 2 Petru 2:1; Apoc. 5:9; 14:34). Acesta este un termen comercial care reflectă un
preţ plătit pentru ceva. Noi suntem cumpăraţi cu sânge şi nu ne controlăm singuri vieţile. Noi Îi aparţinem lui
Cristos.

2.

Exagorazō (Gal. 3:13; 4:5; Efes. 5:16; Col. 4:5). Şi acesta este un termen comercial. El reflectă moartea
înlocuitoare a lui Cristos pentru noi. Isus a purtat „blestemul” unei legi bazate pe performanţă (legea mozaică,
Efes. 2:14-16; Col. 2:14), pe care oamenii păcătoşi nu au putut-o îndeplini. El a purtat blestemul (Deut. 21:23)
pentru noi toţi (Marcu 10:45; 2 Cor. 5:21)! În Isus, dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu se unesc într-o iertare,
acceptare şi acces deplin!

3.

Luō, „a elibera”
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a.

Lutron, „un preţ plătit” (Matei 20:28; Marcu 10:45). Acestea sunt cuvinte puternice spuse chiar de Isus în
privinţa scopului venirii Sale, acela de a fi Mântuitorul lumii plătind datoria pentru păcat pe care nu o avea
(Ioan 1:29)

b.

Lutroō, „a elibera”
(1) a mântui Israelul (Luca 24:21)
(2) a Se da pe Sine Însuşi pentru a mântui şi a curăţa un popor (Tit 2:14)
(3) a fi un înlocuitor fără păcat (1 Petru 1:18-19)

c.

Lutrōsis, „mântuire”, „izbăvire” sau „eliberare”
(1) prorocia lui Zaharia despre Isus, Luca 1:68
(2) lauda adusă lui Dumnezeu de Ana pentru Isus, Luca 2:38
(3) jertfa mai bună a lui Isus, adusă o dată, Evrei 9:12

4.

Apolytrō sis
a.

izbăvirea de la venirea a doua (Fapte 3:19-21)
(1) Luca 21:28
(2) Romani 8:23
(3) Efeseni 1:14; 4:30
(4) Evrei 9:15

b.

mântuirea din moartea lui Cristos
(1) Romani 3:24
(2) 1 Corinteni 1:30
(3) Efeseni 1:7
(4) Coloseni 1:14

5.

Antilytron (1 Tim. 2:6). Acesta este un text crucial (la fel ca Tit 2:14) care leagă eliberarea de moarte
înlocuitoare a lui Isus pe cruce. El este singura jertfă acceptabilă, care moare „pentru toţi” (Ioan 1:29; 3:16-17;
4:42; 1 Tim. 2:4; 4:10; Tit 2:11; 2 Petru 3:9; 1 Ioan 2:2; 4:14)

B. Conceptul teologic din NT
1.

omenirea este robită de păcat (Ioan 8:34; Rom. 3:10-18; 6:23)

2.

robia păcatului în care se află omul a fost revelată de legea mozaică din VT (Gal. 3) şi de predica lui Isus de pe
munte (Matei 5-7). Performanţa umană a devenit o condamnare la moarte (Col. 2:14).

3.

Isus, mielul fără păcat al lui Dumnezeu a venit şi a murit în locul nostru (Ioan 1:29; 2 Cor. 5:21). Am fost
cumpăraţi din păcat pentru ca să-L putem sluji pe Dumnezeu (Rom. 6).

4.

Indirect, YHWH şi Isus sunt „rude apropiate” care acţionează pentru noi. Această metaforă continuă
metaforele familiale (tată, soţ, fiu, frate, rudă apropiată).

5.

Răscumpărarea nu a fost un preţ plătit lui Satan (teologia medievală), ci reconcilierea Cuvântului şi dreptăţii
lui Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu şi purtarea completă de grijă în Cristos. La cruce a fost restaurată
pacea, a fost iertată răzvrătirea, iar chipul lui Dumnezeu în om este acum din nou pe deplin funcţional în
părtăşia personală!

6.

Mai există un aspect viitor al răscumpărării (Rom. 8:23; Efes. 1:14; 4:30) care implică trupurile noastre înviate
şi intimitatea personală cu Dumnezeul Triunic. Trupurile noastre înviate vor fi ca al Lui (1 Ioan 3:2). El a avut
un trup fizic, dar cu un aspect dimensional în plus. Este greu să definim paradoxul din 1 Cor. 15:12-19 cu 1
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Cor. 15:35-58. Evident, aici este un trup fizic, pământesc, iar acolo va fi un trup ceresc, spiritual. Isus le-a avut
pe ambele!
9:16-18. Această secţiune poate fi înţeleasă în două moduri: (1) autorul foloseşte un joc de cuvinte rabinic cu cuvântul
„legământ” cu înţelesul lui grecesc de „testament” (Gal. 3:15), cu scopul de a accentua faptul că Cristos a trebuit să moară
pentru a fi legiferat noul testament sau (2) termenul ar trebui tradus mereu „legământ”. Cel mai bun argument succint pentru
această idee se găseşte în cartea lui M. R. Vincent, Studiul cuvintelor din Noul Testament:
„Împotriva traducerii diathēkē cu testament şi în favoarea păstrării cuvântului
Legământ sunt următoarele consideraţii:
1.

bruscheţea schimbării şi întreruperea liniei gândirii. El este introdus în mijlocul unei certe continui în care noul
legământ este comparat şi contrastează cu legământul mozaic (8:6-10:18)

2.

Momentul crucial al analogiei şi al contrastului este când ambele legăminte au fost inaugurate şi întărit de
moarte: nu moarte normală, naturală, ci jertfitoare, violentă, însoţită de vărsare de sânge ca trăsătură esenţială.
O asemenea moarte este indicată clar în v. 15. Dacă diathēkē înseamnă „testament”, thanatoni – moarte din v.
16 trebuie să însemne moarte naturală, fără vărsare de sânge.

3.

Imaginea unui testament nu ar apela la Evrei în legătură cu o moştenire. Din potrivă, ideea de klēronomia era
asociată în gândirea evreilor cu moştenirea Canaanului şi acea moştenire cu ideea unui legământ. Vezi Deut.
4:20-23; 1 Cron. 16:15-18; Ps. 105:8-11.

4.

În LXX, de unde citează de obicei autorul nostru, diathēkē are peste tot sensul de „legământ”. Apare de
aproximativ 350 de ori, de cele mai multe ori însemnând „legământ”.

5.

Validarea unui legământ prin jertfa unei victime este atestată în Gen. 15:10; Ps. 1:5; Ier. 34:18.

6.

Dacă testament este traducerea corectă în v. 16 şi 17, autorul este răspunzător de o gafă de oratorie; asta
deoarece v. 18 şi următoarele este clar menit a fi o ilustrare istorică a afirmaţiilor vin v. 16 şi 17 iau o întorsătură
total diferită de chestiunea ilustrată. Scriitorul este făcut să spună că «Un testament nu mai are putere după
moartea celui ce l-a făcut testator; aşadar, primul legământ a fost validat cu sângele victimelor.»” (p. 1144).

● „sfinţit” [inaugurat în limba engleză] – Vezi observaţia de la 10:20.
9:19 „ţapi, cu apă, lână stacojie şi isop” – Se pare că autorul a amestecat curăţirea prin stropirea cu sânge a unui lepros din
Lev. 14:6-7 cu sfinţirea celor zece porunci de pe multele Sinai din Exod 24:1-9. În capitolul 24 nu exista cortul (Exod 40).
Josephus ne spune că stropirea cu sânge făcea parte din ritualul din Exod 40.
Cuvântul „ţapi” lipseşte din câteva manuscrise străvechi greceşti (P46, אc, K, L), din traducerea siriană şi din textul
grecesc folosit de Origen. Ţapii erau folosiţi de obicei la jertfele pentru păcat, nu pentru validarea legământului (deşi nu
exclusiv, Gen. 15:9). Ţapii sunt omişi din validarea „celor zece porunci” (Tora) din Exod 24:1-8. „Ţapi” ar putea fi încă o
aluzie la ziua Ispăşirii din Lev. 16, unde ţapii fac parte din ritual.
Din perspectiva noastră modernă este greu să pretindem că Faptele apostolilor 7 (predica lui Ştefan) şi autorul Evreilor
(descrierea cortului străvechi din capitolul 9) sunt inexacte. Foarte multe informaţii despre ritualurile străvechi în sine şi
tradiţiile rabinice mereu schimbătoare asociate cu ele sunt necunoscute.
9:20. Acesta este un citat din Exod 24:8.
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9:22 „aproape totul” – În sistemul din VT unele lucruri erau curăţate fără sânge: (1) Lev. 5:11; (2) Num. 16:46; (3) Num.
31:22-23; (4) Exod 19:10; 32:30-32; Lev. 15:5; 16:26,28; 22:6; (5) Ps. 51. Vezi observaţia de mai jos.
● „fără vărsare de sânge nu este iertare” – În VT curăţirea cerea (1) foc, (2) apă sau (3) sânge. Acest autor ia păcatul în
serios. Iertarea presupunea o viaţă pierdută (Lev. 17:11,14). Sistemul de jertfe din VT (Lev. 1-7) pregăteşte terenul pentru ca
noi să înţelegem moartea înlocuitoare a lui Cristos (Matei 26:28; Marcu 10:45; 1 Cor. 11:25; 2 Cor. 5:21).
În VT lucrurile/oamenii puteau fi curăţaţi fără sânge prin câteva modalităţi:
1.

prin foc (Lev. 13:52,55; 16:27; Num. 31:23)

2.

apă (Exod. 19:30; Lev. 15:5; 16:26,28; 22:6; Num. 31:24)

3.

făină (Lev. 5:11-13)

4.

tămâie (Num. 16:46-48)

5.

mijlocire (Exod. 32:30-32)

6.

rugăciune de mărturisire şi pocăinţă (Ps. 32 şi 51)

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 9:23-28
23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţate în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile
cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea. 24 Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de
mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru
noi, înaintea lui Dumnezeu. 25 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuşi, ca marele preot care intră
în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui; 26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai
multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă
păcatul prin jertfa Sa. 27 Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine
judecata, 28 tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua
oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.
9:23 „deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţate” – Conceptul conform căruia lucrurile din cer
au fost pătate de păcatul oamenilor de pe pământ este neobişnuit, dar nu este întâlnit doar la acest autor (Rom. 8:18-22). Ziua
ispăşirii, la care se face aluzie atât de des în acest capitol, implică o curăţare anuală a cortului de pângărirea ceremonială
(Exod.30:10; Lev. 16:11-20). Cerul putea fi murdărit de:
1.

căderea omului (Rom. 8:18-22; Col. 1:20)

2.

prezenţa lui Satan (Iov 1-2; Zah. 3)

3.

este doar un concept în tradiţia rabinică

9:24 „să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” – Lucrarea de preot a lui Isus a fost făcută pe două
nivele: (1) ca jertfă pe pământ şi (2) ca preot în cer. Această sintagmă poate fi înţeleasă în două moduri: în context se referă la
moartea Lui jertfitoare pentru oameni, dar ar putea fi înţeleasă ca referinţă la lucrarea Lui continuă de mijlocire (7:25; Rom.
8:34; 1 Ioan 2:1).
Termenul „a se înfăţişa” este emphanizō, care înseamnă „a se arăta” (Matei 27:53). În v. 26 este folosit cuvântul „a se
arăta” phaneroō (2 Cor. 5:10; Col. 3:4; 1 Petru 5:4; 1 Ioan 2:28; 3:2), iar în v. 28 cuvântul „a apărea”, optomai (Matei 17:3;
Luca 1:11; 9:31; 22:43; 24:34; Fapte 2:3; 7:2,30,35; 9:17; 16:9; 26:16). Este surprinzător că autorul foloseşte trei termeni
sinonimi.
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9:25. Acest verset continuă accentul teologic cărţii Evrei că Isus S-a dat pe Sine Însuşi „o singură dată” (7:27; 9:11,25-28;
10:10); aşadar, preoţia, jertfa şi sfinţenia Lui sunt superioare duplicatelor lor din VT.
9:26.
NASB

„altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori”

NKJV

„atunci ar fi trebuit să pătimească adeseori”

NRSV

„atunci ar fi trebuit să pătimească din nou”

TEV

„atunci ar fi trebuit să pătimească de multe ori”

NJB

„altfel, ar fi trebuit să pătimească din nou şi din nou”
În cartea sa Ilustraţii ale Noului Testament, A. T. Robertson spune că aceasta este o PORPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ

DE GRADUL II presupusă (Vol. V, p. 404), care ar presupune o afirmaţie falsă din care să rezulte o concluzie falsă. Isus a
pătimit o singură dată, spre deosebire de jertfele regulate.
●
NASB

„la sfârşitul veacurilor”

NKJV

„la sfârşitul veacurilor”

NRSV

„la sfârşitul veacului”

TEV

„acum când toate veacurile se apropie de sfârşit”

NJB

„la sfârşitul ultimului veac”
Există câţiva termeni greceşti legaţi de „timp”, „veşnicie” şi „veac”. În capitolul 9 sunt folosiţi trei referenţi temporali:
1.

9:9, „vremurile de acum”, adică VT

2.

9:10, „o vreme de îndreptare”, adică NT (începutul noii epoci)

3.

9:26, „sfârşitul veacurilor”, adică noua epocă a neprihănirii (sfârşitul noii epoci, Matei 13:39,40,49; 24:3;
28:20)

Rabinii şi autorii NT îşi imaginau două epoci (un dualism orizontal): (1) epoca aceasta rea caracterizată de răzvrătire şi
de blestemul lui Dumnezeu şi (2) epoca viitoare inaugurată de Mesia, o vreme de neprihănire.
VT se concentrează asupra venirii măreţe, cu putere a lui Mesia ca Judecător şi conducător, dar, după cum ne descoperă
NT, El va veni de două ori, o dată ca rob care pătimeşte, Mielul lui Dumnezeu, şi mai târziu va veni exact aşa cum a prezis
VT. Aceste două veniri diferite au cauzat suprapunerea celor două epoci la evrei. Împărăţia lui Dumnezeu a venit odată cu
naşterea lui Isus, dar nu se va termina până la întoarcerea Lui glorioasă. Aşadar, credincioşii sunt cetăţeni ai în două lumi:
Împărăţia veşnică şi împărăţia temporară.
9:27. Acest verset respinge vehement orice noţiune a metempsihozei sufletelor, roata kharma sau vieţile anterioare, care sunt
o doctrină îngrozitoare a omului căzut, păcătos! El reprezintă viziunea creştină mondială „o viaţă, apoi judecata”, care
alimentează urgenţa evanghelizării şi distruge conceptul teologic de universalism (toţi oamenii vor fi mântuiţi în final).
Pentru asta este necesar ca marea trimitere (Matei 28:19-20) să nu fie transformată într-o sugestie bună sau într-o opţiune
minunată!
9:28 „ca să poarte păcatele multora” – Aceasta ar putea fi o aluzie la Isaia 53:12 (1 Petru 2:24). Termenul „multora” nu
este exclusiv „unora”, ci paralel cu „tuturor” din Isaia 53:6 (Rom. 5:18, “toţi”; 5:19, “mulţi”).
Termenul „a purta” ar putea fi o aluzie la Isaia 53:4,11,12. verbul în limba ebraică înseamnă „a purta” sau „a lua” (1
Petru 2:24). „Isus a plătit o datorie pe care nu o avea; noi aveam o datorie pe care nu o puteam plăti.”
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● „Se va arăta a doua oară” – Probabil se referă la a doua venire a lui Cristos, o temă recurentă în NT (Matei
24:3,27,30,37,39,42,44; 26:64; Marcu 13:20; 14:62; Luca 21:27; Ioan 14:3; Fapte 1:11; 1 Cor. 1:7; 15:23; Fil. 3:20-21; 1 Tes.
2:19; 3:13; 4:15-16; 5:23; 2 Tes. 1:7,10; 2:1,8; 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:1,8; Tit 2:13; Evrei 9:28; Iacov 5:7-8; 1 Petru 1:7,13; 2
Petru 1:16; 3:4,12; 1 Ioan 2:28). Vezi subiectul special: Timpuri verbale folosite pentru mântuire de la 1:14.
În context s-ar putea referi la plecarea lui Cristos din cortul ceresc după jertfa Lui măreaţă şi de succes (Michael Magill,
Noul Testament subliniat, p. 846, nr. 32 şi 35), analog marelui preot din VT ieşind din Sfânta Sfintelor în Ziua Ispăşirii.
●
NASB

„ca să aducă mântuire, fără trimitere la păcat”

NKJV

„separat de păcat, pentru mântuire”

NRSV, TEV „nu în vederea păcatului,ci ca să aducă mântuirea”
NJB

„nemaifiind păcat… să aducă mântuirea”
Această sintagmă pare să spună că Cristos a venit prima dată pentru a rezolva problema păcatului omenirii, dar va veni

din nou pentru a-i lua la El (1 Tes. 4:13-18) pe cei care au crezut în El şi aşteaptă întoarcerea Lui (Rom. 8:19,23; 1 Cor. 1:7;
Fil. 3:20; Tit 2:13).
● „celor ce-L aşteaptă” – Aceasta ar putea fi încă o aluzie la ceremonia din Ziua Ispăşirii, când israeliţii aşteptau cu
nerăbdare ca marele preot să iasă viu din Sfânta Sfintelor, cee ce simboliza că YHWH a acceptat mijlocirea lui.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1.

De ce discută autorul cărţii Evrei despre vechiul cort din pustie?

2.

De ce v. 9:9 este semnificativ din punct de vedere teologic?

3.

Există un cort fizic adevărat în cer în care Cristos a intrat şi a adus o jertfă?

4.

Care sunt cele două sensuri ale cuvântului „legământ” pe care le foloseşte autorul în v. 15-18?
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EVREI 10
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Păcatul îndepărtat de
jertfa lui Cristos

Jertfele animale sunt
insuficiente

Caracteristici ale
jertfei lui Cristos

Jertfa lui Cristos spală
păcatele

Vechile jertfe sunt
ineficiente

(9:11-10:18)

(9:23-10:18)

10:1-10

10:1-4

(9:23-10:18)
10:1-4

10:1-4

10:1-10

Moartea lui Cristos
împlineşte voia lui
Dumnezeu
10:5-10

10:5-10

10:5-10

Moartea lui Cristos îi
desăvârşeşte pe sfinţi

10:11-14

10:11-18

Eficienţa jertfei lui
Cristos

10:11-18

10:15-18

10:11-14

10:11-18

10:15-18

Îndemn şi avertisment

Rămâneţi tari în
mărturisirea voastră

Îndemn şi
avertismente

Să ne apropiem de
Dumnezeu

Oportunitatea
creştinului

10:19-25

10:19-25

10:19-25

10:19-25

10:19-25

Cei drepţi trăiesc prin
credinţă
10:26-31

10:26-39

Pericolul apostaziei
10:26-31

10:26-31

10:26-31
Motive pentru
perseverenţă

10:32-39

10:32-39

10:32-39

10:32-39

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL
PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf
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3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE
A. Capitolul literar începe la 8:1 şi continuă până la 10:18.
B. Face aluzie la cele trei feluri în care lucrarea lui Isus este superioară lucrării preoţilor leviţi:
1. jertfa superioară a lui Isus (sângele Lui, 9:12-14)
2. jertfa lui Isus o dată pentru totdeauna (vezi observaţia completă de la 7:27)
3. sanctuarul ceresc, nu pământesc al lui Isus (9:11)
a.

VERBUL teleioō este folosit în repetate rânduri în Evrei.
a) 2:10, Isus făcut desăvârşit prin suferinţă
b) 5:9, Isus a fost făcut desăvârşit şi a devenit sursa mântuirii veşnice
c) 7:19, legea mozaică nu a făcut desăvârşit nimic
d) 7:28, Isus făcut desăvârşit
e) 9:9, ritualurile mozaice nu pot face desăvârşită conştiinţa închinătorului
f) 10:1, ritualurile mozaice nu-l pot face desăvârşit pe închinător
g) 10:1, jertfa lui Isus i-a făcut pe credincioşi desăvârşiţi pentru totdeauna
h) 11:40, sfinţii din VT şi cei din NT făcuţi desăvârşiţi împreună
i) 12:33, sufletele celor neprihăniţi făcute desăvârşite

STUDIUL CUVINELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 10:1-10
1 În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin
aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie. 2 Altfel, n-ar fi încetat ele
oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate? 3
Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe; 4 căci este cu neputinţă ca sângele
taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. 5 De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci
Mi-ai pregătit un trup; 6 n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. 7 Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul
cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” 8 După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici
jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege), 9 apoi zice: „IatăMă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. 10 Prin această
„voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna.
10:1 „umbra” – Regulile mozaice (Legea) şi ritualurile erau un tip şi o prefigurare a lucrării lui Isus de mare preot în cortul
ceresc, cel care nu a fost făcut de mâini omeneşti (8:5; 9:23-28).
Exegeza biblică Jerome conţine un comentariu interesant:
„Aici autorul nu foloseşte «umbră» cu sensul de la 8:5, unde se face contrastul platonic ceresc-pământesc, ci cu sensul
specific lui Pavel de prefigurare a lucrurilor viitoare prin Cristos (Col 2:17)…Jertfele anuale de Ziua Ispăşirii nu putea şterge
păcatul; ele doar prefigurau jertfa lui Isus” (p. 399).
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● „bunurilor viitoare” – În 9:1 se referă la lucrarea de mare preot a lui Cristos.
●
NASB

„nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor”

NKJV

„nu imaginea adevărată a lucrurilor”

NRSV

„nu înfăţişarea adevărată a acestor realităţi”

TEV

„nu un model complet şi desăvârşit a lucrurilor reale”

NJB

„nu o adevărată imagine a lor”
Termenul grecesc este icon, care înseamnă o reproducere detaliată care corespunde realităţii (2 Cor. 4:4; Col. 1:15).

Aici este negat şi legat gramatical de „umbră”.
● „aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an” – Isus a adus o jertfă eficientă. Preoţii aduc jertfe mereu.
● „să facă desăvârşiţi” – Acest termen înseamnă „a duce la desăvârşire”, „a îndeplini pe deplin”. Acest cuvânt (teleioō şi
celelalte forme ale lui) au fost o temă constantă de-a lungul cărţii. Vezi subiectul special de la 7:11.
Termenul telos:
1.

înseamnă „desăvârşire”, „a atinge un ţel” sau „sfârşit” (3:6,14; 6:11)

2.

în Evrei 5:14 teleios desemnează o persoană matură

3.

în 6:1 teleiotes este o chemare la maturitate

4.

termenii sunt folosiţi n legătură cu lucrarea lui Melhisedec şi cu cortul ceresc în 7:11 şi 9:11

● „cei ce se apropie” – În VT se referea la preoţii care se apropiau de YHWH pentru închinare sau slujire. Dar aici, sub noul
legământ (Ier. 31:31-34), se referă la toţi credincioşii (Iacov 4:8) care au acum acces personal la Dumnezeu prin Cristos
(4:16; 7:19,25; 10:1,22).
10:2.
NASB, NRSV, NJB „altfel”
NKJV

„căci atunci”

TEV

„dacă”
Aceasta este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL II, numită adesea „contrară adevărului”. Este făcută o

afirmaţie falsă pentru a afirma forţat o idee teologică (4:8; 7:11; 8:4,7; 10:2; 11:15).
Versetul 2 poate fi tradus ca:
1. întrebare care aşteaptă răspunsul „da”, ca în NASB, NRSV, NJB
2. întrebare parţială, ca în NKJV, NIV
3. afirmaţie, ca în TEV, NJB, REB
● „n-ar fi încetat ele oare să fie aduse” – Asta poate presupune (v. 11; 7:28) că Templul încă exista. Aşadar, este posibil ca
Evrei să fi fost scrisă înainte de anul 70 D. Cr., când Templul (şi Ierusalimul) au fost distruse complet de generalul roman
(mai târziu împărat) Titus.
● fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate – Aceasta era problema ritualului mozaic: nu
putea curăţa de vină inima şi mintea (9:9,14). Noul legământ în Cristos oferă acces cu îndrăzneală la Dumnezeu (o conştiinţă
curată)!
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10:3 „aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an” – Pare să se refere la Ziua Ispăşirii (Lev. 16), fiind ideea
centrală a capitolului 9, dar s-ar putea referi la întregul sistem de jertfe. Faptul că erau necesare jertfele anuale pentru
curăţirea cortului şi a poporului continua să le amintească israeliţilor de gravitatea şi repetitivitatea păcatului şi a vinei
oamenilor (Gal. 3)
10:4 „căci este cu neputinţă” – Sintagma „cu neputinţă” este folosit de câteva ori în Evrei (vezi observaţia completă de la
6:6):
1. 6:4 (în greacă, dar 6:6 în rescrierea NASB). Este cu neputinţă ca ei să fie reînnoiţi spre pocăinţă
2. 6:18, este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă
3. 10:4, este cu neputinţă ca sângele animalelor să şteargă păcatul
4. 11:6, fără credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu
Pentru autorul cărţii Evrei, sintagma „cu neputinţă” nu poate însemna „greu”!
10:5
NASB

„când intră în lume, El zice”

NKJV

„când a venit în lume, El a zis”

NRSV

„când Cristos a venit în lume, El a zis”

TEV

„când Cristos trebuia să vină în lume, El I-a zis lui Dumnezeu”

NJB

„şi de aceea la venirea în lume, El a zis”
Această sintagmă introduce un citat (v. 5-7) din Ps. 40:6-8, care arată dezgustul lui la jertfele din VT, deoarece ele nu

erau însoţite de o viaţă de credinţă. Autorul nostru foloseşte Ps. 40:7 ca aluzie ca Mesia care urma să vină şi care avea să-L
mulţumească deplin pe Dumnezeu.
Acest citat mai implică şi pre-existenţa lui Cristos (Ioan 1:1-2; 8:57-58; 2 Cor. 8:9; Fil. 2:6-7; 1 Ioan 1:1). Nu a existat
un timp fără Cristos! Esenţa lui este aceeaşi cu a Tatălui şi poate fi atestată din Ioan 5:18; 10:30; 14:9; 10:28.
● „Mi-ai pregătit un trup” – Acest citat este din LXX, Ps. 40:6. Textul masoretic are „Mi-ai săpat o ureche”. Menţiunea
specifică a unui trup fizic pregătit pentru Mesia a fost valabilă şi la sfârşitul primului secol pentru a combate începuturile
gnosticismului. Isus a fost cu adevărat om.
10:6 Există câteva pasaje ca acesta în VT (1 Sam. 15:22; Isaia 1:11-17; Osea 6:6; Amos 5:21-27; Mica 6:6-8). Nu trebuie să
se interpreteze că Dumnezeu a respins sistemul de jertfe, o acţiune a harului Său pentru a rezolva prolema păcatului omenirii
şi a părtăşiei pentru un timp limitat. Dar omenirea căzută a profitat de procedee şi le-a transformat într-un ritual şi o liturghie
mecanică în loc de pocăinţă şi credinţă din inima lor. Dumnezeu respinge îndeplinirea superficială a ritualurilor şi liturghiilor
religioase care nu reflectă inima şi viaţa de credinţă (Isaia 1).
10:7 „în sulul cărţii este scris” – Acesta este un PASIV TRECUT, care se referă la VT. La început VT a fost scris pe bucăţi,
pe suluri de piele. Manuscrisele de la Marea Moartă găsite în 1947 cuprindeau o copie a cărţii Isaia scrisă pe un sul de piele
de 8,7 m.
● „să fac voia Ta, Dumnezeule” – Voia lui Dumnezeu era un legământ nou cu întreaga omenire înfiinţat prin moartea şi
învierea lui Isus (Marcu 10:45; 2 Cor. 5:21; Evrei 10:9). Animalele nu aveau de ales când mureau ca jertfă. Isus şi-a dat viaţa
de bunăvoie (Ioan 10:17-18).
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10:8 „jertfe” Această listă de patru termeni din v. 8 pare să cuprindă toarte tipurile de jertfă (Lev. 1-7). Sensul propriu-zis al
termenului jertfă este „ dar de pace oferit de bunăvoie”.
● „daruri” – Se referă la o „masă oferită” de bunăvoie.
● „arderi de tot” – Acestea erau jertfe oferite de bunăvoie, arse în întregime.
● „jertfe pentru păcat” – Aceasta este încă o categorie de jertfe obligatorii menţionate în Lev. 4-5.
● „aduse după Lege” – Scopul autorului este de a demonstra superioritatea jertfei lui Isus faţă de jertfele leviţilor. Chiar şi
atunci când jertfele din VT erau aduse cu atitudinea şi metodele adecvate, ele erau doar o prefigurare a lucrării lui Cristos.
10:9. „El” – antecedentul PRONUMELUI este ambiguu. S-ar putea referi la Tatăl ca Unul care inaugurează legământul. De
asemenea sintagma „trupului lui Isus Cristos” din versetul 10 implică faptul că nu El este subiectul. Oricum, toate VERBELE
din citatul din Ps. 40:6-8 (v. 5-7) Îl au ca subiect pe Cristos.
● „dintâi” – se referă la legământul mozaic (Col. 2:14).
●
NASB, NKJV

„îndepărtează”

NRSV

„desfiinţează”

TEV

„îndepărtează”

NJB

„desfiinţează”
Acesta este un termen grecesc puternic pentru „a distruge” (anaireō). Întrebarea este cum să înţelegem acest termen în

relaţia cu VT. Ca revelaţie de la Dumnezeu, este veşnică (Matei 5:17-19). Pavel citează adesea VT ca îndemn pentru
credincioşi. Dar ca modalitate de mântuire sau iertare a păcatelor, era doar la un stadiu preliminar (Gal. 3). A fost împlinit
peste măsură în NT în Cristos. Contextul trebuie să stabilească dacă acest termen ar trebui tradus „îndepărtat” (împlinit) sau
„desfiinţat” (distrus).
● „a doua” – Se referă la noul legământ în Isus (Ier. 31:31-34; Ezec. 36:22-36).
10:10.
NASB, NKJV

„Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată

pentru totdeauna.”
NRSV

„Şi prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată

pentru totdeauna.”
TEV

„Deoarece Isus Cristos a făcut ce a vrut Dumnezeu noi toţi suntem curăţit de păcat prin jertfa

trupului Său adusă de El odată pentru totdeauna.”
NJB

Şi voia a fost ca noi să fim sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Hristos adusă odată pentru

totdeauna.
„Voia” se referă la voia lui Cristos (v.7, 9 şi NASB, NJB) sau la voia Tatălui (NRSV, TEV)? Deoarece Isus este cel
care vorbeşte în v. 5 (v. 9), contextul sugerează voia Lui.
● „am fost sfinţiţi” – Acesta este un PARTICIPIU TRECUT PASIV PERIFRASTIC. Scopul creştinismului este un popor
neprihănit. Aceasta a fost şi scopul VT. Sfinţirea înseamnă îndepărtarea blestemului şi consecinţelor căderii (Gen. 3),
distrugerea chipului lui Dumnezeu în om. Noul legământ abordează această nevoie în două moduri: (1) printr-o declaraţie
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legală, o poziţie dată (INDICATIV) şi (2) printr-o chemare la sfinţenie (IMPERATIV). Credincioşi sunt îndreptăţiţi şi sfinţiţi
printr-un răspuns de credinţă şi pocăinţă la jertfa mântuitoare a lui Dumnezeu prin Isus. Odată salvaţi, Duhul Sfânt locuind în
noi, suntem motivaţi de o lege şi o dorinţă interioară (o inimă nouă şi un duh nou) să fim ca Cristos (Rom. 8:29; Gal. 4:19;
Efes. 1:4). Sfinţirea influenţează statul nostru în faţa lui Dumnezeu şi noua noastră viaţă de familie trăită în fiecare zi. Vezi
subiectul special de la 2:11
● „prin jertfirea trupului lui Isus Hristos” – Omul căzut nu L-a căutat pe Dumnezeu (Isaia 53:6; Rom. 3:10-18).
Dumnezeu l-a căutat! El a oferit o cale prin care oameni să se întoarcă la părtăşia cu El (Marcu 10:45; 2 Cor. 5:21; Isaia 53).
● „o dată pentru totdeauna” – Aceasta este o temă recurentă (7:27; 9:12,28; 10:10, vezi observaţia completă de 7:27).
Arată superioritatea jertfei lui Isus faţă de jertfele repetate ale legământului mozaic (v.11-12). A fost făcut tot ceea ce trebuie
făcut pentru mântuirea oamenilor. Tot ce trebuie să facem noi este să răspundem l-a ceea ce Dumnezeu ne-a oferit prin
credinţă în lucrarea încheiată a lui Cristos. Oricine vrea poate veni (Rom 10).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 10:11-18
11 Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge
păcatele, 12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui
Dumnezeu 13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. 14 Căci printr-o singură
jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt.
Căci, după ce a zis: 16 „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în
inimile lor şi le voi scrie în mintea lor”, 17 adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile
lor.” 18 Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.
10:11 „orice preot” Manuscrisul străvechi uncial grecesc „A” are „Mare preot”. Autorul foloseşte adesea ambii termeni
pentru Isus.
● „face slujba” – Preotul face slujba în fiecare an, pentru a aduce jertfe, dar Isus „stă aşezat” (v. 12), lucrarea lui fiind
încheiată!
10:12 „singură jertfă pentru păcate…pentru totdeauna” – Isus a rezolvat problema păcatului omului. Nimeni nu este
pierdut din cauza „păcatului”. Singurul obstacol în calea mântuirii este necredinţa. Dumnezeu a oferit o cale pentru toţi,
pentru totdeauna. Termenul grecesc diēnekēs, tradus „pentru totdeauna” apare în Evrei de trei ori (7:3; 10:12,14). De obicei
este asociat cu termenul sau sintagma care îl precedă, care îl leagă de „o jertfă pentru păcate”. Nu face parte din citatul din Ps.
110:1 care urmează.
● „S-a aşezat… la dreapta lui Dumnezeu” – Aceasta este o aluzie recurentă la Ps. 110:1a (1:3; 8:1; 12:2). „Dreapta” este o
metaforă antropomorfă pentru locul puterii, autorităţii şi importanţei regale. De asemenea este locul mijlocirii (Rom. 8:34;
Evrei 7:25; 1 Ioan 2:1).
Isus este Preot (Ps. 110:4) şi Rege (Ps. 110:1) la fel ca Melhisedec (cap. 7), care a plecat înaintea noastră şi ne-a dat tot
ce avem nevoie.
10:13 „ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui” – Acesta este încă un citat din Ps. 110:1b. lupta
spirituală a fost câştigată (Col. 2:15), dar nu a ajuns încă la desăvârşire.
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10:14. Acest verset arată tensiunea întregii cărţi în domeniul siguranţei. Jertfa adusă odată pentru totdeauna de Isus i-a făcut
pe credincioşi desăvârşiţi (INDICATIV TRECUT ACTIV) pentru totdeauna (vezi subiectul special de la 7:11). Jertfa este
bună şi completă pentru a-şi atinge scopul de răscumpărare (spre deosebire de legământul mozaic, 7:11,19; 9:9).
Credincioşii trebuie să continue în răspunsul lor de credinţă, care îi sfinţeşte (PARTICIPIU PREZENT PASIV).
Credinţa continuă este cheia spre siguranţa mântuirii individuale. Inima şi mintea nouă (Ezec. 36:22-38) îi motivează pe
credincioşi să ducă vieţi pioase, recunoscători pentru o mântuire gratuită, completă şi pătrunzătoare. În această carte nu se
pune niciodată problema dacă jertfa lui Isus este una adecvată, ci se pune problema răspunsului individual – mărturisirea
credinţei iniţiale a unui grup şi mărturisirea continuă a credinţei de către cel de-al doilea grup.
10:15 „Duhul Sfânt” – Asta arată cum priveşte autorul inspiraţia VT (Matei 5:17-19; 2 Tim. 3:16).
10:16-17 Acesta este un citat din Ier. 31:33-34, dar ordinea frazelor este inversată. Autorul pare să fi citat din memorie,
deoarece citatul diferă de Textul Masoretic ebraic şi de LXX, la fel ca în 8:10-12 (dacă nu este o inversare intenţionată).
10:18 Acesta este punctul culminant al argumentului credincioşilor şi marea noastră speranţă (prima cale a trecut, 8:13).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 10:19-25
19 Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, 20 pe calea cea nouă şi
vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, 21 şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste
casa lui Dumnezeu, 22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un
cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. 23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios
este Cel ce a făcut făgăduinţa. 24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. 25 Să
nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că
ziua se apropie.
10:19.
NASB, NRSV

„avem nădejdea”

NKJV

„având îndrăzneala”

NJB

„avem…nădejde deplină”
Termenul parrhēsia înseamnă „îndrăzneală” sau „libertatea de a vorbi” (3:6; 4:16; 10:19,35). Acest termen exprimă

noul sentiment de acceptare şi de intimitate cu Dumnezeu al credincioşilor. Legea lui Moise nu a putut da acest lucru (9:9)!
Acest lucru trebuie să fie ţinute prin credinţă (3:6,14; 4:14). Încrederea se bazează pe jertfa încheiată a lui Cristos (Efes. 2:89), nu pe performanţa omului! Încrederea este menţinută de trăirea pioasă (Efes. 2:10).
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SUBIECT SPECIAL: ÎNDRĂZNEALA (PARRĒSIA)
Acest termen grecesc este compus din „tot” (pan) şi „discurs” (rhēsis). Această libertate sau îndrăzneală în vorbire avea
adesea conotaţia unei îndrăzneli în mijlocul opoziţiei sau al respingerii (Ioan 7:13; 1 Tes. 2:2).
În scrierile lui Ioan (folosit de 13 ori), denotă adesea o proclamare publică (Ioan 7:4, de asemenea în scrierile lui Pavel,
Col. 2:15). Dar uneori înseamnă doar „simplu” (Ioan 10:24; 11:14; 16:25,29).
În Faptele apostolilor, apostolii transmit mesajul despre Isus în acelaşi mod în care Isus vorbea despre Tatăl (cu
îndrăzneală), despre planul şi despre promisiunile Sale (Fapte 2:29; 4:13,29,31; 9:27-28; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26;
28:31). De asemenea, Pavel a solicitat rugăciuni ca să poată predica Evanghelia cu îndrăzneală (Efes. 6:19; 1 Tes. 2:2) şi să
trăiască Evanghelia (Fil. 1:20).
Speranţa escatologică a lui Pavel în Cristos i-a dat îndrăzneala şi încrederea de a predica Evanghelia în această epocă
rea (2 Cor. 3:11-12). El mai avea şi încredinţarea că adepţii lui Isus se vor comporta în mod adecvat (2 Cor. 7:4).
Mai este un aspect al acestui termen. Evreii îl folosesc cu un sentiment unic de îndrăzneală în Cristos de a se apropia de
Dumnezeu şi de a-I vorbi (Evrei 3:6; 4:16; 10:19,35). Creştinii sunt acceptaţi pe deplin şi primiţi în intimitatea cu Tatăl prin
Fiul!
Este folosit în NT în mai multe feluri:
1. încredere, îndrăzneală sau siguranţă legată de:
a.

oameni (Fapte 2:29; 4:13,31; 2 Cor. 3:12; Efes. 6:19)

b.

Dumnezeu (1 Ioan 2:28; 3:21; 4:12; 5:14; Evrei 3:6; 4:16; 10:19)
a)

a vorbi deschis, simplu, clar (Marcu 8:32; Ioan 7:13; 10:24; 11:14; 16:25; Fapte 28:31)

b) a vorbi în public (Ioan 7:26; 11:54; 18:20)
c)

forma derivată (parrhēsiazomai) este folosită pentru predicarea cu îndrăzneală în mijlocul circumstanţelor
dificile (Fapte 18:26; 19:8; Efes. 6:20; 1 Tes. 2:2)

În acest context se referă la o încredere escatologică. Credincioşii nu se tem de a doua venire a lui Cristos; ei o aşteaptă
cu încredere şi cu entuziasm deoarece rămân în Cristos şi duc vieţi cristice.
● „intrare…în Locul Preasfânt” – Nu uita că una dintre temele cele mai importante ale cărţii este accesul la Dumnezeu dat
de iertarea prin viaţa şi moartea lui Cristos în locul nostru. Marii preoţi din VT intrau în Sfânta Sfintelor din cort de două ori
într-o singură zi a anului (9:25), Ziua Ispăşirii (Lev. 16). Dar acum, prin jertfa lui Cristos, toţi credincioşii pot avea acces
personal continuu la Dumnezeu (încă o metaforă pentru acces este perdeaua ruptă de sus în jos, Matei 27:51, Marcu 15:38).
● „prin sângele lui Isus” – Nu este sânge magic, ci sânge uman. Reprezintă moartea jertfitoare a lui Isus pentru omenirea
păcătoasă (Fapte 20:28; Rom. 3:25; 5:9; Efes. 1:7; 2:13; Col. 1:20; Evrei 9:12,14; 12:24; 13:12; 1 Petru 1:2,19; Apoc. 1:5;
5:9).
10:20 „nouă” – Termenul prosphatos înseamnă „proaspăt înjunghiat” şi acesta este singurul loc din NT în care este folosit.
● „calea cea…vie” – Acesta este o afirmare a învierii. El a fost înjunghiat, dar acum trăieşte veşnic (Apoc. 5:6)!
●
NASB

„inaugurată”

NKJV

„sfinţită pentru noi”

NRSV, TEV

„pe care ne-a deschis-o El”
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NJB

„pe care ne-a deschis-o El”
Acesta este un INDICATIV AORIST ACTIV. Această „cale nouă şi vie” este o realitate îndeplinită, istorică şi

spirituală.
Dicţionarul grec-englez de Walter Bauer, actualizat de Arndt, Gingrich şi Danker enumeră două traduceri diferite ale
acestui termen în acest context.
1. a deschide o cale (10:20)
2. a inaugura sau a sfinţi cu ritualuri solemne (9:18) (p. 215)
Contextul îmi sugerează o legătură mai strânsă între aceste două apariţii ale acestui termen rar în NT. Din nou, se are în
vedere compararea celor două legăminte; prin sângele Său, Isus a inaugurat o modalitate mult mai bună de apropiere de
Dumnezeu şi de menţinere a părtăşiei.
● „prin perdeaua” – Această sintagmă are legătură cu perdeaua dinăuntrul cortului, dintre Locul Sfânt şi Sfânta Sfintelor
(Matei 27:51). Aici perdeaua era „trupul” lui Isus. Asta se referă la trupul lui Isus, străpuns pentru păcatele noastre, oferind
astfel acces la Dumnezeu (Isaia 52:13-53:12). În viziunea autorului Evreilor, partea exterioară a altarului (Locul Sfânt)
reprezintă tărâmul fizic, iar altarul interior (Sfânta Sfintelor) tărâmul spiritual. În această lumină, cortul ceresc contrastează cu
modelul pământesc (6:19).
10:21 „un Mare Preot” – Vezi subiectul special: Isus ca Mare Preot de la 2:17.
● „casa lui Dumnezeu” – Se referă şa credincioşii (Efes. 2:11-3:13) din VT (3:5) şi din NT (3:6; 1 Tim. 3:15; 1 Petru 4:17).
Cum Moise a fost un slujitor în casa lui Dumnezeu, Isus este Mare Preot şi Fiu!
10:22 „să ne apropiem” – Acesta este un SUBJUNCTIV PREZENT REFLEXIV (deponent). Încrederea credincioşilor se
bazează pe lucrarea încheiată a lui Isus, dar acest beneficiu şi privilegiu trebuie să fie acceptat! „Apropierea” înseamnă
apropierea închinătorilor de Dumnezeu. observă înaintarea:
1. „să ne apropiem cu o inimă curată” (v. 22)
2. „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre” (v. 23)
3. „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm” (v. 24)
Noul legământ (Ier. 31:31-34) este o inimă nouă şi un duh nou, o dragoste înăuntru şi o lege în afară, un dar fără plată în
lucrarea încheiată a lui Isus Cristos, dar are şi condiţii, roada aşteptată, consecinţe evidente! Siguranţa mântuirii naşte o trăire
pioasă! Nu este în primul rând un crez care să fie afirmat, nici o teologie care să fie acceptată, ci asemănarea cu Cristos (nu
lipsa păcatului) evidentă în toţi!
Observă lista de condiţii pentru „apropiere”:
1. inimă sinceră
2. credinţă deplină
3. inimile stropite şi curăţate de un cuget rău
4. cu trupul spălat cu o apă curată
● „inimă curată” – O atitudine adecvată este cheia spre noul legământ de credinţă (pozitiv, Ezec. 36:22-36; negativ, Isaia
29:13). Vezi subiectul special de la 3:8.
● „cu credinţă deplină” – Siguranţa deplină este legată de credinţă! Siguranţa este bazată pe:
1. viaţă de credinţă ca dovadă a convertirii (Iacov 2:14-26)
2. lucrarea încheiată a lui Cristos (2 Cor. 5:21)
150

3. mărturia Duhului (Rom. 8:16)
Efortul oamenilor nu poate aduce mântuirea sau siguranţa. Dar o viaţă de credinţă schimbată şi care schimbă este
dovada că o persoană a fost răscumpărată cu adevărat. Rezultatul normal al întâlnirii unui Dumnezeu sfânt este o viaţă sfântă
de slujire.
Siguranţa Biblică nu a fost menită să fie transformată într-o doctrină care să fie susţinută, ci o viaţă care să fie trăită!
Cei care pretind că Îl cunosc pe Cristos dar duc o viaţă apatică, indiferentă, lumească, egoistă, fără roade, neproductivă, fără
Dumnezeu! vezi subiectul special de la 3:14.
● „cu inimile stropite şi curăţate” – Acesta este PARTICIPIU TRECUT PASIV, o aluzie la inaugurarea ritualul primului
legământ (Exod 24:8; 1 Petru 1:2). Stropirea sângelui în noul legământ curăţeşte mult mai eficient vina omului căzut (9:9,14).
● „de un cuget rău” – Asta este ceea ce VT nu a putut îndepărta (9:9; 10:2). 1 Petru 3.21 face o legătură similară între botez
şi o conştiinţă curată.
● „trupul spălat cu o apă curată” – Acesta este un PARTICIPIU PREZENT PASIV. Este posibil ca acesta să fie încă o
aluzie la acţiunile marelui preot în ziua Ispăşirii, o analogie istorică la spălarea prin stropire din VT (Lev. 8:6; 16:4; Exod
29:4; 30:17-21; Num. 19:7-8). Nu se referă la botezul creştin.
Acesta este încă o aluzie la spălările ceremoniale din VT. Arată clar că folosirea rituală a apei se poate referi la (1)
moarte, îngropare, înviere (Rom. 6:1-11; Col. 2:12) şi (2) spălarea păcatelor (Fapte 22:16; 1 Cor. 6:11; Efes. 5:26; Tit 3:5; 1
Petru 3:21). Apa nu e mecanismul, ci o metaforă. Deoarece biserica primară nu avea clădiri, oameni nu veneau în faţă să
mărturisească public credinţa în Cristos, aşa cum fac astăzi în multe biserici. Mărturisirea publică a credinţei lor era botezul.
Era ocazia şi ilustrarea iertării păcatelor şi primirii Duhului Sfânt. (Fapte 2:38) şi nu modalitatea.
10:23 „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre.” – Acesta este un SUBJUNCTIV PREZENT ACTIV
folosit ca IMPERATIV. Este al doilea din trei SUBJUNCTIVE PREZENTE care arată un răspuns aşteptat de credinţă (dar
posibil)
● „nădejdii” – KJV are „credinţă”, variantă nesusţinută de vreun manuscris grecesc. Termenul „nădejde” se referă adesea la
glorificarea noastră la venirea a doua (3:6; 6:11,18; 7:19; 1 Ioan 3:2).
●
NASB „căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa”
NKJV „căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa”
NRSV „căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa”
TEV „pentru că putem avea încredere că Dumnezeu îşi va ţine promisiunea.”
NJB „Cel ce a făcut promisiunea este vrednic de încredere”
Singurul VERB este un PARTICIPIU AORIST REFLEXIV (deponent) „a făcut făgăduinţa”. Acesta este echilibrul
teologic al celor trei îndemnuri din v. 22-24. Acest paradox al unei mântuiri gratuite, oferită, făcută şi protejată de Dumnezeu,
trebuie să nască un răspuns adecvat al oamenilor la legământ! Suveranitatea lui Dumnezeu şi liberul arbitru al omului sunt
adevăruri biblice şi trebuie ţinute în tensiune.
Cea mai puternică încredere a credincioşilor (11:11) este credincioşia lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt
sigure. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat!
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10:24 „să veghem” – Acesta este un SUBJUNCTIV PREZENT ACTIV. Autorul foloseşte câteva cuvinte diferite legate de
gândirea noastră în privinţa chestiunilor teologice.
1.

veghem, katanoeō, 1:1; 10:24 (Luca 12:24,27)

2.

gândiţi-vă, theōreō, 7:4

3.

uitaţi-vă cu atenţie, analogizomai, 12:3

4.

uitaţi-vă cu atenţie, anatheōreō, 13:7

Credincioşii trebuie să se gândească la credinţa lor.
1.

de ce este adevărată

2.

cum s-o aplice

3.

cum să-i ajute pe alţii

4.

care este scopul principal

● „ca să ne îndemnăm” – Acesta este un termen grecesc puternic, de obicei cu conotaţie negativă. Este folosit doar de două
ori în NT. Celălalt loc în care apare este cearta lui Pavel şi a lui Barnaba din fapte 15:39. Ar putea reflecta tensiunea dintre
evrei credincioşi şi cei necredincioşi care se închinau în aceeaşi sinagogă, care explică cel mai bine grupurile din Evrei 6
(„noi”, „voi” , „ei”).
● „la dragoste şi la fapte bune” – Acestea sunt adevăratele roade ale creştinismului!
10:25 V. 24-25 enumeră trei lucruri pe care creştini ar trebui să le facă.
1.

să se încurajeze unul pe alţi la dragoste şi fapte bune.

2.

să se adune împreună (rădăcina din care este derivat cuvântul „sinagogă” folosit doar aici în NT).

3.

să se încurajeze unul pe altul deoarece venirea a doua se aproprie.

Acesta este singurul text din NT care îi încurajează pe credincioşi să se adune pentru închinare. Acesta ar putea reflecta
contextul istoric al persecuţiei romane îndreptată spre creştinism (o religie neaprobată) versus acceptarea relativă a
iudaismului (o religie aprobată). Ar mai putea reflecta diferitele zile de închinare. Imediat după ce Biserica a început să se
răspândească în cadrul iudaismului, rabinii (trezirea iudaismului fariseic de la Iamnia, în jurul anului 90 D. Cr) au inventat un
jurământ „de blestem” cerut fiecărui membru al sinagogii, care presupunea respingerea lui Isus din Nazaret ca Mesia cel
promis. În acest moment cei mai mulţi credincioşi au părăsit sinagoga cu programul ei de Sabat, dar au continuat să se
închine duminica cu Biserica. Iacov 2:2 foloseşte termenul „sinagogă” pentru a vorbi de locul de închinare al creştinilor, la
fel ca Evrei 10:25.
● „ziua” – Se referă la a doua venire. În lumina versetelor următoare, se leagă şi de ziua judecăţii.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 10:26-31
26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 28 Cine a călcat Legea
lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. 29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel
ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe
Duhul harului? 30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte:
„Domnul va judeca pe poporul Său.” 31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!
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10:26 „dacă [noi]” – Aceasta nu este o propoziţie condiţională tipică. Este posibil ca GENITIVUL ABSOLUT
(hamartanontōn hēmōn) să funcţioneze ca protază (condiţională).
În mod surprinzător, autorul se identifică din punct de vedere gramatical cu grupul care păcătuieşte de bună voie, dar
aceasta ar putea fi o tehnică literară (pluralul editorial) similară v. 2:3. Persoana I nu îl identifică automat cu grupul despre
care se vorbeşte în v. 26-29. Aceeaşi tehnică literară care foloseşte persoana I poate fi găsită în 1 Cor. 13: 1-3.
● „păcătuim cu voia” – În limba greacă, „cu voia” este pus la început pentru accentuare. Cuvântul ar putea fi analog cu
păcatul „cu pretenţii” din VT (vezi observaţia de la 5:2). Forma gramaticală a verbului (PARTICIPIU PREZENT ACTIV,
GENITIV, MASCULIN, PERSOANA I, PLURAL) a fost folosită de unii pentru a sugera că se referă la credincioşii care
persistă în păcat. Dacă ar înceta să păcătuiască, ar evita judecata. Asta nu se potriveşte în contextul omonim din capitolul 6 şi
din 10:26-29. acesta este un avertisment de viaţă sau de moarte, „pierdut o dată pentru totdeauna”! Respingerea lui Isus în
prezenţa luminii clare a revelaţiei duce la cea mai întunecoasă noapte spirituală posibilă.
● „după ce am primit cunoştinţa adevărului” – VERBUL „am primit” este un INFINITIV AORIST ACTIV. Acesta este
punctul crucial al problemei de exegeză. Dacă au primit o dată cunoştinţa existenţială deplină (epignōskō) a adevărului
(ARTICOL HOTĂRÂT), se pare că sunt credincioşi! Chestiunea teologică este aceeaşi ca în 6:4-6.
Trebuie să recunoaştem că nu există o exegeză uşoară, clară, evidentă. Personal mă tem că prejudecăţile mele personale
ar putea domina un text foarte clar. Trebuie să mă împotrivesc unui program sistematic, denominativ care reduce la tăcere
acest verset puternic, inspirat. Nu credincioşii care păcătuiesc sunt problema, ci credincioşii care nu mai cred! Nu pot accepta
o teologie care (1) face mântuirea dependentă de performanţa umană sau care (2) transformă siguranţa într-o sentinţă
dogmatică, fără nicio legătură cu viaţa creştină. Resping o teologiei care spune că eşti mântuit, pierdut, mântuit, pierdut,
mântuit, pierdut! De asemenea, resping o teologie care spune că mântuirea nu se poate pierde, care nu are legătură cu credinţa
continuă şi viaţa de credinţă. Aşadar, ce fac? Comentez textul: în ceea ce priveşte contextul lui istoric şi literar, exprimarea
gramaticală, alegerea termenilor, genul şi pasajele paralele. Trebuie să recunosc că în cazul în care ar fi trebuit să comentez
doar 6:4-6 şi 10:26-29, nu prea aş fi avut de ales decât să spun că credincioşii cad din har. Oricum,
1. contextul istoric, caracterul iudaic al cărţii şi prezenţa persecuţiei sunt probleme importante
2. contextul literar (5:11-6:12) şi cele trei grupuri („noi”, „voi”, „ei”) par să descopere un context iudaic al „evreilor
credincioşi” şi al „evreilor necredincioşi” care se închină împreună şi au părtăşie într-o sinagogă
3. utilizarea atâtor de multe citate din VT despre cort, a termenului „sinagogă” (10:25) şi a „catalogului credinţei”,
toate arată în direcţia unui cititor care cunoaşte VT
Aşadar, după ce am comentat textul, cred că cea mai bună explicaţie generală (nu fără problemele şi presupunerile ei)
este reconstrucţia istorică presupusă a lui R. E. Glaze, Jr. din Mântuirea nu este uşoară, publicată de Insight Press, 1966.
Evrei pare să fie o carte specializată pentru un anumit grup. Înseamnă asta că nu are un mesaj pentru zilele noastre?
Avertismentele acestui autor inspirat (împreună cu ale lui Iacov, ale lui Petru şi ale scriitorului epistolelor 1 şi 2 Ioan) ar
trebui să-i motiveze pe credincioşi să continue cursa (vezi F. F. Bruce, Răspunsuri la întrebări, pp. 124-125)! Răspunsul nu
stă în faptul că doar credinţa, fără o trăire adecvată, mântuieşte, nici într-un legalism generat de frică, ci într-o viaţă pioasă de
credinţă în luptă pentru sfinţenie cauzat de o atitudine de recunoştinţă pentru o mântuire deplină, încheiată, încheiată şi finală
(10:14) prin Cristos, prin credinţă.
10:27 „judecata” – Autorul a accentuat din nou şi din nou nădejdea minunată pe care o au creştini în Cristos, dar partea
negativă este la fel de convingătoare; judecata vine şi toţi vor sta în faţa lui Dumnezeu cel Sfânt (9:27; Gal. 6:7).
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● „văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi” – Aceasta este o aluzie la Isaia 26:11. Focul este asociat adesea cu
sfinţenia sau cu curăţirea. Dumnezeu este o fiinţă etică; creaţia Lui este o realitate etică. Oamenii nu-I încalcă legile ci se
rănesc singuri cu legile Lui.

SUBIECT SPECIAL: FOCUL
În Scriptură focul are conotaţii pozitive şi negative.
A. Pozitive:
1.

încălzeşte (Isaia 44:15; Ioan 18:18)

2.

luminează (Isaia 50:11; Matei 25:1-13)

3.

găteşte (Exod 12:8; Isaia 44:15-16; Ioan 21:9)

4.

purifică (Num. 31:22-23; Prov. 17:3; Isaia 1:25; 6:6-8; Ier. 6:29; Mal. 3:2-3)

5.

sfinţenie (Gen. 15:17; Exod 3:2; 19:18; Ezec. 1:27; Evrei 12:29)

6.

călăuzirea lui Dumnezeu (Exod. 13:21; Num. 14:14; 1 Regi 18:24)

7.

puterea dată de Dumnezeu (Fapte 2:3)

8.

protecţie (Zah. 2:5)

B. Negative
1.

arde (Iosua 6:24; 8:8; 11:11; Matei 22:7)

2.

distruge (Gen. 19:24; Lev. 10:1-2)

3.

furie (Num. 21:28; Isaia 10:16; Zah. 12:6)

4.

pedeapsă (Gen. 38:24; Lev. 20:14; 21:9; Iosua 7:15)

5.

fals semn escatologic (Apoc. 13:13)

C. Furia lui Dumnezeu împotriva păcatului este exprimată în metafore care conţin foc
1.

furia Lui arde (Osea 8:5; Ţef. 3:8)

2.

El toarnă foc (Naum 1:6)

3.

foc veşnic (Ier. 15:14; 17:4)

4.

judecata escatologică (Matei 3:10; 13:40; Ioan 15:6; 2 Tes. 1:7; 2 Petru 3:7-10; Apoc. 8:7; 16:8)

D. La fel ca atât de multe metafore din Biblie (dospit, leu) focul poate fi o binecuvântare sau un blestem, în funcţie de
context.
10:28.
NASB

„Cine a respins Legea lui Moise”

NKJV

„Cine a respins Legea lui Moise”

NRSV

„Cine a călcat Legea lui Moise”

TEV

„Cine nu a ascultat Legea lui Moise”

NJB

„Cine a dispreţuit Legea lui Moise”
Aceasta este o sintagmă puternică pentru respingerea voită. În Ghid al Epistolei către Evrei, Ellingworth şi Nida spun:
„Cuvântul tradus „a nu asculta” este unul puternic, folosit nu pentru păcatele accidentale, ci pentru încălcarea întregului

legământ (Ezec. 22:26), de exemplu prin idolatrie (Deut. 17:2-7), prin prorocie falsă (Deut. 18:20) sau prin blasfemie (Lev.
24.13-16)” (p. 236).
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● „este omorât fără milă…doi sau trei martori” – În VT pedeapsa cu moartea necesita mereu doi martori (Deut. 17:6;
19:15). Neascultarea are consecinţe!
10:29 „Cu cât mai aspră” – Acesta este un argument de la mai mic (legământul lui Moise) la mai mare (legământului lui
Isus). Acestă comparaţie este tema cărţii Evrei.
● „va călca în picioare” – Această imagine înseamnă a trata dispreţuitor. Este un PARTICIPIU AORIST PASIV care
presupune o acţiune încheiată, la fel ca următorul PARTICIPIU.
● „Fiul lui Dumnezeu”
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SUBIECT SPECIAL: FIUL LUI DUMNEZEU
Acesta este unul dintre numele importante din NT pentru Isus. Cu siguranţă are conotaţii divine. Îl include pe Isus ca
„Fiul” sau ca „Fiul Meu,” iar Dumnezeu este numit „Tată.” Apare în NT de peste 124 de ori. Chiar şi auto-intitularea lui Isus
ca „Fiul Omului” are o conotaţie divină din Dan. 7:13-14.
În VT numele „fiu” putea desemna trei grupuri specifice:
1. îngeri (de obicei la PLURAL, Gen. 6:2; Iov 1:6; 2:1)
2. Regele Israelului (2 Sam. 7:14; Ps. 2:7; 89:26-27)
3. poporul Israel ca întreg (Exod 4:22-23; Deut. 14:1; Osea 11:1; Mal. 2:10)
4. judecătorii evrei (Ps. 82:6)
A doua întrebuinţare este cea legată de Isus. Astfel „fiul lui David” şi „fiul lui Dumnezeu” au legătură cu 2 Sam. 7, cu
Ps. 2 şi 89. În VT „fiul lui Dumnezeu” nu este folosit niciodată specific pentru Mesia, doar ca regele escatologic, una dintre
„funcţiile unse” ale Israelului. Dar în Manuscrisele de la Marea Moartă numele cu implicaţii mesianice este folosit adesea
(vezi referinţe specifice în Dicţionarul lui Isus şi al Evangheliilor, p. 770). „Fiul lui Dumnezeu” este un titlu mesianic şi în
cele două lucrări apocaliptice ebraice interbiblice (2 Ezra 7:28; 13:32,37,52; 14:9 şi 1 Enoh 105:2).
Felul în care vorbeşte NT despre Isus este rezumat cel mai bine în câteva categorii:
1. pre-existenţa Lui (Ioan 1:1-18)
2. naşterea Lui unică (din fecioară) (Matei 1:23; Luca 1:31-35)
3. botezul Lui (Matei 3:17; Marcu 1:11; Luca 3:22. Vocea lui Dumnezeu din cer uneşte regele din Ps. 2 cu robul care
pătimeşte din Isaia 53)
4. ispitirea Lui de către Satan (Matei 4:1-11; Marcu 1:12,13; Luca 4:1-13. Este ispitit să Se îndoiască de calitatea Lui
de Fiu sau cel puţin să-Şi îndeplinească scopul prin alte mijloace decât crucea)
5. recunoaşterea Lui de către mărturisitori inacceptabili:
a.

demoni (Marcu 1:23-25; Luca 4:31-37; Marcu 3:11-12)

b.

necredincioşi (Matei 27:43; Marcu 14:61; Ioan 19:7)

6. recunoaşterea Lui de către apostolii Săi:
a.

Matei 14:33; 16:16

b.

Ioan 1:34,49; 6:69; 11:27

7. Declaraţiile proprii:
a.

Matei 11:25-27

b.

Ioan 10:36

8. Folosirea de către El a metaforei familiale pentru Dumnezeu ca Tată:
a.

folosirea cuvântului „abba” pentru Dumnezeu:
1) Marcu 14:36
2) Rom. 8:15
3) Gal. 4:6

b.

folosirea recurentă de către El a cuvântului „Tată” (patēr) pentru a-Şi descrie relaţia cu divinitatea

Pe scurt, titlul „Fiul lui Dumnezeu” avea o semnificaţie teologică importantă pentru cei care cunoşteau VT şi
promisiunile şi categoriile lui, dar autorii NT erau agitaţi de folosirea lui faţă de neamuri datorită trecutului lor păgân în care
„zeii” s-au căsătorit cu femei, rezultând „titanii” sau „uriaşii.”
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● „va considera” – Aceasta înseamnă o faptă intenţionată care duce la o alegere.
● „pângărit” – Se referă la ceva necurat din punct de vedere ceremonial, nepotrivit pentru scopul lui.
● „sângele legământului, cu care a fost sfinţit” – Întrebarea de aici are legătură cu VERBUL (INDICATIV AORIST
PASIV). Se referă acest lucru la respingerea iniţială a noului legământ sau este o întoarcere de la noul legământ?
PARTICIPILE AORISTE din sintagma anterioară şi PARTICIPIUL AORIST PASIV din cea următoare implică o respingere
iniţială.
Problema cu această exegeză este că fiecare loc din Evrei în care este folosit „sfinţit” se referă la credincioşi (2:11;
9:13; 10:10,14; 13:12). Pentru mine problema este cea a respectări legământului. Dumnezeul suveran a făcut un legământ cu
privire la mântuire. Este gratuită, este pentru toţi, dar trebuie să fie primită (liberul arbitru al omului), nu doar un răspuns
sentimental (Matei 13:20-22), nici unirea cu o biserică (1 Ioan 2:19). Cheia este credinţa. Toţi cei care cred/ se încred/au
încredere (toate traducerile posibile ale lui pisteuō) sunt mântuiţi şi au siguranţă. Avertismentul dublu din Evrei este să (1)
primim ce ne oferă Evanghelia şi (2) să mergem în ce am primit. Dacă cineva nu poate să primească – judecată; dacă cineva
nu poate să creadă – judecată!
● „va batjocori pe Duhul harului” – El ne acuză de păcat, ne aduce la Cristos, ne botează în Cristos şi îl formează pe
Cristos în noi ca credincioşi (Ioan 16:8-11). Duhul Sfânt este insultat sau ofensat când credincioşi îi resping îndemnurile sau
acuzaţiile. Unii dintre destinatari acestei cărţi Îl respingeau pe Cristos în prezenţa revelaţiei clare de la alţi membri ai
sinagogii (vezi Introducerea, Destinatari).
10:30 „răzbunarea” – Acesta este un citat din LXX, Deut. 32:35a şi 36a. Nu este furie, ci dreptate deplină pentru toţi cei
implicaţi.
● „Domnul va judeca pe poporul Său” – Acesta este un citat care urmează în LXX, Deut. 32:36a. Textul ebraic are „a
răzbuna” în loc de „a judeca”. Implică această sintagmă că cei care păcătuiau de bunăvoie au fost o dată oameni lui
Dumnezeu? De obicei se intenţionează un singur aspect al citatului din VT. Probabil „a judeca” este punctul central al
citatului, deşi în contextul original se referă la idolatria Israelului. Autorul a folosit respingerea de către Dumnezeu a
poporului Său prin judecată ca avertisment în întreaga carte.
10:31 „Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu” – În această sintagmă (3:12) reflectă numele convenit
pentru Dumnezeu, „YHWH” (Exod 3:14), de la VERBUL ebraic „a fi” (Matei 16:16). Vezi subiectul special de la 2:7.
Necredinţa seceră consecinţe veşnice!

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 10:32-39
32 Aduceţi-vă aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe: 33 pe de
o parte, eraţi puşi ca privelişte în mijlocul ocărilor şi necazurilor, şi, pe de alta, v-aţi făcut părtaşi cu aceia care aveau
aceeaşi soartă ca voi. 34 În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca
unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuie. 35 Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o
aşteaptă o mare răsplătire! 36 Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi
căpăta ce v-a fost făgăduit. 37 „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. 38 Şi cel
neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.” 39 Noi însă nu suntem din
aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.
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10:32 „Aduceţi-vă aminte de zilele de la început” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT REFLEXIV care s-ar putea
referi la 5:12.
● „după ce aţi fost luminaţi” – Această sintagmă a fost folosită pentru grupul de necredincioşi din 6:4. Eu cred că se
adresează la două grupuri.
1. Evreii care au văzut puterea lui Dumnezeu în vieţile şi mărturiile prietenilor lor credincioşi.
2. Evreii credincioşi care încă se închinau în sinagogă.
„Voi” din v. 32-36 contrastează cu v. 26-31 (la fel ca 6:9-12 cu 6:4-8).
● „aţi dus [îndurat]” – Aceasta este o metaforă dintr-un concurs de atletism (12:1,2,3,7).
● „mare luptă de suferinţe” – Probabil se referă la persecuţia pe care a întâmpinat-o Biserica, dar nu şi sinagoga, iudaismul
fiind o religie legală sub conducerea Romei, dar nu şi creştinismul. Acest paragraf pare să spună că ei îi ajutau pe alţii care
erau persecutaţi, împărtăşind astfel o parte din reproşuri (33-34; 6:10).
10:34 „cei din temniţă” – Unii creştini au fost întemniţaţi, dar nu şi destinatarii epistolei. Ei erau creştini, dar nu erau
identificaţi pe deplin cu Biserica. Acest lucru ar putea întări considerentul că erau evrei credincioşi care încă mai mergeau la
sinagogă (vezi Introducere, Destinatari). KJV are „în lanţurile mele”, lucrul folosit de mulţi exegeţi ca dovadă a autorităţi lui
Pavel. Oricum există câteva diferenţe posibile între manuscrise: (1) „în lanţuri” (P13, A, D*, şi traducerile Vulgata şi
Peshitta); (2) „în lanţuri” (P46, Q, şi textul grecesc folosit de Origen); şi (3) „în lanţurile mele” (א, D2, K, L, P şi textul
grecesc folosit de Clement din Alexandria)
● „aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre” – Aceasta este o dovadă sigură a speranţei şi a moştenirii noastre în
Cristos (9:15; 11:16; 13:14; Matei 5:12; Luca 6:22-23; Rom. 5:3; 8:17).
● „mai bună” – Vezi observaţia completă de la 7:7.
10:35-36. Aceste versete susţin nevoia grupului de credincioşi (1) de a nu renunţa la încredinţarea lor (3:6; 4:16; 10:19) şi (2)
de

a

suporta

(12:1-3).

În

multe

feluri

sună

ca

mesajul

adresat

celor

şapte

biserici

din

Apoc.

2-3

(2:3,5,7,10,11,13,16,17,19,25,26; 3:2,3,5,10,11,12,20). Credinţa adevărată este o credinţă continuă (1 Ioan 2:19).
Promisiunile legământului lui Dumnezeu trebuie primite şi ţinute. Vezi subiectul special de la 4:14.
Adevărata problemă cu siguranţa nu o reprezintă creştini care luptă, ci multitudinea membrilor bisericilor moderne
occidentale care nu au nici o dovadă a credinţei în vieţile lor. Credinţa uşoară, alături de accentuarea exagerată a siguranţei, a
umplut bisericile noastre cu creştini imaturi în cazul cel mai bun şi cu oameni pierduţi în haine creştine în cazul cel mai rău!
Ucenicia şi chemarea la o sfinţenie radicală lipsesc dintr-o cultură vestică modernă, materialistă, capitalistă şi decadentă.
Mântuirea a fost transformată într-un produs (un bilet spre rai la sfârşitul unei vieţi egoiste sau o asigurare în caz de incendiu
împotriva păcatului continuu) în locul unei relaţii zilnice, crescânde cu Dumnezeu. Ţelul creştinismului nu este raiul când
murim (un produs), ci asemănarea cu Cristos acum! Dumnezeu vrea să-şi restaureze chipul în om ca să poată atinge omenirea
căzută cu darul mântuirii fără plată în Cristos. Suntem mântuiţi pentru a sluji! Siguranţa este un produs auxiliar al unei vieţi
de slujire şi ucenicie.
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SUBIECT SPECIAL: PERSEVERENŢA
Doctrinele creştine despre viaţa creştină sunt greu de explicat, deoarece ele sunt prezentate în perechi dialectale
orientale tipice. Aceste perechi sunt contradictorii, dar ambele sunt biblice. Creştinii occidentali au avut tendinţa de a alege
un adevăr şi de a-l ignora sau subestima pe cel opus. Câteva exemple:
1.

Este mântuirea o decizie iniţială de a te încrede în Cristos ori o dedicare de o viaţă uceniciei?

2.

Este mântuirea o alegere prin har făcută de un Dumnezeu suveran sau credinţa omenirii şi răspunsul de
pocăinţă dat unei oferte divine?

3.

Mântuirea odată primită nu se poate pierde, sau există o nevoie de sârguinţă continuă?

Problema perseverenţei a fost una discutabilă de-a lungul istoriei Bisericii. Problema începe cu pasajele aparent
conflictuale din NT:
1.

texte despre siguranţă
a. afirmaţii făcute de Isus în Evanghelia lui Ioan (Ioan 6:37; 10:28-29)
b. afirmaţii făcute de Pavel (Rom. 8:35-39; Efes. 1:13; 2:5,8-9; Fil. 1:6; 2:13; 2 Tes. 3:3; 2 Tim. 1:12; 4:18)
c. afirmaţii făcute de Petru (1 Petru 1:4-5)

2.

texte despre nevoia de perseverenţă
a. afirmaţii făcute de Isus în Evangheliile sinoptice (Matei 10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Marcu 13:13; Ioan
8:31; 15:4-10; Apoc. 2:7,17,20; 3:5,12,21)
b. afirmaţii făcute de Isus în Evanghelia lui Ioan (Ioan 8:31; 15:4-10)
c. afirmaţii făcute de Pavel (Rom. 11:22; 1 Cor. 15:2; 2 Cor. 13:5; Gal. 1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Fil. 2:12; 3:18-20;
Col. 1:23)
d. afirmaţii făcute de autorul Evreilor (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11)
e. afirmaţii făcute de Ioan (1 Ioan 2:6; 2 Ioan 9; Apoc. 2:7,17,20; 3:5,12,21; 21:7)

Mântuirea biblică vine din iubirea, mila şi harul unui Dumnezeu Triunic suveran. Nici un om nu poate fi mântuit fără
iniţierea Duhului Sfânt. Mai întâi intervine divinitatea şi stabileşte planul, dar el cere ca oamenii să răspundă cu credinţă şi cu
pocăinţă, la început şi continuu. Dumnezeu lucrează cu omenirea într-o relaţie de legământ. Există privilegii şi
responsabilităţi!
Mântuirea le este oferită tuturor oamenilor. Moartea lui Isus a rezolvat problema păcatului creaţiei căzute! Dumnezeu a
dat o cale şi vrea ca toţi cei creaţi după chipul Său să răspundă dragostei Sale şi darului oferit în Isus.
Dacă vrei să citeşti mai mult pe acest subiect dintr-o perspectivă non-calvinistă, vezi:
1.

Dale Moody, Cuvântul adevărului, Eerdmans, 1981 (pp. 348-365)

2.

Howard Marshall, Ţinut de puterea lui Dumnezeu, Bethany Fellowship, 1969

3.

Robert Shank, Viaţă în Fiul, Westcott, 1961

Biblia pune două probleme diferite în acest domeniu: (1) considerarea asigurării ca pe o permisiune de a duce o viaţă
fără rod şi egoistă şi (2) încurajarea celor care luptă cu lucrarea şi cu păcatul personal. Problema este că grupurile greşite iau
mesajul greşit şi construiesc sisteme teologice pe pasaje biblice limitate. Unii creştini au o nevoie disperată de mesajul
încredinţării, în timp ce alţii au nevoie de avertismente severe! Tu în care grup eşti?
Există o controversă teologică istorică a lui Augustin vs. Pelagius şi a lui Calvin vs. Arminius (semi-pelagian). Discuţia
implică întrebarea despre mântuire: dacă o persoană este mântuită cu adevărat, trebuie ea să persevereze în credinţă şi să
aducă roade?
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Calviniştii se aliniază în spatele textelor biblice care afirmă suveranitatea lui Dumnezeu şi puterea continuă (Ioan
10:27-30; Rom. 8:31-39; 1 Ioan 5:13,18; 1 Petru 1:3-5) şi TIMPURI VERBALE precum PATRICIPIUL TRECUT PASIV
din Efes. 2:5,8.
Arminienii se aliniază în spatele textelor biblice care îi avertizează pe credincioşi să „rabde”, să „rămână” sau să
„continue” (Matei 10:22; 24:9-13; Marcu 13:13; Ioan 15:4-6; 1 Cor. 15:2; Gal. 6:9; Apoc. 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7).
Personal, nu cred că Evrei 6 şi 10 sunt aplicabile, dar mulţi arminieni le folosesc ca avertisment împotriva apostaziei. Pilda
Semănătorului din Matei 13 şi Marcu 4 pun problema credinţei aparente, la fel ca Ioan 8:31-59. Aşa cum calviniştii citează
VERBE la TIMPUL TRECUT pentru a ilustra mântuirea, arminienii citează pasaje la TIMPUL PREZENT precum 1 Cor.
1:18; 15:2; 2 Cor. 2:15.
Acesta este un exemplu perfect al felului în care sistemele teologice abuzează de metoda de exegeză a interpretării în
afara contextului. De obicei este folosit un principiu călăuzitor sau un text important pentru a construi o reţea teologică din
perspectiva căreia sunt privite toate textele. El prezintă adevărul învăluit în tensiune, în perechi aparent paradoxale. Creştinii
trebuie să le afirme pe ambele şi să trăiască în tensiune. NT prezintă şi siguranţa mântuirii credinciosului, şi condiţia credinţei
continue şi a smereniei. Mântuirea nu este un produs (un bilet spre cer sau o asigurare în caz de incendiu), ci o relaţie. Este o
decizie şi o ucenicie. Ea este prezentată în NT la toate TIMPURILE VERBALE:
AORIST (acţiune încheiată), Fapte 15:11; Rom. 8:24; 2 Tim. 1:9; Tit 3:5
TRECUT (acţiune încheiată cu rezultate care rămân), Efes. 2:5,8
PREZENT (acţiune continuă), 1 Cor. 1:18; 15:2; 2 Cor. 2:15
VIITOR (evenimente viitoare sau sigure), Rom. 5:8,10; 10:9; 1 Cor. 3:15; Fil. 1:28; 1 Tes. 5:8-9; Evrei 1:14; 9:28
10:36. Acest verset este afirmat cu o ocazie neprevăzută!
● „voia lui Dumnezeu” – Vezi subiectul special de la 13:21.
● „să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” – Se referă la promisiunile noului legământ în Cristos (9:15).
10:37-38. Acesta este un citat din LXX din Hab. 2:3-4, dar cu ultimele două subordonate inversate pentru accentuare.
●„Cel ce vine” – Textul masoretic ebraic are „el”, impersonal, dar LXX grecească îl personalizează, adică face referire la
Mesia.
10:38 „va trăi prin credinţă”
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SUBIECT SPECIAL: CREDINŢA, ÎNCREDEREA ŞI CREDINCIOŞIA ÎN
VECHIUL TESTAMENT ()אתו
Afirmaţie introductivă
Trebuie să afirm că folosirea acestui concept teologic, atât de important pentru NT, nu este definit atât de clar ca în VT.
Cu siguranţă există, dar este demonstrat în pasaje şi persoane cheie selectate.
VT amestecă:
1.

individul şi comunitatea

2.

întâlnirea personală şi ascultarea legământului

Credinţa este o întâlnire personală şi un stil de viaţă! Este mai uşor de descris într-o persoană decât într-o formă lexicală
(studiul cuvintelor). Acest aspect personal este ilustrat cel mai bine în
1.

Avraam şi sămânţa lui

2.

David şi Israel

Aceşti bărbaţi L-au întâlnit pe Dumnezeu şi vieţile lor au fost schimbate pentru totdeauna (nu vieţi perfecte, ci credinţă
continuă). Testarea a descoperit slăbiciuni şi tării ale întâlnirii lor cu dumnezeu, dar relaţia personală, de încredere, a
continuat de-a lungul timpului! A fost înceractă şi modelată, dar a continuat ca dovadă a devotamentului şi a stilului lor de
viaţă.
I.

Rădăcina principală folosită
A.

( אתוBDB 52)
1.

VERB
a. Qal – a susţine, a îngriji (2 Regi 10:1,5; Estera 2:7, utilizarea canonică)
b. Niphal – a face sigur sau stabil, a înfiinţa, a confirma, a fi credincios sau vrednic de încredere
1) despre oameni, Isaia 8:2; 53:1; Ier. 40;14
2) despre lucruri, Isaia 22:23
3) despre Dumnezeu Deut. 7:9,12; Isaia 49:7; Ier. 42:5
c. Hiphil – a fi tare, a crede, a avea încredere
1) Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, Gen. 15:6
2) israeliţii din Egipt au crezut, Exod. 4:31; 14:31 (negat în Deut. 1:32)
3) israeliţii au crezut că YHWH a vorbit prin Moise, Exod 19:9; Ps. 106:12,24
4) Ahaz nu s-a încrezut în Dumnezeu, Isaia 7:9
5) oricine crede în ea, Isaia 28:16
6) crederea adevărurilor despre Dumnezeu, Isaia 43:10-12

2.

SUBSTANTIV (MASCULIN) – credincioşia (Deut. 32:20; Isaia 25:1; 26:2)

3.

ADVERB – cu adevărat, cu siguranţă, sunt de acord, aşa să fie (Deut. 27:15-26; 1 Regi 1:36; 1 Cor. 16:36;
Isaia 65:16; Ier. 11:5; 28:6). Aceasta este utilizarea liturgică a lui „Amin” în VT şi în NT.

B.

( אמתBDB 54) SUBSTANTIV FEMININ, neclintire, credincioşie, adevăr
1.

a oamenilor, Isaia 10:20; 42:3; 48:1

2.

a lui Dumnezeu, Exod. 34:6; Ps. 117:2; Isaia 38:18,19; 61:8

3.

a adevărului, Deut. 32:4; 1 Regi 22:16; Ps. 33:4; 98:3; 100:5; 119:30; Ier. 9:4; Zah. 8:16

161

C.

II.

( אמוכהBDB 53), neclintire, statornicie, fidelitate
1.

a mâinilor, Exod. 17:12

2.

a vremurilor, Isaia 33:6

3.

a oamenilor, Ier. 5:3; 7:28; 9:2

4.

a lui Dumnezeu Ps. 40:11; 88:12; 89:2,3,6,9; 119:138

Folosirea acestui concept de către Pavel

A. Pavel îşi bazează noua înţelegere a lui XHWH pe întâlnirea lui personală cu Cristos pe drumul Damascului (Fapte.
9; 22; 26).)
B. El a găsit susţinere pentru noua lui înţelegere în două versete din VT care folosesc rădăcina אמו.
1.

Gen. 15:6 – întâlnirea personală a lui Avraam iniţiată de Dumnezeu (Gen 12), care a produs o viaţă
ascultătoare de credinţă (Gen. 12-22). Pavel face aluzie la ea în Rom. 4 şi Gal. 3.

2.

Isaia 28:16 – cei care cred în ea (în piatra lui Dumnezeu din capul unghiului, încercată şi puternică) nu vor fi
niciodată
a. Rom. 9:33, „dat de ruşine” sau „dezamăgit”
b. Rom. 10:11, la fel ca mai sus

3.

Hab. 2:4 – cei care Îl cunosc pe Dumnezeul cel credincios ar trebui să ducă vieţi credincioase (Ier. 7:28). Pavel
foloseşte acest text în Rom. 1:17 şi Gal. 3:11 (observă şi Evrei 10:38).

III.

Folosirea conceptului din VT de către Petru

A. Petru combină
1.

Isaia 8:14 – 1 Petru 2:8 (piatră de poticnire)

2.

Isaia 28:16 – 1 Petru 2:6 (piatră din capul unghiului)

3.

Ps. 111:22 – 1 Petru 2:7 (patra lepădată)

B. El schimbă limbajul unic ce îl descrie pe Israel, „un neam ales, o preoţie regală, un popor sfânt, un popor al lui
Dumnezeu” din
1.

Deut. 10:15; Isaia 43:21

2.

Isaia 61:6; 66:21

3.

Exod. 19:6; Deut. 7:6

Şi îl foloseşte pentru credinţa Bisericii în Cristos.
IV.

Utilizarea conceptului de către Ioan
A. Utilizarea în NT:
Termenul „a crezut” vine de la un termen grecesc (pisteuō) care poate fi tradus „a crede”, „credinţă” sau „încredere”.

De exemplu, SUBSTANTIVUL nu apare în Evanghelia lui Ioan, dar VERBUL este folosit adesea. În Ioan 2:23-25 nu se ştie
dacă e adevărat că mulţimea era încredinţată că Isus din Nazaret era Mesia. Alte exemple de folosire superficială a termenului
„a crede” sunt Ioan 8:31-59 şi Fapte 8:13, 18-24. Adevărata credinţă biblică este mai mult decât un răspuns iniţial. El trebuie
să fie urmat de un proces de ucenicie (Matei 13:20-22,31-32).
B. Folosirea cu PREPOZIŢII
1.

eis înseamnă „în”. Această construcţie unică faptul că credincioşii îşi pun încrederea/credinţa în Isus:
a. în numele Lui (Ioan 1:12; 2:23; 3:18; 1 Ioan 5:13)
b. în El (Ioan 2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45, 48; 17:37,42; Matei 18:6;
Fapte 10:43; Fil. 1:29; 1 Petru 1:8)
162

c. în Mine (Ioan 6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
d. în Fiul (Ioan 3:36; 9:35; 1 Ioan 5:10)
e. în Isus (Ioan 12:11; Fapte 19:4; Gal. 2:16)
f. în lumină (Ioan 12;36)
g. În Dumnezeu (Ioan 14:1)
2.

en înseamnă „în” ca în Ioan 3:15; Marcu 1:15; Fapte 5:14

3.

epi înseamnă „în” sau „pe”, ca în Matei 27:42; Fapte 9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Rom. 4:5, 24; 9:33; 10:11; 1
Tim. 1:16; 1 Petru 2:6

4.

CAZUL DATIV fără PREPOZIŢIE ca în Gal. 3:6; Fapte 18:8; 27:25; 1 Ioan 3:23; 5:10

5.

hoti, care înseamnă „crede că” spune ce să credem
a. Isus este Sfântul lui Dumnezeu (Ioan 6:69)
b. Isus este „Eu sunt” (Ioan 8:24)
c. Isus este în Tatăl şi Tatăl este în El (Ioan 10:38)
d. Isus este Mesia (Ioan 11:27; 20:31)
e. Isus este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 11:27; 20:31)
f. Isus este trimis de Tatăl (Ioan 11:42; 17:8,21)
g. Isus este una cu Tatăl (Ioan 14:10-11)
h. Isus a venit de la Tatăl (Ioan 16:27,30)
i. Isus S-a identificat cu numele convenit pentru Tatăl, „Eu sunt” (Ioan 8:24; 13:19)
j. Noi vom trăi cu El (Rom. 6:8)
k. Isus a murit şi a înviat (1 Tes. 4:14)
I. Concluzie

Credinţa biblică este răspunsul omului la un cuvânt sau la o promisiune divină. Dumnezeu începe mereu (Ioan 6:44,65),
dar necesitatea răsunsului oamenilor face parte din această comunicare divină.
1.

încrederea

2.

ascultarea legământului

Credinţa biblică este
1.

relaţie personală (credinţă iniţială)

2.

declarare a adevărului public (credinţa în revelaţia lui Dumnezeu)

3.

un răspuns adecvat de ascultare (credinţă zilnică)

Credinţa biblică nu este un bilet spre rai sau o asigurare în caz de incendiu, ci o relaţie personală. Acesta este scopul
creaţiei şi scopul cu care oamenii au fost făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26-27). Problema este
„intimitatea”. Dumnezeu doreşte părtăşie, nu o anumită atitudine teologică! Dar părtăşia cu un Dumnezeu sfânt cere ca copiii
să demonstreze „caracteristica de familie” (sfinţenia, Lev. 19:2; Matei 5:48; 1 Petru 1:15-16). Căderea (Gen. 3) ne-a afectat
abilitatea de a răspunde adecvat. Aşadar, Dumnezeu a acţionat pentru noi (Ezec. 36:27-38), dându-ne „o inimă nouă” şi „un
duh nou” care ne permite ca prin credinţă şi pocăinţă să avem părtăşie cu El şi să-L ascultăm!
Toate trei sunt cruciale şi trebuie menţinute. Scopul este să-L cunoaştem pe Dumnezeu (ambele înţelesuri, ebraic şi
grecesc) şi să reflectăm caracterul Lui în vieţile noastre. Scopul credinţei nu este raiul cândva, ci asemănarea cu Cristos în
fiecare zi!
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Credincioşia omului este rezultatul (NT), nu baza (VT) unei relaţii cu Dumnezeu; credinţa omului în credincioşia Lui,
încrederea omului în faptul că El este demn de încredere. Esenţa viziunii mântuirii din NT este faptul că oamenii trebuie să
răspundă la început şi continuu la harul şi mila iniţială a lui Dumnezeu, demonstrată prin Cristos. El a iubit, a trimis, a oferit;
noi trebuie să răspundem cu credinţă şi credincioşie (Efes. 2:8-9 şi 10)!
Dumnezeul cel credincios doreşte un popor credincios care să-L reveleze unei lumi necredincioase şi să-i aducă la
credinţa personală în El.
● „Meu” – Există o confuzie în manuscrisul grecesc în privinţa antecedentului acestui PRONUME personal. Are legătură cu
„neprihănirea” sau „credinţa”. Autorul nostru foloseşte ambiguitatea din traducerea textul masoretic şi din traducerea LXX
pentru a accentua (1) venirea lui Mesia, (2) nevoia de credincioşie a creştinilor.
În manuscrisele străvechi unciale greceşti A şi C „meu” este legat de neprihănire. În LXX, Peshitta, şi manuscrisul D*,
„meu” are legătură cu credinţa. În P13, Dc, Hc, K, P şi Textus Receptus „meu” este omis (urmând o misiune a lui Pavel din
citatul Hab. 2:4 în Rom. 1:7; Gal. 3:11).
„Dacă” din a doua parte a versetului este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III, care înseamnă acţiunea
potenţială.
10:39. – Autorul îşi rezumă încrederea în perseverenţa cititorilor (6:9-12)!
● „din aceia care dau înapoi” – Aceasta este o aluzie la Hab 2:4 din LXX „dacă va da înapoi sufletul meu nu va găsi
plăcere în el.” În Evrei problema pentru credincioşi este credincioşia până la sfârşit. Marele pericol este „renunţarea”.
Întrebarea exegetică din acest verset este la cine se referă „aceia care dau înapoi”.
1. israeliţii din zilele lui Habacuc
2. cele două grupuri din Evrei 6:1-12, unul de evrei şi unul de evrei credincioşi; grupul de necredincioşi au dat înapoi
de la mărturia clară a Evangheliei la distrugere.
3. credincioşii la modul general care nu rămân până la sfârşit în credincioşie.
Contextul cărţii ca întreg şi 6:9-12 susţin varianta a doua.
● „să se piardă” – Acest termen este folosit adesea pentru cei care nu au viaţa veşnică (Matei 7:13; Fil. 1:28; 2 Tes. 2:3; 1
Tim. 6:9; 2 Petru 2:1,3; 3:7). El nu trebuie înţeles ca anihilarea finală a necredinciosului, ci ca pierderea vieţi fizice. Aceeaşi
utilizare metaforică este abundentă în VT. Unul dintre misterele şi durerea iadului este aspectul lui veşnic (Dan. 12:2; Matei
25:46).
●
NASB

„ci din aceia care au credinţă pentru propăşirea sufletului”

NKJV

„ci din aceia care cred în mântuirea sufletului”

NRSV

„ci din aceia care au credinţă şi sunt mântuiţi”

TEV

„dar noi avem credinţă şi suntem mântuiţi”

NJB

„ci din aceia care au credinţă până le sunt mântuite sufletele”
Opusul renunţări este credincioşia. Acest citat din Habacuc este folosit diferit faţă de felul în care foloseşte Pavel pentru

a accentua nevoia credinţei iniţiale în afară de fapte (Rom. 1:17; Gal. 3:11); cartea Evrei îl foloseşte pentru credinţa continuă.
Această afirmaţie pregăteşte terenul pentru „strigarea la catalog” a celor credincioşi în capitolul 11. Acest catalog arată că
credinţa cauzează adesea persecuţie, chiar şi moarte. Accentuează faptul că aceşti credincioşi din VT au continuat să creadă
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chiar şi în mijlocul unor mari dificultăţi (v 32-33)! Autorul cărţi Evrei îşi afirmă încrederea că şi cititorii lui credincioşi vor
continua în credinţă până la sfârşit.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1.

De ce este atât de important faptul că Cristos S-a jertfit „o dată pentru totdeauna”?

2.

Când şi ce este mântuirea finală?

3.

Defineşte cuvântul „desăvârşit” (telos) din NT.

4.

Care era scopul Zilei Ispăşirii? Ce legătură există între jertfele din VT şi 10:8?

5.

De ce le atribuie autorul nostru pasaje din VT lui Isus şi Duhului Sfânt?

6.

Sfinţirea este o acţiune făcută o dată pentru totdeauna (v. 10) sau un proces (v. 14)?

7.

De ce este atât de semnificativ 10:18?

8.

Enumeră lucrurile practice pe care suntem încurajaţi să le implementăm în vieţile noastre datorită accesului la
Dumnezeu prin Cristos.

9.

26-29 ne învaţă apostazia?

10. De ce era „adunarea” o problemă atât de mare pentru destinatarii acestei scrisori?
11. Este suferinţa voia lui Dumnezeu (v. 32-36)?
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EVREI 11
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Credinţa

Prin credinţă
înţelegem

Catalogul eroilor şi al
eroinelor

Credinţa

Credinţa exemplară a
strămoşilor noştri

11:1-2

11:1-3

11:1-3

11:1-2

11:1-2

11:1-3

Credinţa la începutul
istoriei

11:1-3

11:1-3

11:4-7

11:4-7

11:4

11:4

11:5-6

11:5-6

11:7

11:7

11:8-10

11:8-10

11:11-12

11:11-12

11:13-16

11:13-16

11:13-16

11:17-22

11:17-19

11:17-19

11:20

11:20-22

11:4-7

Avraam cel credincios
11:8-12

11:8-12

11:8-12

Nădejdea cerească
11:13-16

11:13-16
Credinţa patriarhilor

11:17-22

11:17-22

11:21
Credinţa lui Moise
11:23-31

11:23-29

11:22
11:23-28

11:23

11:23-29

11:24-26
11:27-28
Ei au învins prin
credinţă

11:29-31

11:30-40
11:32-38

11:32-38

11:29
11:30-31

11:30-31

11:32-35a

11:32-40

11:35b-38
11:39-40

11:39-40

11:39-40

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf
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2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE
A. Capitolul 11 conţine o serie de exemple din VT a celor care au fost credincioşi în situaţii dificile (opusul lui 2 Petru
şi Iuda). Acestea sunt menite sa-i încurajeze pe ctitorii originali şi pe credincioşii de orice vârstă să rămână
credincioşi indiferent de circumstanţele fizice cu care s-ar putea confrunta (10:32- 39).
B. Observă de asemenea că acestea nu sunt mărturisiri iniţiale ale credinţei, ci vieţi de credinţă sub vechiul legământ.
Finalul credincios este dovada unui adevărat început. Credincioşii încep cu credinţă, continuă în credinţă şi mor în
credinţă. Autorul cărţii Evrei evaluează viaţa credinciosului de la sfârşitul şi, de asemenea, de la începutul
credincios.

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:1-7
1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se
văd. 2 Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. 3 Prin credinţă pricepem că lumea a fost
făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. 4 Prin credinţă a adus
Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a
primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort. 5 Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca
să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise
mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. 6 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de
Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 7 Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de
Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin
ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.
11:1 „credinţa” – Aceasta nu este o definiţie teologică a credinţei, ci o imagine a epuizării practice a ei. Termenul este
folosit de douăzeci şi patru de ori în acest capitol; din VT, ideea principală e aceea de „credincioşie” sau „onestitate”. Acesta
este opusul apostaziei. Termenul grecesc pentru „credinţă” (pistis) se traduce prin „credinţă” sau „încredere”. Credinţa este
răspunsul omului la credincioşia şi promisiunile lui Dumnezeu. Avem încredere în credincioşia lui Dumnezeu, nu într-a
noastră. Caracterul Lui este cheia.
●
NASB, NRSV

„o încredere în lucrurile nădăjduite”

NKJV

„esenţa lucrurilor nădăjduite”

TEV

„a fi sigur de lucrurile nădăjduite”

NJB

„garanţia binecuvântărilor la care sperăm”
Acest termen grecesc pentru „siguranţă” (hupostasis) înseamnă „a pune sub” sau „a sta sub”, semnificând astfel

susţinerea bazei sau a fundaţiei a ceva. Aşadar, a avea o varietate de sensuri în lumea veche. Era folosit în special în scrierile
filozofilor greci pentru a denota manifestarea clară a ceva. Semnifica ceva real versus ceva nerealizat.
1.

în Evrei 1:3 se referă la esenţă
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2.

în Evrei 3:14 se referă la caracterul real al mărturisirii credinţei de către credincioşi.

3.

în Evrei 11:1 se referă la promisiunile Evangheliei trăite în prezent, dar nefinalizate în viitor.

Acest termen a fost găsit în papirusul egiptean cu sensul de „act de proprietate” (NJB). În acest sens, reflectă folosirea
de către Pavel „a arvunei” Duhului (2 Cor. 1:22; 5:5; Efes. 1:4). Termenii greceşti folosiţi în LXX sugerează o traducere
obişnuită a cuvântului „tōhelet” (Istoria Bibliei întocmită de Cambridge), care denota „o atitudine de aşteptare a ceva cu
răbdare şi încredere, o stare de aşteptare cu încredere” (speranţă). Nu uita că autorii NT erau gânditori evrei care scriau în
greaca coine şi foloseau tradiţiile de traducere ale LXX.
Unii au considerat ca cele mai clare sensuri ale acestui context se reflectă în citatul din VT de la 10:38 (Hab. 2:2-4).
Capitolul 11 este o listă de exemple ale celor care nu au „dat înapoi”. Acest text reflectă opusul a ceea ce primii cititori erau
în pericol să facă.
● „încredinţare” – Acesta este singurul loc din NT în care apare acest cuvânt. Înseamnă „demonstrat prin încercare”. Cele
două sintagme din v.1 sunt paralele (PARTICIPII PREZENTE PASIVE); aşadar, cuvintele „siguranţă” şi „încredinţare” sunt
strâns legate şi reprezintă felul în care îşi trăiesc vieţile cei credincioşi.
● „lucrurile care nu se văd” – Următoarele sunt exemple de oameni care trăiesc (1) cu speranţă în prezent şi în acţiunile
viitoare ale lui Dumnezeu şi (2) cu încredere în promisiunile spirituale ale lui Dumnezeu (10:23). Viziunea lor asupra lumii îi
călăuzeşte în deciziile zilnice, iar nu circumstanţele, materialismul sau egoismul. Realitatea fizică este supusă realităţii
spirituale nevăzute (v.3). Lumea fizică este cunoscută cu ajutorul celor cinci simţuri şi nu este veşnică, ci trecătoare.
Adevărata lume, cea veşnică, este nevăzută (v.27); aşadar, trebuie să rămânem în ea prin credinţă, nu prin vedere. Oricum,
pentru credincioşi, ea este atât de reală încât le controlează priorităţile.
11:2.
NASB

„au căpătat aprobare”

NKJV

„au obţinut o bună mărturie”

NRSV

„au primit aprobare”

TEV

„au câştigat aprobarea lui Dumnezeu”

NJB

„sunt recunoscuţi”
Această sintagmă este similară utilizării cuvântului „credinţă” de către Pavel în Rom. 1:17, Gal. 3:11. Vieţile lor de

credinţă nu i-au putut mântui, ci doar au dovedit prezenţa Duhului lui Dumnezeu în ei (Iacov 2:14-26).
11:3.
NASB, NKJV, NRSV

„lumile”

TEV, NIV

„universul”

NJB

„veacurile”
Acesta este unul din cele două cuvinte greceşti (kosmos, 1:6 şi aiōn, aici), care este folosit pentru a descrie acest tărâm

fizic. Cuvântul „aiōn”se referă la timpurile şi anotimpurile spirituale, care includ tărâmul fizic şi pe cel spiritual (1:2; 6:5;
Rom. 12:2; 1 Cor. 1:20; 2:6,8; 3:18; 2 Cor. 4:4; Efes. 1:21; 6:12). Vezi subiectul special de la 1:2.
● „Cuvântul lui Dumnezeu” – Nu este grecescul logos, ci rhēma, folosit pentru cuvântul rostit. Se referă la creaţia prin fiat,
cuvântul rostit (Gen. 1:3,6,9,14,20,24; Ps. 33:6,9). Ştim din Evrei 12 că logos al lui Dumnezeu a fost agentul Tatălui în
creaţie (Ioan 1:1,10; 1 Cor. 8:6; Col. 1:16).
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Această afirmaţie despre credinţă devine viziunea asupra lumii după care creştinii îşi trăiesc viaţa pământească. Asta nu
respinge cercetările ştiinţifice, ci le priveşte din perspectiva credinţei. Credincioşii lasă ştiinţa să descopere mecanismele
lumii create (revelaţie naturală), dar susţin doar supremaţia lui Dumnezeu (vezi John L. Walton, Lumea pierdută din geneza,
Cine este revelat în Biblie şi în mod suprem în Isus Cristos).
● „tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd” – Aceasta nu este în primul rând o afirmaţie a creaţiei ex nihilo
(crearea din nimic), ci un exemplu al realităţii versus irealităţii din v.1. Credincioşii susţin ceea ce nu au văzut sau
experimentat personal, bazaţi pe revelaţia lui Dumnezeu. Aceasta nu este o teologie doctrinară, ci mai mult o viaţă de
credinţă şi speranţă.
11:4 „Abel” – El era al doilea copil al lui Adam şi al Evei, care a fost ucis de fratele său, Cain (Gen. 4:3 şi următoarele).
● „o jertfă mai bună” – Nu era tipul de jertfă adusă de Cain şi Abel, care a cauzat distincţie, ci atitudinea cu care a fost ea
adusă (credinţă). Acesta nu este un verset care, interpretat în afara contextului, să demonstreze superioritatea unei jertfe de
sânge.
● „vorbeşte el încă, măcar că este mort” – Această afirmaţie este din Gen. 4:10; Evrei 12:24. În context, este o afirmare a
credinţei care luptă cu moartea şi câştigă. Cititorii se sustrăgeau persecuţiei. La fel ca Abel, ei trebuiau sa aibă credinţă.
11:5 „Enoh” – El a fost primul om de după cădere care nu a fost atins de moarte (Gen. 5:24). VT nu detaliază împrejurările,
dar afirmă că el „a umblat” cu Dumnezeu.
● „a fost mutat” – Această sintagmă înseamnă „mutat în alt loc”. Aceasta nu este o „înviere” sau o „răpire”ca a lui Ilie (2
Regi 2:11). În Biblie există o distincţie clară între
1. oameni readuşi la viaţă (resuscitare)
2. oameni luaţi în cer fără moarte fizică (răpire)
3. noul trup spiritual al lui Isus (învierea)
● „este plăcut lui Dumnezeu” – Aceasta este versiunea LXX, dar Textul Masoretic are „a umblat cu Dumnezeu”.
11:6 „fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui” – Aceasta este afirmaţia principală a acestui capitol literar. Nu
este doar credinţa iniţială, ci credinţa continuă care Îi este plăcută lui Dumnezeu. Toţi aceşti oameni au rămas credincioşi
până la sfârşitul vieţii, indiferent de felul în care a venit acel sfârşit. Credinţa este felul în care oamenii cred, primesc şi
acceptă promisiunile lui Dumnezeu. Mântuirea şi ucenicia sunt imposibile fără credinţă, credinţă în faptele lui Dumnezeu din
trecut (creaţie, revelare): credinţă în prezenţa lui Dumnezeu de acum (persecuţie, suferinţă, chiar şi moarte), credinţă în
faptele promise de Dumnezeu pentru viitor (mântuire, rai).
Pentru „imposibil” vezi observaţia completă de la 6:6.
● „trebuie să creadă” – Cuvântul „pistis” este tradus prin „credinţă” şi „încredere”. Nu se concentrează doar asupra
acţiunilor cognitive, ci şi pe încrederea personală în credincioşia lui Dumnezeu; credem în credincioşia Lui! Nu este doar o
afirmaţie, ci un stil de viaţă.
Termenul „trebuie” este un INDICATIV PREZENT ACTIV, care înseamnă „este obligatoriu”, „este necesar”. Credinţa
este necesară!
● „El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” – Aceasta se referă la răspunsul de credinţă iniţială şi continuă.
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11:7 „a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau” – Acesta este un model de credinţă. Aceşti
sfinţi din VT au ţinut seama de ceea ce au primit de la Dumnezeu. Acţiunile lor au demonstrat că credinţa lor nu era doar
cuvinte goale! Îţi poţi imagina ridiculizarea şi umilirea experimentată de Noe când a construit o corabie atât de mare, atât de
departe de apă, pentru a găzdui animalele?
● „chivot” – Nu era o corabie manevrabilă, ci un vas menit să plutească, precum un buştean. Termenul a fost folosit pentru
„ladă”, ca cea a chivotului legământului.
● „prin ea, el a osândit lumea” – Cum a osândit Noe lumea? Există două posibilităţi: (1) prin faptele credinţei sale şi (2)
prin predica lui (2 Petru 2:5).
● „a ajuns moştenitor al neprihănirii” – În Gen. 6:8, Noe este primul om din Biblie numit „neprihănit” (2 Petru 2:5). Nu
înseamnă fără păcat, ci înseamnă că Noe a umblat în lumina pe care o avea cu credinţă şi încredere în Dumnezeu. credinţa lui
Noe a fost ca şi cea a lui Avraam, credinţa lui fiindu-i socotită neprihănire (Gen 15:16). Pentru un studiu despre neprihănire
vezi subiectul special de la 1:9.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:8-12
8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat
fără să ştie unde se duce. 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a
locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 10 Căci el aştepta
cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. 11 Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei
trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. 12 De aceea, dintr-un
singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul
mării, care nu se poate număra.
11:8 „Avraam…a ascultat” – În unele feluri, aceste medalioane sunt reprezentări idealizate ale vieţilor acestor bărbaţi. VT
este unic în literatura străveche prin faptul că atestă atât partea pozitivă cât şi cea negativă a personajelor. Avraam a fost un
amestec ciudat de frică şi credinţă.
1. Frică
a.

Când Dumnezeu i-a spus să-şi părăsească familia, el i-a luat pe tatăl său şi pe Lot.

b.

Când Dumnezeu i-a promis un copil, el a încercat să facă un copil prin roaba Sarei, iar mai târziu a încercat să o
dea pe Sara unui rege egiptean si unuia filistean pentru a-şi salva viaţa.

2. Credinţă
a.

A plecat din Ur.

b.

A crezut că Dumnezeu îi va da urmaşi.

c.

A fost dispus să îl jertfească pe Isaac.

Dumnezeu nu caută „super-sfinţi”, ci oameni cu defecte care Îi vor răspunde cu pocăinţă şi credinţă şi vor trăi pentru El,
indiferent de circumstanţe.
11:9 „s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui” – Acesta este termenul „străin”, ceea ce înseamnă
că nu avea drepturi de cetăţean (v.13).
11:10 „el aştepta” – Acesta este un INDICATIV IMPERFECT REFLEXIV El a tot căutat (deponent).
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● „cetatea” – Aceasta este o metaforă biblică comună (11:16; 12:22; 13:14; Ioan 14:2; Gal. 4:26; Apoc. 3:12; 21:2) care se
referă la locuinţa lui Dumnezeu cu oamenii, ca în Eden.
Avraam a trăit prin credinţă, şi nu s-a uitat la o realitate actuală, ci la una promisă. Credinţa spune „această lume nu este
casa mea”, „promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure”, „realitatea nu este ceea ce văd eu, ci ceea ce spune Dumnezeu!”

SUBIECT SPECIAL: CELE DOUĂ CETĂŢI
A. Matei 24-27 reprezintă un capitol literar aşezat la sfârşitul unei serii de judecăţi prezise împotriva popoarelor vecine
în Isaia 13-23. judecata nu este ultimul cuvânt! Dumnezeul harului şi al milei are un plan etern şi incluziv de
mântuire!
B. Întreaga secţiune este un joc de cuvinte cu două oraşe.
1.

Cetăţile întemeiate de copiii umani căzuţi ai lui Cain, care au încercat să-şi suplinească toate nevoile doar cu
resursele proprii (Gen. 1-10)

2.

Cetatea Sion, unde locuieşte Dumnezeu (deasupra aripilor celor doi heruvimi de deasupra chivotului
legământului din cel mai sfânt altar interior al Templului din Ierusalim) şi unde oamenii lui (evrei şi neamuri)
vin la El şi I se închină (2:2-4; 19:18-25; Evrei 11:10; 12:22; 13:14; Apoc. 21:1-2)

C. Cetăţile reprezintă grupuri de oameni/popoare
Cetăţi ale oamenilor
1:7,8, cetăţile arse ale lui Iuda
1:21 cetatea credincioasă a devenit o prostituată
6:11, cetăţile lui Iuda distruse
14:17,21, toate cetăţile distruse
14:31, cetăţile din Filistia
17:1-3,9, cetăţile din Siria ruinate
19:2 cetăţile din Egipt s-au distrus una pe alta
22:2,9, cetatea triumfătoare, Ierusalim, cade
23, Tirul distrus
24:1-25:5, distrugerea universală a cetăţilor
25:10-12, Moab şi palatul ei, cetăţile fortificate sunt
călcate în picioare
26:5, cetatea îngâmfată, probabil Moab
27:10 cetăţile fortificate cad
29:1, „Ariel” (Ierusalim)
33:2,19, cetatea triumfătoare (Ierusalim)
48:2, cetatea sfântă, dar numai cu numele

Cetatea lui Dumnezeu
1:26, cetatea neprihănirii, o cetate credincioasă

19:18-22, cetăţile egiptene I se închină lui Dumnezeu
19:23-25, întregul Egipt şi întreaga Asirie sunt incluse în
poporul lui Dumnezeu

25:6-9, sărbătoare pe muntele lui Dumnezeu (Ierusalim)
26:1, o cetate puternică, Ierusalim, refăcută

45:13, cetatea Mea (44:23)
52:1-6, cetatea sfântă
60:14, cetatea Domnului
62:12, o cetate nepărăsită
66:6, un glas răsunător din cetate, un glas din Templu

11:11 „Sara” – Unele manuscrise străvechi greceşti (P46, D) adaugă „cea stearpă”. Este important că nici una dintre soţiile
patriarhilor (cu excepţia lui Lea) nu a putut rămâne însărcinată fără ajutorul lui Dumnezeu. de asemenea, nici unul dintre
copiii întâi născuţi nu a moştenit promisiunea. Dumnezeu a acţionat pentru a arăta că El conduce!
Sara, la fel ca Avraam, simţea un amestec de frică şi credinţă. Ea i-a dat-o lui Avraam pe roaba ei; de asemenea, a râs la
promisiunea lui Dumnezeu (Gen. 18:12).
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11:12 „ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra” – Aceasta este o parte a promisiunii
făcute de Dumnezeu lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov (Gen. 15:5; 22:17; 32:12). Nu uita că toate soţiile lor (în afară de Lea)
erau sterpe.
● „a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise” – Ea a acţionat bazată pe promisiunea lui Dumnezeu, nu pe realitatea
actuală. Această sintagmă este asemănătoare cu 10:23 (6:17-18). Şi cititorii trebuie să se comporte aşa.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:13-16
13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de
departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 14 Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în
căutarea unei patrii. 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă
în ea. 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se
numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.
11:13 „În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite” – Aceasta este inima comparaţiei dintre
credincioşii din VT din capitolul 11 şi evreii credincioşi cărora le era adresată epistola care erau pe punctul de a „da înapoi”
(10:38; 2 Petru 2:20-22).
● „le-au văzut…le-au urat…mărturisind” – Observă cele trei pasaje paralele descriptive!
● „sunt străini şi călători pe pământ” – La propriu înseamnă rezidenţi străini fără drepturi de cetăţeni (LXX Gen. 23:4; Ps.
39:12; Fil. 3:20; 1 Petru 2:11). Realitatea fizică nu este realitatea adevărată, eternă. Lumea aceasta nu era casa lor.
11:15 „Dacă” – Acesta este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL II numită „opusă faptelor”. Ei au ieşit şi nu sau întors!
11:16 Adevărata realitate este cea spirituală, după cum se vede din metafora unei cetăţi cereşti al cărei ziditor şi creator este
Dumnezeu (11:10). Dumnezeu răspunde încrederii şi credinţei (2:11; 11:2,39; 13:14). „Patrie” şi „cetate” sunt paralele din
punct de vedere teologic, reprezentând locuri pregătite de Dumnezeu pentru copiii Lui credincioşi!

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:17-22
17 Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie,
a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18 El căruia i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” 19
Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.
20 Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. 21 Prin credinţă
Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său.” 22
Prin credinţă a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt şi a dat porunci cu
privire la oasele sale.
11:17 „a fost pus la încercare” – Când comparăm Gen. 22:1 cu Matei 6:13şi cu Iacov 1:13-14, este o contradicţie aparentă.
Există două cuvinte greceşti pentru „a pune la încercare” cu conotaţii diferite. Unul este „a încerca cu intenţia de a distruge”
(peirazō), iar celălalt este „a încerca cu intenţia de a aproba şi de a întări” (dokimazō). Vezi subiectul special de la 2:18.
Dumnezeu le dă copiilor Lui oportunităţi de a-şi demonstra credinţa şi de a creşte în ea (Gen. 22:1; Exod15:25; 16:4;
20:20; Deut. 8:2,16; 13:3; Jud. 2:22; 2 Cron. 32:31). Încercările au devenit o piatră de poticnire sau un ajutor.
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● „a adus jertfă pe singurul lui fiu” – Nivelul credinţei lui Avraam se vede din consimţământul lui de a-i da înapoi lui
Dumnezeu copilul promis pe care l-a aşteptat treisprezece ani (Iacov 2:21).
Folosirea cuvântului monogenēs (singurul) în relaţie cu Isaac nu poate însemna „singurul”, deoarece Avraam a mai avut
copii. Cu siguranţă înseamnă „copilul promis”, „copilul unic”. Acesta este şi sensul din Ioan 3:16.
11:18. Acesta este un citat din Gen. 21:12, lucru care s-a întâmplat înainte de încercare!
11:19 „să învie chiar şi din morţi” – Avraam s-a aşteptat ca Isaac să se întoarcă cu el (Gen. 22:5). Textul nu spune cum
urma să se întâmple asta. Cartea Evrei afirmă că este posibil ca el să fi aşteptat o înviere.
● „ca înviat din morţi” – Autorul foloseşte VT ca tip sau ca prefigurare a realităţii curente (9:9; 10:1; 11:19). Aici tipul pare
a fi că Avraam şi-a jertfit fiul promis la fel cum Dumnezeu Şi-a jertfit Fiul ca dovadă a iubirii, milei şi harului Său!
11:20. Binecuvântarea rostită de Isaac peste fiii lui se găseşte în Gen. 27:27 şi următoarele, în timp ce prima binecuvântare a
lui Iacov se găseşte în 48:14 rostită peste fiii lui Iosif şi mai târziu a doua binecuvântare din Gen. 49 rostită peste ceilalţi fii ai
săi. Binecuvântarea rostită era irevocabilă. Acesta este un exemplu al felului în care autorul tratează selectiv istoria VT (ca
Cronicile). El menţionează doar aspectele pozitive.
11:21. „rezemat pe vârful toiagului său” – Citat din LXX, Gen. 47:31. Textul Masoretic ebraic are „a îngenuncheat la
capul patului”. Cuvintele ebraice pentru „pat” şi „toiag” au aceleaşi consoane, (mth), doar punctele pentru vocale apărute mai
târziu sunt diferite. În contextul din VT, Iacov recunoaşte într-un fel împlinirea visului lui Iosif (Gen. 37:5-11), aşadar
recunoscând autoritatea civilă a lui Iosif prin prorocie sau recunoscându-l pe Iosif ca „izbăvitor” al poporului Său, la fel ca
Moise, Iosua şi ca Mesia care urma să vină.
11:22 „a dat porunci cu privire la oasele sale” – Ele trebuiau să fie scoase din Egipt şi îngropate în Ţara Făgăduinţei după
ieşire (Gen. 50:24-25; Exod 13:19; Iosua 24:32).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:23-29
23 Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul şi
nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului. 24 Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit
fiul fiicei lui faraon, 25 ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile
de o clipă ale păcatului. 26 El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea
ochii pironiţi spre răsplătire. 27 Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a
rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut. 28 Prin credinţă a prăznuit el Paştile şi a făcut stropirea
sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. 29 Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe
uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi.
11:23 „părinţii lui” – LXX are „părinţii”, în timp de Textul Masoretic ebraic are doar „mama”.
● „pentru că vedeau că era frumos copilul” – Tradiţia ebraică spune că Moise era un copil frumos din punct de vedere
fizic. Ce părinte nu îşi consideră copilul frumos? Nu aceasta este ideea teologică. Acesta era un copil special, trimis de
Dumnezeu.
● „nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului” – Autorul menţionează această sintagmă cu un ochi spre cititori
lui de atunci (v.27).
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11:24 „fiul fiicei lui faraon” – Acesta era o funcţie egipteană oficială şi un titlu de autoritate.
11:25-26. Din nou, autorul face o legătură cu ispitele pe care le înfruntă cititori lui. Ei trebuie să-şi ţină ochii pe promisiunile
viitoare şi sigure ale lui Dumnezeu, nu pe circumstanţele din acea vreme. Loialitatea faţă Cristos este supremă.
11:27 „a părăsit…Egiptul” – Pare să se refere la fuga lui Moise în Madian, nu la Exod (Exod 2:14-15). Din nou, autorul
face un tablou mai degrabă idealizat al scopurilor lui Moise.
● „ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut” – Israeliţii credeau că văzându-L pe YHWH vor muri din cauza sfinţeniei
Lui (Gen. 16:13; 32:30; Exod.3:6; 33:17-23; Jud. 6:22-23; 13:22; 1 Regi. 19:11-13; Fapte 7:32).
11:28 Aceasta este o aluzie la Exod 12. Ultima plagă a afectat întregul Egipt, inclusiv ţinutul Gosen. Chiar şi evrei au trebuit
să asculte instrucţiunile lui Dumnezeu şi să acţioneze cu credinţă pentru a fi cruţaţi de „vizita” îngerului morţii.
● „întâi născuţi” – Vezi subiectul special de la 1:6.
● „nimicitorul” – Se referă la îngerul morţii (LXX, Exod.12:23; 2 Sam. 24:16-17).
11:29 Acesta este un rezumat al relatării care începe în Exod 14:21.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:30-31
30 Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile. 31 Prin credinţă n-a pierit curva
Rahav împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă.
11:30 „au căzut zidurile Ierihonului” – (Iosua 6:20; 2 Cor. 10:4).
11:31 „curva Rahav” – Această canaanită a devenit credincioasă (Iacov 2:25). Este posibil chiar ca ea să fie cea menţionată
în genealogia lui Mesia din Matei 1:5.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:32-38
32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de
Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat
făgăduinţe, au astupat gurile leilor, 34 au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au
fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. 35 Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să
dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, şi au fost chinuiţi. 36 Alţii au
suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; 37 au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit
ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – 38 ei, de care
lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.
11:32 „Ghedeon” – Jud.6-8
● „Barac” – Jud. 4-5
● „Ieftaie” – Jud. 11-12
● „David” – 1 Sam. 16:1
● „Samuel” – 1 Sam. 1:20
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11:33 „dreptate” – Vezi subiectul special de la 1:9.
● „au astupat gurile leilor” – S-ar putea referi la Samson, David, Daniel, sau la un eveniment necunoscut.
11:34 „au stins puterea focului” – Această referinţă la salvarea din foc ar putea fi în legătură cu Daniel 3 sau cu un alt
eveniment istoric necunoscut. Există chiar şi posibilitatea ca această salvare să fie cea menţionată în 1 Corinteni 13:3. Dar
există o problemă în manuscrisul grecesc legată de 1 Cor. 13:3. Manuscrisele străvechi greceşti P46, א, A şi B au „cu care ar
trebui să mă laud” (kauchēsōmai) sau C, D, F, G, K, iar L are „cu care ar trebui să fiu ars” (kauthēsomai). Primul termen are
(1) cele mai bune manuscrise şi (2) este folosit adesea de Pavel.
● „s-au vindecat de boli” – (2 Cor. 12:9).
11:35 „Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi” – Teologic vorbind, nu este vorba despre înviere, ci despre
resuscitare (1 Regi. 17:17-23; 2 Regi. 4:31-37). A existat o singură înviere care a avut ca urmare un trup veşnic, cea a lui
Isus.
●
NASB, NKJV, NRSV

„o înviere mai bună”

TEV, NJB

„o viaţă mai bună”

Se face referire la cinstea şi la gloria morţii unui martir. În misterul planului şi al voii lui Dumnezeu pentru această
planetă căzută, unui sunt restauraţi din punct de vedere fizic („femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi”), dar alţi nu.
Prima variantă este măreaţă şi minunată, dar a doua este o mărturie de credinţă mult mai puternică, credinţa până la sfârşit.
Aceasta ar putea avea legătură cu recompensele spirituale, iar dacă are, cheia este credinţa din inimă, nu împrejurările morţii
persoanei. Credincioşi sunt chemaţi să trăiască cu curaj pentru credinţa lor (în YHWH şi în Isus). Victoria este credincioşia
lor. YHWH este credincios promisiunilor Sale, Isus este credincios faptelor Sale, creştini trebuie să fie credincioşi în
umblarea lor în credinţă. Pentru „mai bună” vezi observaţia completă de la 7:7.
11:36 „batjocuri, bătăi” – Aceasta ar putea fi o referinţă la perioada macabeană (1 Mac. 1:62-64; 7:34; 2 Mac. 6:18-20; 7:142).
11:37 „au fost ucişi cu pietre” – Tradiţia spune că Ieremia a fost ucis cu pietre în Egipt de către evrei. Este atestat că un
preot numit Zaharia (nu scriitorul din VT) a fost ucis cu pietre. (2 Cron. 24:20-21; Luca 11:51).
● „tăiaţi în două cu ferăstrăul” – Tradiţia (Înălţarea lui Isaia 5:1-14) spune că Isaia a fost pus într-un buştean scobit şi tăiat
în două cu fierăstrăul la ordinul lui Manase.
● „chinuiţi ” [ispitiţi în limba engleză] – Aceasta pare a fi o afirmaţie mai degrabă generală în mijlocul câtorva afirmaţi
foarte specifice de persecuţie şi tortură. Papirusul străvechi P46 omite această sintagmă. Criticii de text au presupus că
sintagma cu care este în legătură, „tăiaţi în două cu ferăstrăul” (epristhēsan), fiind foarte similară cu acest cuvânt, „chinuiţi”
(epeirasthēan), este posibil să fi apărut o adăugare a scribilor la început în tradiţiile textuale. În manuscrisele greceşti apar
multe diferenţe (ordinea şi timpul termenilor). Textul grecesc al UBS4 omite acest cuvânt.
● „au murit ucişi de sabie” – 1 Regi 19:10,14; Ier. 2:30; 26:23
11:38. Acest verset descrie trecutul îngrozitor al persecuţiei credincioşilor. De ce să fie cititori curenţi surprinşi de persecuţia
lor?
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TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 11:39-40
39 Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit; 40 pentru că
Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.
11:39 „au fost lăudaţi” – Această sintagmă se leagă de v.2 (11:2). Vieţile trăite cu credinţă chiar şi în mijlocul
circumstanţelor teribile Îi sunt plăcute lui Dumnezeu.
11:40. Promisiunile lui Dumnezeu îi unesc pe toţi credincioşi, de toate vârstele, de toate rasele, din toate straturile socialeconomice şi nivelele de educaţie (Gal. 3:28; Col. 3:11). Toate aceste persoane din VT au aşteptat cu nerăbdare noua epocă a
lui Dumnezeu. Ea a venit în Cristos din Betleem şi va fi desăvârşită când Cristos din cer va deschide dintr-o dată cerul de la
răsărit. Învierea Lui este speranţa pe care o aşteaptă cu credinţă toţi credincioşii din VT şi NT (1 Ioan 3:2).
● „mai bun” – Vezi observaţia completă de la 7:7
● „desăvârşire” – Vezi observaţia completă de la 10:1

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1. Defineşte cuvintele ebraice şi pe cele greceşti pentru „credinţă”.
2. Ce înseamnă cuvintele „fiat” şi „ex nihilo”?
3. Îi pune Dumnezeu la încercare pe credincioşi (11:17 vs. Iacov 1:13-14)
4. Există o onoare specială pentru persecuţie? Sunt persecutaţi toţi creştinii?
5. De ce scrie autorul evreilor acest „catalog al credinţei”?
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EVREI 12
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Disciplina Domnului

Cursa credinţei

Sfaturi şi avertismente

Dumnezeu tatăl
nostru

Exemplele lui Isus
Cristos

12:1-3

12:1-2

12:1-2

12:1-2

12:1-4

12:3-11

12:3-11

Disciplina lui
Dumnezeu
12:3-11
12:4-11

Sfatul părintesc al lui
Dumnezeu
12:5-13

12:12-13

12:12-17

12:12-13

12:12-13
Necredincioşia este
pedepsită

Avertisment
împotriva respingerii
harului lui Dumnezeu

12:14-17

12:14-17

12:14-17

Însoţitorul glorios
12:18-24

12:18-24

Cele două legăminte
12:18-24

Ascultaţi glasul ceresc
12:25-29

12:25-29

12:14-17

12:18-21

12:18-29

12:22-24
12:25-29

12:25-27
12:28-29

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf

4.

Etc.
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STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 12:1-2
1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul
care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 2 Să ne uităm ţintă la
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit
crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
12:1 „dar” – Versetul 1 este un „triplu neobişnuit” (toigaroun) care se găseşte doar aici şi în 1 Tes. 4:8. Bazaţi pe exemplele
anterioare de credincioşie cititori trebuie să ducă vieţi evlavioase care să-i ajute şi să-i încurajeze pe alţii.
● „nor” – acest cuvânt este folosit adesea metaforic în literatura greacă pentru a desemna un grup de oameni (Herodot VIII.
109).
● „martori” – acest termen poate însemna
1. un martor legal la tribunal
2. cineva care împărtăşeşte ce a văzut, a cunoscut sau a experimentat
3. o persoană care a fost ucisă (martirizată) pentru credinţa în Cristos
4. expresie metaforică pentru exemplele de credinţă din capitolul 11
Datorită contextului capitolului 11, pare cel mai bine să considerăm că acest verset ne învaţă că „ei” ne privesc, dar noi
trebuie să privim la vieţile lor de credinţă ca exemple demne de urmat (Biblia de studiu NASB pag. 1798). Acest verset este
folosit adesea şi cred că incorect pentru a susţine faptul că cei pe care îi iubim şi care sunt morţi privesc din rai vieţile noastre
pe pământ. Cu siguranţă creştini se vor cunoaşte şi se vor uni din nou în părtăşie în ziua învierii, dar Biblia nu ne spune nimic
despre o unire la moarte sau despre faptul că morţii pot privi vieţile de pe pământ acelor pe care îi iubesc.
Ghidul epistolei către Evrei de Ellingworth şi Nida, de la United Bible Society, face comentariul opus: „ideea este că
eroi din VT îi privesc pe autorul cărţii Evrei şi pe cititorii lui alergând în cursa vieţi creştine, mântuirea lor fiind legată de cea
a creştinilor (11:40)” (p. 278).
● „să” – Aceasta este tradusă ca SUBJUNCTIV, dar primul VERB este un PARTICIPIU PREZENT ACTIV.
SUBJUNCTIVUL nu apare până la „să alergăm”.
Observă ce ar trebui să facă credincioşi în lumina martorilor credincioşi din VT.
1. să înlăture orice obstacol, v.1
2. să înlăture orice păcat care înconjoară cu uşurinţă, v.1
3. să alerge cu perseverenţă, v.1
4. să se uite ţintă la Isus, v.2
● „dăm la o parte” – Acesta este un PARTICIPIU AORIST REFLEXIV care înseamnă „a da la o parte ca pe o haină”
(Fapte 7:58). Această formă gramaticală presupune o decizie personală (diateza REFLEXIVĂ), hotărâtă (TIPMPUL
AORIST). Pavel a folosit termenul la figurat cu înţeles etic (Rom. 13:12; Efes. 4:22,25; Col. 3:8-9 şi „a îmbrăca” Efes. 4:24;
Col. 3:10,12,14). Creştini trebuie să se implice activ în mântuirea lor gratuită (Fil. 2:12-13). Trebuie să alergăm o cursă, să
facem o mărturisire şi să luptăm o luptă (Fil. 3:12-14)!
●
NASB

„orice povară”
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NKJV, NRSV

„orice greutate”

TEV

„orice stă în cale”

NJB

„orice ne apasă”
Sensul propriu al acestui termen este „gras” sau „greutate”. Cei care participau la întrecerile atletice greceşti fugeau

aproape dezbrăcaţi. Este folosit:
1. cu sens propriu pentru grăsimea de pe corp
2. pentru greutăţile de la antrenamentul atleţilor
3. metaforic în literatura greacă pentru mândrie
4. filozofic, fii atent la „cei buni” ca duşmanul la cei „cei mai buni”
● „păcatul” – Se referă la (1) natura păcătoasă; (2) păcatul chinuitor; (3) necredinţă; (4) acest context unic ar putea adăuga
sensul de „a da înapoi” (10:38). Această epistolă/carte/predică este adresată evreilor credincioşi dar şi necredincioşi.
●
NASB

„ne momeşte atât de uşor”

NKJV

„ne prinde în capcană atât de uşor”

NRSV, NJB

„care se ţine de noi îndeaproape”

TEV

„care se ţine de noi atât de aproape”
Manuscrisul străvechi P46 are „ne distrage uşor”. Se referă la orice lucru care îl prinde pe picior greşit pe creştin în

cursa vieţii. Ar putea fi un păcat recurent, o dorinţă neechilibrată sau chiar prezenţa a multor lucruri bune – orice îl face să
neglijeze lucrurile pentru care este înzestrat şi chemat de Dumnezeu.
● „să alergăm” – SUBJUNCTIV PREZENT ACTIV care vorbeşte despre o acţiune continuă, dar cu o notă întâmplătoare.
Cu siguranţă se potriveşte accentuări generale a celor patru avertismente adresate credincioşilor evrei care „dădeau înapoi” de
la Cristos şi de la Evanghelie.
● „stăruinţă” – Acest capitol ar putea fi un joc de cuvinte al rabinilor cu „a stărui” (SUBSTANTIV, 10:32, 36), care
înseamnă „stăruinţă voluntară, agresivă (ACTIV), răbdătoare (PASIV)”. VERBUL apare în versetul 2, 3, şi 7, iar
SUBSTANTIVUL în v.1. Aceasta este tema cărţii şi în special a câtorva ultime capitole – perseveraţi în asta.
● „cursa” – Acest cuvânt grecesc agōna este un termen atletic de la care derivă termenul „agonie”. Este folosit adesea pentru
un traseu stabilit pentru o cursă.
● „care ne stă înainte” –Acesta este un PARTICIPIU PREZENT PASIV (deponent). Viaţa creştinului este prezentată
adesea ca un concurs atletic (1 Cor. 9:25; Fil. 1:30; 2 Tim. 2:5; alergare, 1 Cor. 9:24,26; Gal. 2:2; 5:7; Fil. 2:16; box, 1 Cor.
9:26; 1 Tim. 1:18; 6:12; 2 Tim. 4:7; luptă, Efes. 6:12).
12:2 „ne uităm ţintă la…Isus” – Acesta este un PARTICIPIU PREZENT ACTIV care înseamnă cu intensitate. Observă că
ne uităm la El – nu la mulţime, nu la circumstanţe, nu la noi înşine. Acesta ar putea fi un limbaj figurat pentru concentrarea
constantă asupra noului legământ (Evanghelia).
●
NASB

„Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei”

NKJV

„Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre”

NRSV

„Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre”
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TEV

„de care depinde credinţa noastră, de la început până la sfârşit”

NJB

„care ne conduce în credinţa noastră şi o desăvârşeşte”
Primul termen archēgos este folosit în 2:10 pentru Isus ca autor al mântuirii; în Fapte 3:15 ca prinţ (autor) al vieţii; în

Fapte 5:31 pentru Isus ca prinţ (lider) şi Mântuitor. Vezi subiectul special de la 2:10.
Al doilea cuvânt (teleiōtēs) înseamnă „cel care face complet şi desăvârşit”, se referă la desăvârşirea de către Isus a
misiuni de mântuire pe care I-a dat-o Dumnezeu. Într-un sens este ca titlul „Alfa şi Omega” (Apoc 1:8). „Cel din dintâi şi Cel
de pe urmă” (Apoc. 1:17; 2:8). Acest autor foloseşte conceptul de „desăvârşire” de multe ori în carte (2:10; 5:9; 6:1;
7:11,19,28; 9:9; 10:1,14; 11:40 şi aici). Vezi subiectul special de la 7:11.
● „credinţei” – Pistis se poate referi la:
1. relaţie personală de credinţă cu Cristos
2. viaţă de asemănare cu Cristos
3. doctrina creştină (Iuda v. 3. 20)
Creştinismul este o persoană care trebuie să fie primită, un adevăr despre acea persoană care să fie crezut (Evanghelia)
şi o viaţă ca a acelei persoane care trebuie trăită (asemănarea cu Cristos)
● „pentru bucuria” – De obicei PREPOZIŢIA anti înseamnă „datorită” sau „din cauza”, dar poate însemna şi „în loc de”.
Primul se referă la părăsirea cerului de către Cristos (Fil. 2:5-11), al doilea la bucuria Lui la încheierea răscumpărării şi la
înălţare (Isaia 53:10-12).
● „care-I era pusă înainte” – Acest cuvânt apare în v. 1, unde se referă la lupta (cursa) vieţii creştine. Acum termenul este
folosit din nou pentru lupta lui Isus, care şi-a dat viaţa pentru noi. Aceasta este modalitatea autorului de a-i îndemna pe
credincioşi evrei să persevereze. Isus şi-a făcut partea; ei trebuie să şi-o facă pe a lor. Când El a terminat, a fost mare bucurie
şi aşa va fi şi dacă ei vor termina alergarea.
● „crucea” – Rabinii din vremea lui Isus au văzut asta ca un blestem a lui Dumnezeu datorită felului în care ei interpretau
Deut 21:23. Pavel spune că Isus a purtat acest blestem al legii pentru noi (Gal. 3:13).
● „a dispreţuit ruşinea” – Crucea este dovada obiectivă a dragostei Tatălui şi a Fiului (Ioan 3:16; Rom. 5:8). Acesta este un
cuvânt grecesc puternic. Isus S-a uitat la rezultatul glorios al smeririi Lui (Isaia 53:10-12). Crucea nu a fost uşoară, preţul
răscumpărării nu a fost mic!
● „şade” – Acesta este un INDICATIV TRECUT ACTIV, care accentuează o acţiune încheiată cu rezultate care continuă.
Aceasta este o aluzie continuă la Ps. 110:1 (1:3,13; 8:1; 10:12).
● „la dreapta” – Nu este la propriu, ci este o metaforă pentru „locul de putere”, „autoritate” sau „importanţă” (Fapte 2:3336).
● „scaunului de domnie al lui Dumnezeu” – Oamenii căzuţi îşi pot doar imagina gloria şi măiestria tărâmului spiritual. El
trebuie pus în imagini fizice (străzi de aur, porţi din perle, mare de sticlă). Dumnezeu este o fiinţă spirituală, veşnică,
omniprezentă, mult prea măreţ pentru orice tron (1 Regi 8:27). Vezi subiectul special: Limbaj antropomorf pentru Dumnezeu
de la 3:11.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 12:3-11
3 Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine,
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pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. 4 Voi nu v-aţi împotrivit încă
până la sânge, în lupta împotriva păcatului. 5 Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu dispreţui
pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El. 6 Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate
cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.” 7 Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care
este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? 8 Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte
feciori din curvie, iar nu fii. 9 Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu
trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim? 10 Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru
puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi
sfinţeniei Lui. 11 Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai
pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.
12:3 „Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte” – Acesta este un IMPERATIV AORIST REFLEXIV (deponent). Sensul lui propriu
este „a adăuga” şi era folosit pentru a accentua analiza atentă a ceva. Oamenii din antichitate adăugau numere deasupra şi
trăgeau linie în partea de sus pentru a face totalul.
● „Cel ce a suferit” – Acesta este un PARTICIPIU TRECUT ACTIV. La fel cum Isus a suferit un tratament atât de ruşinos
pentru mântuirea credincioşilor, ei trebuie să trăiască pentru El şi pentru alţi credincioşi (1 Ioan 3:16).
● „o împotrivire…faţă de Sine” – PRONUMELE SINGULAR se găseşte în toate traducerile moderne. Dar majoritatea
versiunilor manuscriselor greceşti străvechi şi citatele patristice susţin PLURALUL ([1] eis eautous, *א, D*; [2] eis autous,
P13,46, א2; [3] eis eauton, A, P, Dc, K, L). Deşi faptul că originalul este mai probabil textul cel mai neobişnuit şi mai dificil
este o părere de critică textuală acceptată de obicei (Vezi Anexa 2), acest PLURAL nu se potriveşte deloc acestui context.
Evident, subiectul este Isus. Acesta trebuie să fie o greşeală a scribilor din antichitate, de la primul manuscris până înainte cu
200 de ani de scrierea majorităţii papirusurilor.
● „pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală” – Aceştia sunt termeni atletici pentru alergătorii care
gâfâie şi cad după o cursă grea. Autorul nostru îi încurajează pe aceşti credincioşi evrei să continue, deşi ar putea fi greu.
Acest avertisment continuă în v. 15, 25-29.
12:4 „Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge” – Cititorii originali suferiseră persecuţie, dar nu încă moarte (10:32 şi
următoarele). Isus a îndurat moartea pentru ei; ei trebuie să fie dispuşi să trăiască sau să moară pentru El.
● „în lupta împotriva păcatului” – Acesta este încă un termen atletic, la fel ca în v. 1. Este transpus în termenul „agonie”.
„Păcatul” în contextul întregii cărţi se referă la:
1. Păcatul necredinţei legat de grupul de evrei necredincioşi.
2. Păcatul apostaziei („a da înapoi”, 10:38) în legătură cu grupul de evrei necredincioşi.
12:5 „aţi uitat” – Acesta este un INDICATIV TRECUT REFLEXIV (deponent). Acesta este singurul loc din NT unde este
folosit. Denotă:
1. O uitare completă (accentul pe TIMPUL VERBAL)
2. O uitare intenţionată (accentul pe DIATEZĂ)
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● „nu dispreţui…şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El” – Acesta este un citat din LXX, Prov. 3:11-12. Ambele
sunt IMPERATIVE PREZENTE cu PARTICĂ NEGATIVĂ, care înseamnă de obicei a opri o acţiune care se află în
desfăşurare.
● „pedeapsa Domnului” – Termenul se referă la „educaţia copiilor”. În v. 5-11 se găseşte un joc de cuvinte cu acest termen.
Aceasta este o metaforă familială. Aşa cum părinţi părinteşti îşi pedepsesc copiii şi Dumnezeu Îl pedepseşte pe al Lui (1 Cor.
11:32; Apoc. 3:19).
12:6 „Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte” – Acesta este un motiv pentru care credincioşii sunt implicaţi în suferinţa
pentru credinţă (Mat. 5:10-12; Fapte 8:1b,4; 14:22; 2 Tes. 1:4-10).
● „bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte” – Aceasta este continuarea citatului din LXX, Prov 3:11-12. Acest lucru
este foarte important. Isus a fost numit „fiu” de câteva ori, în timp ce personajele din VT au fost numite „slujitori”. Acum
credincioşi din NT sunt numiţi „fii” (v. 7-8). Părinţi îi pedepsesc pe fii:
1. Pentru scopul părintelui
2. Spre binele fiului
3. Spre binele întregii familii
12:7 „Suferiţi” – Acesta este un INDICATIV PREZENT ACTIV sau un IMPERATIV PREZENT ACTIV (aceeaşi
morfologie în limba greacă). Deoarece v. 5 are două IMPERATIVE PREZENTE, probabil şi acesta este un IMPERATIV.
Cuvântul înseamnă „suferinţă constantă” (v. 1,2,3; 10:32,36). Această încercare va provoca o credinţă mai puternică.
● „Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii” – Tema lui Dumnezeu ca părinte care pedepseşte ar putea fi o aluzie la
Deut. 8:5, la fel ca Osea 11:1-4. VERBUL este un INDICATIV PREZENT PASIV al unui termen care înseamnă „a-i aduce
ceva lui Isus sau lui Dumnezeu, adesea printr-o jertfă”; dar aici, diateza PASIVĂ denotă faptul că Dumnezeu vrea ca oamenii
păcătoşi să se aproprie de El, prin implicaţie, prin jertfa lui Cristos.
12:8 „dacă” – Aceasta este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL I, presupusă a fi adevărată pentru scopurile
autorului. Toţi copiii lui Dumnezeu au experimentat pedeapsa (INDICATIV TRECUT ACTIV).
12:9 „Tatălui duhurilor” – Asta nu are nicio legătură cu teoriile originii „sufletului”. Este folosit cu sensul adevăratei surse
a vieţii tuturor. Dumnezeu este comparat cu primi patriarhi (v. 9-10).
● „şi să trăim” – Pedeapsa Tatălui aduce viaţă adevărată, nu moarte.
12:10 „dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui” – Fiecare credincios este
sfinţit în momentul mântuirii (poziţional) şi este chemat la sfinţenie (vezi subiectul special de la 2:11). Acesta este scopul lui
Dumnezeu pentru fiecare credincios (Matei 5:48; Rom. 8:28-30; 2 cor. 3:18; 7:1; Gal. 4:19; Efes. 4:13; 1 Tes. 3:13; 4:3,7; 1
Petru 1:15). Credincioşii sunt predestinaţi la sfinţenie (Efes. 1:4). Apare adesea doar într-un context disciplinar (Evrei 5:8;
Rom. 8:17).
12:11 „aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii” – Viaţa creştină este din credinţă
în credinţă, din afirmare (mărturisire) a credinţei la caracter (viaţă de credinţă Rom5:3-5; Iacov 1:2-4). Pentru un studiu al
cuvântului „neprihănire” vezi subiectul special de la 1:9.
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TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 12:12-13
12 Întăriţi-vă, dar, mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; 13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel
ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.
12:12, Aceasta este o aluzie la Isaia 35:3, care ar putea fi baza întregii discuţii din capitolul 13. Cei maturi trebuie să-i
întărească pe cei slabi (cei care sunt aproape să dea înapoi). „A întări” înseamnă la propriu „a face drept”, care este un joc de
cuvinte cu versetul următor.
12:13 „croiţi cărări drepte cu picioarele voastre” – Aceasta ar putea fi o aluzie la Prov. 4:26 din LXX sau la un proverb
bine cunoscut care foloseşte „cărări drepte” ca metaforă a VT pentru neprihănire.
● „cel ce şchiopătează” – Această sintagmă poate fi înţeleasă.
1. cu sensul din VT (1 Regi 18:21), metaforă pentru pensularea între două opinii, ca poporul Israel care pendula între
YHWH şi Baal
2. în literatura greacă, pentru repararea drumului, pentru ca ologii să nu cadă şi să se lovească (M. R. Vincent, Studii
ale cuvintelor din Noul Testament, p. 1168)
● „ci mai degrabă să fie vindecat” – Încurajarea reciprocă duce la refacere (Gal. 6:1, Iacov 5:16).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 12:14-17
14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. 15 Luaţi seama bine ca nimeni să
nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă
tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. 16 Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o
mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut. 17 Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost
primit; pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.
12:14-17 Acesta este ultimul avertisment (2:1-4; 3:7-4:11; 5:11-6:12; 10:19-39; 12:14-17).
12:14 „Urmăriţi pacea” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT ACTIV. Această discuţie despre pace este foarte
importantă în contextul
1. Persecuţiei din afară
2. Necredinţei printre prieteni (evreii necredincioşi împreună cu care evrei credincioşi încă se întâlneau)
3. Îndoieli de dinăuntru (pericolul de a da înapoi, 10:38)
Există câteva pasaje înrudite despre „pace”.
1.

Ps. 34:14, „căutaţi pacea, urmăriţi-o”

2.

Marcu 9:50, „să trăiţi în pace unii cu alţii”

3.

Rom. 12:18, „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii”

4.

1 Cor. 7:15, „Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă…Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace

5.

2 Tim. 2:22, „urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o
inimă curată”

● „şi sfinţirea” – Termenul „sfinţire” trebuie să aibă legătură cu v. 10 şi cu „pedepsirea”. Dumnezeu îi pedepseşte pe
credincioşi pentru sfinţire. Scopul mântuirii este asemănarea cu Cristos. Aceasta nu este sfinţire poziţională (instantanee), ci
experimentală (progresivă). Evanghelia prezintă mântuirea şi viaţa creştină în două modalităţi pline de tensiune. Într-un fel,
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este un dar de la Dumnezeu, terminat, gratuit, o dată pentru totdeauna (INDICATIV) dar este şi o viaţă de credinţă, ascultare,
slujire şi închinare (IMPERATIV). Mulţi credincioşi accentuează un aspect până la escluderea celuilalt (Augustin vs.
Pelagius; Calvin vs. Arminius). Relaţia credincioşilor cu Dumnezeu începe la un moment dat, în momentul convingerii de
păcat, culminând cu pocăinţa şi credinţa, dar trebuie de asemenea să treacă prin timp şi să culmineze cu moartea sau cu a
doua venire; credincioşie, neprihănire şi perseverenţa sunt dovezi importante, cruciale ale adevăratei mântuiri.
Compară următoarele texte despre sfinţire:
Poziţională (INDICATIV)

Progresivă (IMPERATIV)

Fapte 20:32; 26:18

Romani 6:19

Romani 15:16

2 Corinteni 7:1

1 Corinteni 1:2-3; 6:11

Efeseni 1:4; 2:10

2 Tesaloniceni 2:13

1 Tesaloniceni 3:13; 4:3-4,7; 5:23

Evrei 2:11; 10:10,14; 13:12

1 Timotei 2:15

1 Petru 1:2

2 Timotei 2:21
Evrei 12:14
1 Petru 1:15-16

● „fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” – Acesta este un paradox: (1) credincioşii Îl vor vedea pe Domnul într-o
zi (Iov 19:25-27; Ps. 17:15; Matei 5:8; 1 Ioan 3:2; Apoc. 22:4) şi (2) credincioşii nu pot vedea pe Domnul acum (Exod.
33:20; Ioan 1:18; 1 Tim. 6:16; 1 Ioan 4:12).
Asta s-ar putea referi la ochii spirituali ai unei persoane în sensul de a răspunde Evangheliei. În acest context ar putea
avea sens metaforic pentru „înţelegere”.
12:15 „Luaţi seama bine” – Cu sensul propriu „de a observa” (episkopountes), este un PARTICIPIU PREZENT ACTIV
folosit ca IMPERATIV. Acest termen este construit pe o formă al unuia dintre termeni pentru „pastor” (literal „episcop”,
episkopos, Fil. 1:1; 1 Tim. 3:2; Titus 1:7) şi pentru Isus (în 1 Petru 2:25). Aici s-ar putea referi la conducători Biserici sau la
credincioşii maturi care ar trebui să îngrijească de alţii. Apostazia ar trebi înfruntat prin maturitate. Acest grup de creştini
aveau nevoie disperată să se comporte cu maturitate (5:11-14). Niciun creştin nu este o insulă (1 Cor. 12:7). Creştinismul este
un sport de echipă! Termenul „sfânt” este mereu la PLURAL (mai puţin o dată în Fil. 4:21, unde este folosit cu sens
colectiv). Noi suntem păzitorii fratelui nostru. Nu trebuie să pierdem nicio şansă de a ne încuraja unul pe altul. Suntem daţi şi
înzestraţi pentru sănătatea întregului.
● „ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu” – Acesta este un PARTICIPIU PREZENT ACTIV folosit ca
IMPERATIV. Acest cuvânt este folosit în 4:1 cu sensul de „a nu reuşi să ajungem”, dar în acest verset PREPOZIŢIA „de la”
(apo) formează o expresie prepoziţională care implică „a se depărta de ceva ce a avut anterior” (6:4-6; 10:23,38-39; 12:25).
În această situaţie culturală, apostazia era o posibilitate reală. Vezi subiectul special „Apostazia” de la 3:12.
După cum am susţinut destinatari sunt două grupuri: (1) evreii credincioşi în pericolul „de a da înapoi” (v.15); (2) evreii
necredincioşi care au înţeles clar Evanghelia din vieţile şi mărturiile colegilor lor credincioşi din sinagogă şi care Îl resping pe
Isus (v. 25). Oricare teorie ar fi corectă, adevărul rămâne că mântuirea nu este un produs, ci o relaţie. Este mai mult decât un
răspuns iniţial. Avertismentele sunt serioase, provocatoare şi reale. În acest context este o chemare pentru ajutarea
credincioşilor în pericolul „de a da înapoi” (10:38).
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● „vreo rădăcină de amărăciune” – Aceasta ar putea fi o aluzie la Deut 29:18 din LXX, care avertiza poporul lui
Dumnezeu în privinţa pericolului idolatriei individuale şi colective. Întregul Israel nu a fost niciodată drept cu Dumnezeu, ci
doar o „rămăşiţa credincioasă”. Sintagma „vreo rădăcină de amărăciune” din Deuteronom este paralelă cu „a cărui inimă se
întoarce astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru”.
● „şi mulţi să fie întinaţi de ea” – Prezenţa unei persoane nemulţumit afectează întregul grup. Ceea ce credem, acţiunile şi
atitudinile noastre îi influenţează pe alţii. Ce responsabilitate minunată!
12:16 „Esau” – În tradiţiile iudaismului rabinic el devine o persoană foarte rea (Jubilee 25:1,8 şi
Geneza Rabba 70d,72a). Acest contest îl foloseşte pentru că el a ştiut promisiunile lui Dumnezeu, dar nu a ţinut cont de ele.
12:17 „binecuvântarea” – Binecuvântarea patriarhului nu putea fi revocată. Asta implică conceptul ebraic al puterii
cuvântului rostit (Gen.1; Isaia 55:10-12).
● „măcar că o cerea cu lacrimi” – În contextul din VT se referă la regretul după ce Isaac, tatăl lui l-a binecuvântat pe fratele
mai mic, Iacov, şi binecuvântarea nu putea fi revocată. Autorul foloseşte asta ca avertisment pentru destinatarii scrisorii. El
vrea ca ei să se decidă pentru Cristos, acum,cât mai este timp şi apoi să persevereze în noua relaţie cu Cristos, deoarece nu
există a doua şansă (6:6; 10:26).
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SUBIECT SPECIAL: POCĂINŢA
Pocăinţa (împreună cu credinţa) este o condiţie a legământului celui vechi (Nacham, BDB 636, Ioel 2:13-14; Shuv,
BDB 996 1 Regi 8:47,48; Ezechiel 14:6; 18:30; Ioel 2:12-13; Zaharia 1:3-4) şi a legământului celui nou.
1.

Ioan botezătorul (Matei 3:2; Marcu 1:4; Luca 3:3,8)

2.

Isus (Matei 4:17; Marcu 1:15; Luca 5:32; 13:3,5; 15:7; 17:3)

3.

Petru (Fapte 2:38; 3:19; 8:22; 11:18; 2 Petru 3:9)

4.

Pavel (Fapte 13:24; 17:30; 20:21; 26:20; Rom. 2:4)

Dar ce este pocăinţa? Este părere de rău? Este încetarea păcatului? Cel mai bun capitol din NT pentru înţelegerea
conotaţiilor diferite ale acestui concept este 2 Cor. 7:8-11, unde se folosesc trei termeni greceşti înrudiţi, dar diferiţi.
1.

„întristare” (lupē, v. 8 [de două ori], 9 [de trei ori], 10 [de două ori], 11). Înseamnă „mâhnire” sau „durere” şi
are o conotaţie teologică neutră.

2.

„pocăinţă” (metanoneō, v. 9, 10). Este compus din „după” şi „minte”, ceea ce implică o minte nouă, o gândire
nouă, o nouă atitudine asupra vieţii şi a lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata pocăinţă.

3.

„părere de rău” (metamelomai, v. 8 [de două ori], 10). Este compus din „după” şi „grijă”. Este folosit cu privire
la Iuda în Matei 27:3 şi cu privire la Esau în Evrei 12:16-17. Implică regret în ceea ce priveşte consecinţele, nu
acţiunile.

Pocăinţa şi credinţa sunt condiţiile legământului (Marcu 1:15; Fapte 2:38,41; 3:16,19; 20:21). Există câteva texte care
spun că Dumnezeu dă pocăinţa (Fapte 5:31; 11:18; 2 Tim. 2:25). Dar cele mai multe texte o văd ca pe un răspuns necesar al
omului la oferta lui Dumnezeu de mântuire gratuită.
Pentru a înţelege sensul deplin al pocăinţei sunt necesare şi definiţiile termenului ebraic şi cele ale termenului grec.
Termenul ebraic cere „o schimbare a faptelor” în timp ce termenul grec cere „o schimbare a minţii.” Persoana mântuită
primeşte o minte şi o inimă nouă. Gândeşte şi trăieşte altfel. În loc de „Ce îmi iese mie?”, întrebarea este acum „Care este
voia lui Dumnezeu?” Pocăinţa nu este un sentiment trecător, nici o lipsă totală a păcatului, ci o relaţie cu Cel Sfânt care îl
transformă progresiv pe credincios într-o persoană sfântă.
● „cu lacrimi” – această sintagmă este din Gen.27:34; 38

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 12.18-24
18 Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric,
nici de furtună, 19 nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea în aşa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li
se mai vorbească, 20 (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să
fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata”. 21 Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încât Moise a zis: „sunt
îngrozit şi tremur!”) 22 Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc,
de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, 23 de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de
Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, 24 de Isus, Mijlocitorul
legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.
12:18-21 Această secţiune prezintă felul în care a fost dată legea mozaică pe muntele Sinai (Exod 19:16-25; Deut. 4:11-14).
● „de negură…de întuneric” – Aceasta ar putea fi o aluzie la Deut. 5:22.
12:19 „sunetul de trâmbiţă” – Vocea lui Dumnezeu suna ca o trâmbiţă (Exod19:16,19; 20:18).
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● „cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească” – Puterea uimitoare a lui YHWH de pe muntele Sinai a
înspăimântat poporul (Exod.20:19; Deut. 5:22-27; 18:16).
12:20 „Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre” – Aceasta este o PROPOZIŢIE
CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III. Este încă o aluzie la sfinţenia uimitoare a lui Dumnezeu care coboară de pe muntele
Sinai (Exod.19:12-13).
12:21 „sunt îngrozit şi tremur” – Acesta este un citat din Deut. 9:19 care se referă la viţelul de aur făcut de Aaron.
Hermeneutica rabinică a folosit această sintagmă pentru frica lui Moise de Dumnezeu de pe muntele Sinai.
12:22 „Ci v-aţi apropiat” – Acesta este un contrast puternic. Cititorii credincioşi nu cred într-un legământ sinaitic, într-un
Ierusalim ceresc, într-un nou munte Sion, într-o cetate nouă. În Gal. 4:21-31, Pavel face acelaşi tip de analogie folosind doi
munţi (muntele Sinai vs. Muntele Sion).
● „muntele Sionului” – Autorul compară primul legământ de pe muntele Sinai cu noul legământ despre noul oraşul ceresc
(11:10,16; 13:14; Apoc. 3:12; 21:2,10).
● „Dumnezeului celui Viu” – Acesta este un joc de cuvinte cu numele convenit pentru Dumnezeu, YHWH, care este o
formă a VERBULUI ebraic „a fi”. YHWH este singurul care trăieşte veşnic. În VT El jură pe El Însuşi, „Dumnezeul cel viu”.
Vezi subiectul special: nume pentru divinitate de la 2:7.
12:23 „Biserica celor întâi născuţi” – Din cauza Exod 4:32 unii exegeţi înţeleg referinţele la israeliţii din VT, dar contextul
cere să fie înţeles ca totalitatea credincioşilor (11:40). „Cel întâi născut” face referire la Cristos.
1. Dintre mulţi fraţi (chipul lui Dumnezeu, Rom 8:29)
2. Întreaga creaţie (chipul lui Dumnezeu, Col.1:15)
3. Înviat din morţi (Col. 1:18; 1 Cor. 15:20,23 [primele roade])
Priveşte toate modurile în care este prezentat noul legământ în acest paragraf.
1. Muntele Sion
2. Cetatea Dumnezeului celui viu
3. Ierusalimul ceresc
4. Mulţimi de îngeri
Pentru „Biserică” vezi subiectul special de la 2:12. Pentru „întâi născuţi” vezi subiectul special de la 1:6.
● „scrişi” – Biblia vorbeşte despre două cărţi ale lui Dumnezeu (Dan. 7:10 şi Apoc. 20:12). Una este Cartea Vieţii (Exod
32:32; Ps. 69:28; Dan. 12:1; Luca 10:20; Fil. 4:3; Apoc. 3:5; 17:8; 20:12,15; 21:27). Cealaltă este cartea faptelor (Ps. 56:8;
139:16; Isaia 65:6; Mal. 3:16). Prima este pentru credincioşi, a doua este pentru toţi (Apoc. 14:13). Acestea sunt metafore ale
memoriei lui Dumnezeu.
● „de Dumnezeu, Judecătorul tuturor” – De obicei VT prezintă pe Dumnezeu ca Judecător (Gen. 18:25; Ps. 50:6; 96:13;
98:9; Isaia 2:4; 51:5; Ier. 11:20; Plângeri. 3:59; Ezec. 7:3,27). Şi Mesia care vine este prezentat ca Judecător (Isaia 11:3-4;
16:5). Tatăl a pus toată judecata în mâinile Fiului (Ioan 5:22-23,27; 9:39; Fapte 10:42;).
● „de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi” – Acesta este un PARTICIPIU TRECUT PASIV, care înseamnă
„făcut desăvârşit de Dumnezeu, şi rezultatele continue”. Datorită versetului 11:40. Această sintagmă s-ar putea referi la sfinţi
din VT din capitolul 11 şi la toţi credincioşii de dinaintea venirii lui Cristos.
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Pentru „desăvârşiţi” vezi observaţia de la 10:1.
12:24 „Isus, Mijlocitorul” – Isus, marele preot şi jertfa (1) stă înaintea Tatălui pentru noi, (2) aduce un legământ mai bun
(7:22; 8:,6,9-10; 9:15; Ier. 31:31-34; Ezec. 36:22-36).
● „de sângele stropirii” – Aceasta era modalitatea inaugurării legămintelor în VT (9:19; 10:22; 1 Petru 1:2).
● „mai bine” – Vezi observaţia completă de la 7:7.
● „sângele lui Abel” – Sângele lui Abel striga după răzbunare; sângele lui Isus strigă după milă, iertare şi dragoste.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 12:25-29
25 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să
asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din
ceruri, 26 al cărui glas a clătinat atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o
dată nu numai pământul, ci şi cerul.” 27 Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate,
adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28 Fiindcă am primit, dar, o
împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu
evlavie şi cu frică, 29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
12:25 „Luaţi seama” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT ACTIV. Acesta este un cuvânt grecesc diferit de cel din v.
15. acelaşi avertisment se găseşte şi în 3:12. După ce am fost luminaţi de superioritatea noului legământ în Cristos, este foarte
important să răspundem adecvat. Este periculos (atât pentru necredincios cât şi pentru credincios) să ştim adevărul şi să nu
acţionăm în consecinţă.
● „nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel” – Aceasta este unul dintre cele două avertismente principale, celălalt fiind „nu
daţi înapoi”. Acesta este un SUBJUNCTIV AORIST REFLEXIV (deponent). Trebuie să luăm o decizie voluntară. Ce vei fac
cu Isus, autorul şi Cel care a încheiat credinţa?
● „dacă” – Aceasta este o PROPOZIŢIE CONDIŢIONALĂ DE GRADUL 1, presupusă a fi adevărată din punctul de vedere
al autorului sau pentru scopurile lui literale. Din nou, comentariul se axează pe responsabilitatea uimitoare a respingerii unui
legământ superior şi unei persoane superioare.
12:26 „al cărui glas a clătinat atunci pământul” – Aceasta este o referinţă la legea dată pe muntele Sinai, menţionată mai
devreme în acest capitol. (Exod.19:18-19), dar este o parafrazare din LXX, Hagai 2:6. Această prorocie vorbeşte despre o
nouă cutremurare a cerului şi a pământului legată de noul templu după exil (Hagai 2:6-9). Noul templu va fi primi slavă, va fi
mai bun decât primul şi va aduce pace. Aceste descrieri prefigurează noul legământ în Isus.
12:27 „încă o dată” – Această lume trece. Eu cred că Dumnezeu o va crea din nou (2 Petru 3:10) foarte asemănătoare cu
aceasta, dar fără blestemul din Gen. 3:14,17; Zah. 14:11; Apoc. 22:3. Biblia începe cu Dumnezeu, omul şi animalele (Isaia
11:6-9) într-o grădină (Gen 1:1-2) şi se sfârşeşte în acelaşi fel. (Apoc. 21-22).
12:28 „o împărăţie care nu se poate clătina” – Se referă la natura spirituală a noului legământ. Este ultimul legământ şi
unul permanent între Dumnezeu şi poporul Lui.
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● „să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică” – Această
sintagmă descrie răspunsul adecvat al credincioşilor noului legământ: o viaţă de slujire datorată recunoştinţei pentru harul
fără pereche al Dumnezeului triunic (13:15,21; Rom. 12:1-2). Am fost mântuiţi pentru a sluji, pentru a sluji familia de
credinţă (1 Cor. 12:7; Efes. 4:12).

SUBIECT SPECIAL: ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU
În Vechiul Testament, YHWH era privit ca Împăratul lui Israel (1 Sam. 8:7; Ps. 10:16; 24:7-9; 29:10; 44:4; 89:18; 95:3;
Isaia 43:15; 44:4,6), iar Mesia ca regele ideal (Ps. 2:6; Isaia 9:6-7; 11:1-5). Odată cu naşterea lui Isus în Betleem (6-4 Î. Cr.),
Împărăţia lui Dumnezeu s-a despărţit în istoria omenirii cu o nouă putere şi mântuire (noul legământ, Ieremia 31:31-34;
Ezechiel 36:17-36). Ioan Botezătorul a proclamat apropierea Împărăţiei (Matei 3:2; Matei 1:15). Isus a spus clar că Împărăţia
este în El şi în învăţăturile Lui (Matei 4:17,23; 9:35; 10:7; 11:11-12; 12:28; 16:19; Marcu 12:34; Luca 10:9,11; 11:20; 12:3132; 16:16; 17:21). Cu toate acestea, Împărăţia va veni (Matei 16:28; 24:14; 26:29; Marcu 9:1; Luca 21:31; 22:16,18).
În paralelele din Evangheliile sinoptice dintre Marcu şi Luca găsim sintagma „împărăţia lui Dumnezeu.” Acest subiect
comun al învăţăturilor lui Isus implica împărăţia lui Dumnezeu prezentă în inima fiecărui om, care într-o zi va fi desăvârşită
pe întregul pământ. Acest lucru este reflectat în rugăciunea lui Isus din Matei 6:10. Cartea Matei, scrisă evreilor, prefera
sintagma care nu folosea numele lui Dumnezeu (împărăţia cerului), pe când Marcu şi Luca, scrise pentru neamuri, foloseau
denumirea comună, incluzând numele zeităţii.
Aceasta este o sintagmă-cheie în Evangheliile Sinoptice. Prima şi ultima predică a lui Isus şi o mare parte dintre pildele
Lui tratau acest subiect. El se referă la domnia lui Dumnezeu în inimile oamenilor acum! Este surprinzător că Ioan foloseşte
această sintagmă doar de două ori (şi niciodată în pildele lui Isus). În Evanghelia lui Ioan, una dintre metaforele-cheie este
„viaţa veşnică”.
Această tensiune este provocată de cele două veniri ale lui Cristos. Vechiul Testament s-a concentrat doar asupra unei
veniri a lui Mesia ales de Dumnezeu – o venire militară, glorioasă, cu scopul de a judeca – dar Noul Testament ne arată că El
a venit prima dată ca robul care pătimeşte din Isaia 53 şi ca regele umil din Ezechiel 9:9. Cele două perioade ale evreilor,
perioada de răutate şi noua perioadă de neprihănire s-au suprapus. Isus domneşte acum în inimile credincioşilor, dar va domni
într-o zi peste întreaga creaţie. El va veni cum a profeţit Vechiul Testament. Creştinii trăiesc în „deja” versus „nu încă” al
împărăţiei lui Dumnezeu (Gordon D. Fee şi Douglas Stuart, Cum să citeşti Biblia la adevărata ei valoare, pp. 131-134).
12:29 „un foc mistuitor” – S-ar putea referi la muntele Sinai (Deut 4:24). Nu îndrăznim să uităm Cui îi răspundem ( 10:31).
Focul poate curăţa şi purifica sau poate distruge total. El va hotărî! Crede! Rămâi în credinţă!

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1. Enumeră calităţile celor din capitolul 11 şi 12:18-29 pe care ar trebui să le demonstrăm şi noi.
2. Ne învaţă v. 1 că cei morţi văd vieţile celor vii?
3. De ce foloseşte autorul atât de multe metafore din domeniul atletismului în acest capitol?
4. Care era scopul acestui capitol în relaţie cu întreaga carte?
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5. Care este scopul suprem al lui Dumnezeu pentru vieţile noastre? (v. 10, 28)
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EVREI 13
ÎMPĂRŢIREA PE PARAGRAFE A TRADUCERILOR MODERNE
UBS4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Slujirea plăcută lui
Dumnezeu

Instrucţiuni morale de
încheiere

Sfaturi de încheiere

Cum să-I fim plăcuţi
lui Dumnezeu

Recomandări finale

13:1-6

13:1-6

13:1-6

13:1-3

13:1-6

13:4
Instrucţiuni religioase
de încheiere

13:7-16

13:5-6

13:7-17

13:17

13:7-16

13:7-9
13:10-16

13:7-16
Ascultarea de
conducătorii religioşi

13:17

13:17

13:17-19

Cereri de rugăciune

Mesaje personale

13:18-19

13:18-19

13:18-19

13:18-19

Binecuvântare şi
salutări finale

Binecuvântare, sfaturi
finale, rămas-bun

Binecuvântare

Rugăciune de
încheiere

Veşti, urări de bine şi
salutări

13:20-21

13:20-25

13:20-21

13:20-21

13:20-21

Postscriptum

Cuvinte finale

13:22-25

13:22-23

13:22-25

13:22
13:23-25

13:24
13:25

CICLUL DE CITIRE NUMĂRUL 3 (vezi p. vi din Introducere)
URMĂRIREA INTENŢIEI AUTORULUI ORIGINAL LA NIVELUL PARAGRAFULUI
Acesta este un ghid de studiu, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Citeşte tot capitolul odată. Identifică subiectele. Compară împărţirea ta pe subiecte cu cele cinci traduceri moderne.
Împărţirea în paragrafe nu este inspirată, dar este cheia spre urmarea intenţiei autorului original, care este cheia exegezei.
Fiecare paragraf are un subiect principal şi numai unul.
1.

Primul paragraf

2.

Al doilea paragraf

3.

Al treilea paragraf
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4.

Etc.

DELIMITĂRI CONTEXTUALE
A. Câteva lucruri nu se potrivesc contextului istoric presupus
1.

conducătorii creştini

2.

avertismentele adresate aparent păgânilor, nu evreilor

B. Acest capitol conţine câteva caracteristici specifice lui Pavel

STUDIUL CUVINTELOR ŞI AL EXPRESIILOR
TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 13:1-6
1 Stăruiţi în dragostea frăţească. 2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe
îngeri. 3 Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi
sunteţi în trup. 4 Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari
şi pe preacurvari. 5 Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las,
cu niciun chip nu te voi părăsi.” 6 Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme:
ce mi-ar putea face omul?”
13:1
NASB

„stăruiţi în dragostea de fraţi”

NKJV

„stăruiţi în dragostea frăţească”

NRSV

„stăruiţi în dragostea reciprocă”

TEV

„continuaţi să vă iubiţi unul pe altul ca creştini”

NJB

„continuaţi să vă iubiţi unul pe altul ca fraţi”
Acesta este un IMPERATIV PREZENT ACTIV (un SUBJUNCTIV, cum traduce NASB), care înseamnă „a rămâne”

sau „a continua”. Cititori trebuie să stăruie în „dragostea frăţească” (philadelphia, cf. Rom. 12:10; 1 Tes. 4:9; 1 Petru 3:8). Ei
au făcut asta în trecut (6:10; 10:32-35) şi sunt încurajaţi să continue. Este un semn clar că o persoană îl cunoaşte pe
Dumnezeu (John 13:34-45; 15:12,17; 1 Ioan 2:10; 3:11,14,17-24; 4:7-21; 2 Ioan 5).
Există câteva cuvinte compuse phileō.
1. iubirea fratelui, v. 1
2. iubirea străinului, v. 2
3. iubirea de bani v. 5
13:2 „Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT REFLESIV (deponent). Este
compus din „phileō şi „străin”, adică „iubirea străinilor”.în vremurile respective nu existau moteluri, ci doar hanuri imorale
care erau foarte scumpe. Creştini sunt chemaţi să-şi deschidă casele pentru lucrători călători (Matei 25:35; Rom. 12:13; 1
Tim. 3:2; Tit 1:8; 1 Petru 4:9; 2 Ioan; Didahiile 11:4-6).
● „au găzduit fără să ştie pe îngeri” – Aceasta este o aluzie la Geneza 18, unde Avraam întâlneşte trei îngeri care arătau ca
oamenii (de asemenea Tobit capitolele 4-7). Îngerii i s-au arătat şi lui Ghedeon (Jud. 6), Manoah (Jud. 13), Lot (Gen. 19) şi
Hagar (Gen. 21). Asta nu înseamnă că creştinii ar putea fi vizitaţi de îngeri. Cum oamenii din vechime i-au ajutat pe străini şi
au primit o binecuvântare, aşa trebuie să facă şi credincioşii.
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13:3 „Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT REFLEXIV (deponent).
Aceşti cititori au urmat cuvintele lui Cristos din Matei 25:44-45, căci în Evrei 10:32-36 ei au ajutat pe alţi credincioşi. Ei nu
erau întemniţaţi pentru fapte rele, ci pentru credinţa lor în Cristos (1 Petru 4:14-15). Întemniţarea era o posibilitate reală
pentru toţi credincioşii de la început, aşa cum este şi pentru mulţi credincioşi din lumea de astăzi.
● „şi voi sunteţi în trup” – Asta s-ar putea referi la (1) trupul fizic (2 Cor. 12:2, aceeaşi structură grecească), sensibil la
persecuţie şi la întemniţare sau (2) trupul lui Cristos (deşi textul nu conţine ARTICOLUL grecesc aşteptat), Biserica, care era
obiectul persecuţiei.
13:4 „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea” – Această sintagmă nu conţine niciun VERB. Dacă adăugăm un
INDICATIV, „este”, atunci afirmaţia este împotriva învăţăturilor false (1 Cor. 7:38, care făcea căsnicia inferioară din punct
de vedere moral celibatului sau 1 Tim. 4:3). Dacă adăugăm un IMPERATIV „să fie”, cum face NASB în V. 1, atunci este o
încurajare împotriva tendinţelor imorale a culturi păgâne (v. 4 favorizează această opţiune).
● „şi patul să fie nespurcat” – Căsnicia este un dar de la Dumnezeu şi normalitatea pentru toţi (Gen. 1:28; 9:1, 7). Nu este
păcătoasă sau ruşinoasă. Conceptul filozofic grecesc al ascetismului, concepţia că trupul este rău şi negarea dorinţelor şi a
nevoilor lui demonstrează o spiritualitate superioară a afectat Biserica primară, dar şi pe cea de acum. Termenul „nespurcat”
este folosit în 7:26 pentru a prezenta purtarea sexuală a lui Isus, marele nostru preot. Era folosit în LXX pentru „adulter”.
Acest avertisment împotriva promiscuităţi sexuale este surprinzător dacă această carte le este scrisă evreilor. Cultura
neamurilor din primul secol era caracterizată de exploatare sexuală, dar nu cea a comunităţi de evrei. Există foarte neclarităţi
în privinţa contextului istoric şi al destinatarilor cărţii Evrei.
● „curvari” – În VT termenul înseamnă „relaţii sexuale între două persoane necăsătorite”, dar în NT are conotaţia mai largă
de „imoralitate sexuală de ori ce fel”. Din acest termen derivăm cuvântul „pornografie”.
● „preacurvari” – Acest termen se referă la relaţiile sexuale între persoane dintre care una s-au ambele sunt căsătorite cu
altcineva. Păcatele sexuale erau o problemă importantă a biserici primare din cauza imoralităţii excesive şi a practicilor de
închinare din cultura păgână (Gal. 5:19-21).
● „Dumnezeu va judeca” – Judecata lui Dumnezeu asupra sexualităţii necorespunzătoare a oamenilor poate fi văzută în
(Rom. 1:24-32; Gal. 5:19- 21; Efes. 4:19; Col. 3:5; Apoc. 21:8; 22:15). Există alte pasaje, precum 1 Cor. 5:5 şi 1 Tim. 1:9-11,
legate de credincioşii care comit aceste fapte imorale. Biserica primară a trebuit să înfrunte imoralitatea din vieţile
credincioşilor şi să încerce să traseze nişte principii.
1. trebuie să se pocăiască
2. alţi credincioşi trebuie să-i ajute (Gal. 6:1; Iacov 5:16,19-20)
3. credincioşii nu trebuie să fie „cei mai buni” prieteni cu credincioşi imorali (1 Cor. 5:9-13).
Mărturia creştină de moralitate, căsnicii puternice, ospitalitate şi iubire frăţească sunt la fel de importante astăzi ca şi în
primul secol.
13:5
NASB

„să nu fiţi iubitori de bani”

NKJV

„să nu fiţi avari”

NRSV, TEV „ţineţi-vă viaţa liberă de iubirea de bani”
NJB

„scoateţi avariţia din vieţile voastre”
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Nu există nici un VERB şi din nou este implicat un IMPERATIV. SUBSTANTIVUL este compus din:
1. un ALFA PRIVAT
2. „phileō”(al treilea compus cu „phileō” din v. 1), „a iubi”
3. o monedă de argint
Înseamnă „care nu iubeşte banii”. Nu banii sunt problema, ci iubirea de bani (Luca 12:15; 16:14; 1 Tim. 3:3; 6:10,1719; 2 Tim. 3:2).
● „Mulţumiţi-vă cu ce aveţi” – Acesta este un PARTICIPIU PREZENT PASIV folosit ca IMPERATIV. Aceasta este o
chestiune cheie pentru fericire. Este o viziune asupra lumii care nu se axează pe fizic şi pe imediat. Calitatea de a fi mulţumit
este un dar minunat de la Dumnezeu care trebuie acceptat prin credinţă şi pus în practică zilnic (2 Cor. 9:8; Fil. 4:11-12; 1
Tim. 6:6-10)
● „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi” – Acesta este un citat inexact cu două NEGATIVE DUBLE
empatice, luat din promisiunile lui Dumnezeu făcute conducătorilor lui şi poporului. Dumnezeu este cu noi şi de partea
noastră (Deut. 31:6-7; Iosua 1:5; 1 Cor. 28:20; Isaia 41:10,13,14,17). Credincioşii nu trebuie să se teamă pentru nevoile
zilnice (Matei 6:19-34).
13:6 „Domnul” – Acesta este un citat din LXX, Ps. 18:6, dar acelaşi adevăr se găseşte şi în Ps 56:4, 11.
● „Domnul este ajutorul meu” – Psalmul 118 este un cuvânt puternic de încredere în dragostea, iertarea, prezenţa şi ajutorul
lui Dumnezeu.
Acesta este singurul loc din NT în care apare SUBSTANTIVUL „ajutor” (dar VERBUL apare în Evrei 2:18), dar el
este folosit adesea în LXX. Înseamnă „a da ajutor”, „a veni în ajutorul cuiva”.
● „ce mi-ar putea face omul” – Acest mare adevăr (Ps. 56:4,11; 118:6) este afirmat în termeni puţin diferiţi în Rom. 8:31b,
apoi ilustrat în 8:32-39.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 13:7-16
7 Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la
sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! 8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! 9 Să nu vă lăsaţi
amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au
slujit la nimic celor ce le-au păzit. 10 Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în Cort. 11 În
adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse
de tot afară din tabără.” 12 De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de
poartă. 13 Să ieşim, dar, afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui. 14 Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci
suntem în căutarea celei viitoare. 15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul
buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16 Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca
acestea Îi plac.
13:7 „Aduceţi-vă aminte” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT ACTIV. Presupune să ne rugăm pentru conducători şi
să-i cinstim. Este un cuvânt diferit, dar asemănător cu cel din v. 3. Credincioşii trebuie să fie conştienţi de nevoia de a se ruga
şi de cinsti slujba iubitoare a conducătorilor pentru trupul lui Cristos. (v. 3.) şi pe conducători (v. 7,17,24; 1 Tes. 5:12-13).
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● „mai marii voştri” – Versetele 17 şi 24 sunt despre conducătorii din vremurile respective, aşa că v. 7 trebuie să se refere la
conducătorii care au predicat prima dată Evanghelia, dar acum sunt morţi.
● „care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu” – Acesta este scopul liderilor creştini. Ei nu ne învaţă şi nu ne predică
descoperirile lor sau preferinţele lor personale/culturale,ci Evanghelia lui Isus Cristos. Pentru acest lucru îi onorăm, îi
respectăm şi ne rugăm pentru ei.
● „uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire” – Acesta este un PARTICIPIU PREZENT ACTIV
folosit ca IMPERATIV. Aceşti lideri, la fel ca cei din lista celor credincioşi din capitolul 11,au rămas credincioşi toată viaţa
şi până la moarte. Vieţile lor au mărturisit veridicitatea mesajului lor.
● „urmaţi-le credinţa” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT REFLEXIV (deponent). Autorul nostru îşi îndeamnă
cititorii să imite credinţa conducătorilor lor. Pavel îi încurajează adesea pe credincioşi să îi urmeze credinţa (1 Cor. 4:16;
11:1-2; Fil. 3:17; 4:9; 1 Tes. 1:6; 2 Tes. 3:7,9).
13:8 „Isus…acelaşi” – Personajele din VT care apar în capitolul 11 au fost exemple relevante, la fel şi conducătorii de mai
înainte şi de atunci; Cristos este exemplul nostru suprem. Caracterul şi credincioşia Lui nu se schimbă niciodată (Ps. 102:2627 citat din Evrei 1:12). Aceeaşi afirmaţie teologică este făcută cu privire la YHWH în Mal. 3:6. Caracterul şi îndurarea lui
Dumnezeu sunt constante, la fel şi ale lui Cristos.
13:9 „Să nu vă lăsaţi amăgiţi” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT PASIV cu un PARTICIPIU NEGATIV, care de
obicei înseamnă încetarea unei acţiuni aflată în desfăşurare. Unii dintre destinatari se gândeau „să dea înapoi” (2:1; 10:38).
DIATEZA PASIVĂ presupune activitatea lui Satan sau a demonilor.
● „de orice fel de învăţături străine” – Nu se ştie sigur la ce se face referire cu exactitate, dar o combinaţie asemănătoare
între practicile evreilor şi ale păgânilor este condamnată în Col. 2:16-23.
Aproape că mi se pare că unele părţi din capitolul 13 sunt o încheiere caracteristică a lui Pavel adăugată la o epistolă
trimisă unei sinagogi. Unele părţi ale acestui capitol (v. 4-5) se potrivesc unei biserici mixte nu unei sinagogi.
●
NASB

„căci este bine ca inima să fie întărită prin har”

NKJV

„căci este bine ca inima să fie întărită prin har”

NRSV

„căci este bine ca inima să fie întărită prin har”

TEV

„este bine să primim putere lăuntrică din harului lui Dumnezeu”

NJB

„este mai bine să ne bazăm pe har pentru putere lăuntrică”
Acesta este un INFINITIV PREZENT PASIV. Aceşti destinatari trebuiau să fie fermi nu pe ritualuri, jertfe animale, sau

pe legi legate de mâncare, ci pe harul nemeritat a lui Dumnezeu în Isus Cristos (adică Evanghelia, v. 7). Ei oscilau între
Moise şi Isus. Isus, Cuvântul neschimbat al Tatălui este cu mult superior procedurilor şi cuvintelor primului legământ.
Înţelegerea caracterului şi iubirii neschimbătoare ale lui Dumnezeu, exprimate atât de clar în viaţa, învăţăturile şi
moartea lui Isus (Evanghelia) este ceea ce îi încurajează pe credincioşi. Inimile şi minţile credincioşilor sunt întărite prin
cunoştinţa Evanghelie şi printr-o relaţie personală cu Marele Păstor, nu prin ritualuri şi proceduri externe (legământul
mozaic).
Acest autor discută adesea despre inimă ca chestiune spirituală (vezi subiectul special de la 3:8). El citează câteva texte
din VT.
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1. 3:8, 15; 4:7. „nu vă împietriţi inimile” (Ps. 95:8)
2. 3:10, „se rătăcesc în inima lor” (Ps. 95:10)
3. 38:10, „le voi scrie în inimile lor (Ier. 31:33)
Ulterior el rezumă aceste adevăruri în 3:12; 4:12, şi 10:22. Inima reprezintă aspectele mentale, emoţionale şi de voinţă
ale omului. Creştinismul se ocupă de nevoile interioare ale omului căzut, ceea ce iudaismul nu a putut face.
● „inima” – Vezi subiectul special de la 3:8.
● „nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit” – Acesta este o referinţă evidentă la Lev. 11. Legile cu
privire la mâncare au fost abrogate în Cristos Mat. 15:11; Marc 7:18-23; Fapte. 10; Col. 2:16-23). Nimic nu îi mai împiedica
pe credincioşi să fie mântuiţi (Gal. 3; Fapte. 15), dar în biserică credincioşii trebuie să fie conştienţi de „fraţii lor mai slabi”
Fapte. 15:19-20; Rom. 14:1-15:6; 1 Cor. 8; 10:23-33) şi să încerce să nu le ofenseze credinţa slabă.
13:10 „Noi avem un altar” – Analogia pare să fie cea a unui cort spiritual (ceresc), nu a unui altar fizic, referindu-se aşadar
la lucrarea jertfei lui Cristos din partea credincioşilor. Este o metaforă puternică a accesului nostru la Dumnezeu prin Cristos.
● „n-au drept să mănânce” – Aceasta este o altă aluzie la Lev. 16.
13:11 „pentru păcat, «sunt arse de tot afară din tabără»” – Aceasta este o altă aluzie la procedurile din ziua Ispăşirii din
Lev. 16:27.
13:12 „Isus…a pătimit dincolo de poartă” – Acesta este un joc de cuvinte al rabinilor; aşa cum jertfele din VT aveau loc
afară din cetate, Isus a fost crucificat în afara Ierusalimului.
13:13 „Să ieşim…la El” – Acesta este un verset cheie din această carte. Este un SUBJUNCTIV PREZENT REFLEXIV
(deponent), care vorbeşte despre o acţiune continuă şi adaugă un element de contingenţă. Acesta este un ultim sfat şi o ultimă
avertizare în vederea „dării înapoi”. Credincioşii trebuie să se identifice public cu El şi să ducă batjocura din cauza Lui
indiferent de consecinţe. Aceasta este chemarea clară pentru aceşti credincioşi care „se adăpostesc” în sinagogă, de a intra în
lumina deplină a creştinismului marii trimiteri (Mat. 28:19-20; Fapte. 1:8).
13:14 „cetate” – Aceasta este încă o metaforă pentru „cer” folosind capitala Israelului pentru Ţara Făgăduinţei (11:10,16;
12:22; Ioan 14:2). Aceeaşi tip de metaforă apare în 11:14 „o patrie”.
13:15 „Prin El” – Aceasta se referă la Isus, menţionat pe nume în v.12, care Şi-a sfinţit poporul prin jertfa propriului sânge
în afara porţilor Ierusalimului. Toate beneficiile spirituale vin prin El.
● „să aducem totdeauna…o jertfă de laudă” – Acesta este un SUBJUNCTIV PREZENT ACTIV. Sistemul de jertfe, dat
Israelului pentru a promova părtăşia cu Dumnezeu rezolvând problema păcatului presupunea cinci tipuri de jertfe.
A. două erau obligatorii
1.

jertfa „pentru păcat”

2.

jertfa „de ispăşire” sau „pentru vină”

B. trei erau voluntare
1. arderea de tot
2. darul de mâncare
3. jertfa de mulţumire
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În legătură cu ultimele trei este conceptul de recunoştinţă şi laudă menţionat (Lev. 7:12). Aceste jertfe sunt descrise în
detaliu în Lev. 1-7. Psalmi menţionează adesea acest aspect al adorării (Ps. 27:6;50:14; 69:30; 107:22; 116:17). Sintagma
„jertfă de laudă” vine din LXX (Lev. 7:2,3,5; 2 Cron. 29:31; 33:16; Ps. 49:14,23; 106:22).
● „rodul buzelor” – Această sintagmă reflectă Isaia 57:19 şi Osea 14:3 din LXX. Pasaje ca acesta erau folosite de israeliţii
din exil pentru a înlocui lauda verbală cu jertfele animale, deoarece templul fusese distrus total în anul 586 î. Cr de
Nebucadneţar al II-lea, regele neo-babilonian. A fost distrus din nou de Roma în anul 70 d. Cr. Data scrierii acestei cărţi este
incertă.
●
NASB

„care mulţumesc Numelui Lui”

NKJV

„mulţumindu-i Numelui Lui”

NRSV

„care mărturisesc Numele Lui”

TEV

„care-L mărturisesc ca Domn”

NJB

„cei care Îi mărturisesc numele”
Pentru credincioşi lauda adusă de noi lui Dumnezeu este mărturisirea lui Cristos de către noi (homologēo, folosind

numele Lui în Mat. 28:19-20 sau în Rom. 10:9-13) ca Domn (TEV, care reflectă Fil. 2:6-11).
13:16 „să nu daţi uitării binefacerea” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT REFLEXIV cu PARTICULĂ
NEGATIVĂ, care de obicei presupune încetarea unei acţiuni aflată în desfăşurare. Dumnezeu este mulţumit când copiii lui se
iubesc şi se ajută reciproc (Fil. 4:18).
Într-un context ebraic, „fapte bune” (koinōnia) se referă probabil la milostenie (Matei 6:1), un dar financiar săptămânal
dat de membrii unei sinagogi pentru a cumpăra mâncare pentru nevoiaşi. Evrei considerau aceasta o faptă a neprihănirii.
● „dărnicia”
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SUBIECT SPECIAL: KOINŌNIA
Termenul „părtăşie” (koinōnia) înseamnă
1.

asocierea apropiată cu o persoană
a. cu Fiul (1 Ioan 1:6; 1 Cor. 1:9)
b. cu Duhul Sfânt (2 Cor. 13:13; Fil. 2:1)
c. cu Tatăl şi cu Fiul (1 Ioan 1:3)
d. cu alţi fraţi /surori în legământ (1 Ioan 1:7; Fapte 2:42; Gal. 2:9; Filimon 17)

2. asocierea apropiată cu lucruri sau cu grupuri
a. cu Evanghelia (Fil. 1:5; Filimon 6)
b. cu sângele lui Cristos (1 Cor. 10:16)
c. nu cu întunericul 2 Cor. 6:14)
d. nu suferinţa (Fil. 3:10; 4:14; 1 Petru 4:13)
2.

darul sau contribuţia cu generozitate (Rom. 12:13; 15:26; 2 Cor. 8:4; 9:13; Fil. 4:15; Evrei 13:16)

3.

Harul dăruit de Dumnezeu prin Cristos, care reface părtăşia omului cu El şi cu fraţii şi surorile Lui

Asta afirmă relaţia orizontală (între oameni) care este determinată de relaţia pe verticală (dintre om şi Creator). De
asemenea, accentuează nevoia unei comunităţi creştine şi bucuria pe care o aduce ea. TIMPUL VERBAL accentuează
începutul şi continuarea acestei experienţe a comunităţii (1:3 [de două ori],6,7). Creştinismul este colectiv!
● „căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac” – observă că în v. 15 jertfa acceptată era mărturisirea credinţei în Cristos;
acum este asemănarea cu Cristos în trăire. Cu siguranţă Evangheliile le cuprinde pe amândouă.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 13:17
17 Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea
socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun
folos.
13:17 „Ascultaţi…fiţi-le supuşi” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT PASIV (A. T. Robertson spune că este
REFLEXIV) şi un IMPERATIV PREZENT ACTIV. Deşi oamenii sunt liberi în Cristos, trebuie să ne supunem autorităţii
spirituale pentru creştere şi slujire (7; I Cor. 16:16; I Tes. 5:12-13).
Această încurajare de a ne supune liderilor creştini este foarte necesară în zilele noastre în care autoritatea de ori ce fel
este dispreţuită şi drepturile şi puterile omului sunt accentuate exagerat. Dumnezeu ia pus pe unii din poporul Său lideri
(observă Num 16:3-5). Noi îi respectăm datorită chemării, educaţiei, dedicării şi slujirii lor. Oricum, există o „tabără” opusă.
Unele personalităţi autoritare au abuzat de chemarea lui Dumnezeu. Între oameni şi lideri lui Dumnezeu trebuie să existe un
echilibru, un respect reciproc, un spirit de cooperare. Toţi credincioşii sunt chemaţi să se supună unii altora din respect pentru
Cristos (Efes. 5:21).
● „priveghează” – Acest termen înseamnă „a fi treaz” sau „a fi vigilent” (Marcu 13:33; Luca 21:36; Efes. 6:18), care este o
metaforă pentru vigilenţă şi slujire (Isaia 62:6; Ezec. 3:17; 33:7-9).
● „ca unii care au să dea socoteală” – Conducătorii sunt responsabili pentru lucrarea lor şi ei vor da socoteală lui
Dumnezeu (1 Cor. 3:10-15). Ei sunt administratori!
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● „să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând” – Atitudinea congregaţiei nu determină lucrarea, dar face
procesul plăcut sau dureros.

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 13:18-19
18 Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile.
19 Mai ales vă rog cu stăruinţă să faceţi lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând.
13:18 „Rugaţi-vă pentru noi” – Rugăciunea făcută de conducere şi cea pentru conducere este crucială (Efes. 6:18-19; Fil.
4:6; 1 Tes. 5:25; 1 Tim. 2:1-2,8). PLURALUL s-ar putea referi la un grup de slujire care îl includea şi pe Timotei (v. 23).
● „căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile” – Atitudinea şi stilul de
viaţă pun bazele pentru conducere. Autorul cărţii Evrei a menţionat „conştiinţa” de câteva ori (9:9,14; 10:2,22; 13:18).
Puterea mântuirii lui Isus şi a Duhului Sfânt care locuieşte în noi a îndepărtat frica şi ruşinea pentru păcatele din trecut şi le-a
înlocuit cu bucurie, pace, încredere în performanţa umană, ci în Evanghelie. Această cunoaştere a Evangheliei este coiful
mântuirii (Efes. 6:17; 1 Tes. 5:8).
Unii exegeţi cred că acest verset are legătură cu un anumit tip de acuzaţii lansate împotriva autorului (situaţie
asemănătoare cu cea a lui Pavel în 1 Cor. şi Gal.).
13:19 Acest verset este mai degrabă un mister. Într-un anumit fel venirea autorului era legată de rugăciunile lor. Sună foarte
asemănător cu Pavel. (Filimon 22). Rugăciunea eliberează puterea efectivă a lui Dumnezeu pentru lucrare. Rugăciunile
creştinilor îl influenţează pe Dumnezeu şi pe alţii.
Unii exegeţi (H. E. Dana, Creştinismul evreu, p. 268) au presupus că se referă la boala autorului sau chiar la
întemniţarea lui (termenul „mai curând” este folosit şi cu privire la Timotei în v. 23).

TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 13:20-21
20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele
Păstor al oilor, 21 să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut,
prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
13:20 „Dumnezeul păcii” – Acest titlu pentru Dumnezeu Tatăl este folosit doar aici şi în scrierile lui Pavel (Rom. 15:33;
16:20; 1 Cor. 14:33; 2 Cor. 13:11; Fil. 4:9; 1 Tes. 5:23; „Domnul păcii” 2 Tes. 3:16).
● „a sculat din morţi” – De obicei NT îl prezintă pe Dumnezeu Tatăl înviindu-l pe Isus din morţi (Fapte 2:24; 3:15; 4:10;
5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; Rom. 6:4,9; 10:9; 1 Cor. 6:14; 2 Cor. 4:14; Gal. 1:1; Efes. 1:20; Col. 2:12; 1 Tes. 1:10).
Aceasta arată acceptarea de către Tatăl a vieţii, morţii şi jertfei lui Isus. Dar există alte texte care afirmă că învierea a fost
făcută prin Duhul Sfânt (Rom. 8:11) sau prin Însuşi Fiul (John 2:19-22; 10:17-18). Teologic vorbind, toate cele trei persoane
ale Trinităţii sunt active în toate acţiunile de răscumpărare.
● „marele Păstor” – Termenul „păstor” este o metaforă în VT pentru
1. YHWH (Gen. 49:24; Ps. 23:1; 78:52; 80:1; Ecl. 12:11; Isaia 40:11; 63:11; Ier. 31:10; Ezec. 34)
2. conducătorul poporului Său (Ier. 10:21; 50:6-7; Ezec. 34:2-3; Zah. 11:3,5,15,17)
3. Mesia care urma să vină, fiul lui David (Ps. 78:70-72; Ezec. 34:23-24; 37:24; Mica 5:4; 7:14; Zah. 13:7; Ioan
10:2,11,14; 1 Petru 2:25; 5:4)
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De câteva ori în VT (Num. 27:17; 1 Regi. 22:17; 2 Cron. 18:16; Ezec. 34:5; Zah. 10:2) poporul lui Dumnezeu este
descris ca fiind împrăştiat şi fără păstor, dar acum Marele Păstor a venit. El ne-a izbăvit şi este cu noi.
● „prin sângele” – Se referă la moartea Lui, care a inaugurat noul legământ (Zah. 9:11; Marcu 14:24; 1 Cor. 11:25).
● „legământului celui veşnic” – Este dificil să sortăm diferite legăminte „veşnice” deoarece, după cum arată cartea Evrei,
legământul mozaic era condiţionat şi, din cauza slăbiciunii oamenilor, nu era veşnic. VT atestă legăminte condiţionate şi
necondiţionate (Exod, Gen. 15:17-21). Legământul cu Avraam, prin care toate popoarele au fost binecuvântate, este
necondiţionat (pentru totdeauna), şi, aşadar, veşnic (Gen. 17:7,13,19; Ps. 105:9-10). Legământul cu David, descoperit pentru
prima dată în 2 Sam. 7, este o prefigurare a lui Mesia, fiul lui David, care este necondiţionat, şi, aşadar, etern (Ps. 89:3-4).
Noul legământ este menţionat ca o nouă vreme promisă a neprihănirii (noua epocă a Duhului Sfânt) pentru poporul lui
Dumnezeu (Isaia 55:3; 59:21; 61:8; Ier. 31:33; 32:40; 50:5; Ezec. 16:60; 37:26). Putem vedea cât se şocaţi erau evreii din
zilele lui Isus de acest mesaj. El a fost mereu planul lui Dumnezeu de răscumpărare, dar faptul că Israel nu a reuşit să respecte
legea lui Dumnezeu dată lui Moise a demonstrat necesitatea unei alte modalităţi de mântuire decât performanţa umană (Gal.
3). Vezi subiectul special: Veşnicia de la 6:2.
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SUBIECT SPECIAL: PENTRU TOTDEAUNA ('OLAM)
Etimologia termenului ebraic 'olam,

(עןלםBDB 761) nu este sigură (NIDOTTE, vol. 3, p. 345). Este folosit cu câteva

sensuri (de obicei în funcţie de context). Următoarele exemple sunt doar câteva selectate.
1. lucruri străvechi
a.

popoare, Gen. 6:4; 1 Sam. 27:8; Ier. 5:15; 28:8

b.

locuri, Isaia 58:12; 61:4

c.

Dumnezeu, Ps. 93:2; Pro. 8:23; Isaia 63:16

d.

lucruri, Gen. 49:26; Job 22:15; Ps. 24:7,9; Isaia 46:9

e.

timp, Deut. 32:7; Isaia 51:9; 63:9,11

2. lucruri viitoare
a.

viaţa oamenilor, Exod 21:6; Deut. 15:17; 1 Sam. 1:22; 27:12

b.

hiperbolă pentru rege, 1 Regi. 1:31; Ps. 61:7; Neem. 2:3

c.

existenţa continuă

1) pe pământ, Ps. 78:69; 104:5; Ecl. 1:4
2) în cer, Ps. 148:6
d. existenţa lui Dumnezeu
1) Gen. 21:33
2) Exod 15:18
3) Deut. 32:40
4) Ps. 93:2
5) Isaia 40:28
6) Ier. 10:10
7) Dan. 12:7
e. legământul
1) Gen. 9:12,16; 17:7,13,19
2) Exod. 31:16
3) Lev. 24:8
4) Num. 18:19
5) 2 Sam. 23:5
6) Ps. 105:10
7) Isaia 24:5; 55:3; 61:8
8) Ier. 32:40; 50:5
f. legământul special cu David
1) 2 Sam. 7:13,16,25,29; 22:51; 23:5
2) 1 Regi. 2:33,45; 9:5
3) 2 Cron. 13:5
4) Ps. 18:50; 89:4,28,36,37
5) Isaia 9:7; 16:5; 37:35; 55:3
g. Mesia al lui Dumnezeu
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1) Ps. 45:2; 72:17; 89:35-36; 110:4
2) Isaia 9:6
h. legile lui Dumnezeu
1) Exod. 29:28; 30:21
2) Lev. 6:18,22; 7:34; 10:15; 24:9
3) Num. 18:8,11,19
4) Ps. 119:89,160
5) Isaia 59:21
i. Promisiunile lui Dumnezeu
1) 2 Sam. 7:13,16,25; 22:51
2) 1 Regi. 9:5
3) Ps. 18:50
4) Isaia 40:8
j. Urmaşi lui Avraam şi ţara Făgăduinţei
1) Gen. 13:15; 17:18; 48:4
2) Exod. 32:13
3) 1 Cron. 16:17
k. sărbătorile legământului
1) Exod. 12:14; 12:14,17,24
2) Lev. 23:14,21,41
3) Num. 10:8
l. veşnicia fără sfârşit
1) 1 Regi. 8:P13
2) Ps. 61:7-8; 77:8; 90:2; 103:17; 145:13
3) Isaia 26:4; 45:17
4) Dan. 9:24
m. ce spun psalmii că vor face credincioşii în veşnicie
1) să mulţumească, Ps. 30:12; 79:13
2) să rămână în prezenţa Lui, Ps. 41:12; 61:4,7
3) să se încreadă în mila Lui, Ps. 52:8
4) să-L laude pe Domnul, Ps. 52:9
5) să cânte laude, Ps. 61:7; 89:1
6) să vestească dreptatea Lui, Ps. 75:9
7) să-I slăvească numele, Ps. 86:12; 145:2
8) să-I binecuvânteze numele, Ps. 145:1
3. înapoi şi înainte în timp („din veşnicie în veşnicie”)
a.

Ps. 41:13 (laudă lui Dumnezeu)

b.

Ps. 90:2 (Dumnezeu Însuşi)

c.

Ps. 103:17 (dragostea şi bunătatea Domnului)

Nu uita că contextul este cel care va determina întinderea sensului termenului. Legămintele şi promisiunile veşnice sunt
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condiţionate (Ieremia 7). Fii atent la citirea viziunii tale moderne a timpului sau la teologia ta sistematică a NT la fiecare
utilizare din VT a acestui cuvânt foarte variabil. NT a generalizat promisiunile din VT.
13:21
NASB

„să vă echipeze în orice lucru bun”

NKJV

„să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun”

NRSV

„să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun”

TEV

„să vă dea orice lucru bun”

NJB

„să vă pregătească…în orice fel de faptă bună”
Acest VERB (katartizō, un CONDIŢIONAL-OPTATIV AORIST ACTIV rar, care exprimă o dorinţă) înseamnă a face

pe cineva sau ceva complet adecvat, suficient sau apt pe deplin (Luca 6:40; 1 Cor. 1:10; 2 Cor. 13:11; 1 Tes. 3:10; 1 Petru
5:10). Din punct de vedere teologic această sintagmă este paralelă cu Efes. 2:10. Voia lui Dumnezeu este ca credincioşii să
fie ca Isus. (Romani 8:29), să aibă o viaţă pioasă care să-i atragă la Cristos pe cei pierduţi.
● „ca să faceţi voia Lui” – Isus a făcut voia Tatălui când a venit ca slujitor care să pătimească (10:7). Acum şi adepţii Lui
sunt chemaţi să facă voia Sa (10:36)
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SUBIECT SPECIAL: VOIA LUI DUMNEZEU (thelēma)
EVANGHELIA LUI IOAN
- Isus a venit pentru a face voia Tatălui (4:34; 5:30; 6:38)
- să îi învie în ultima zi pe toţi aceia pe care Tatăl i-a dat Fiului (6:39)
- ca toţi să creadă în Fiul (6:29,40)
- rugăciunea la care se primeşte răspuns legată de împlinirea voii lui Dumnezeu (9:31;1 Ioan 5:14)
EVANGHELIILE SINOPTICE
- facerea voii lui Dumnezeu este crucială (7:21)
- facerea voii lui Dumnezeu îl face pe om frate/soră cu Isus (Matei 12:5; Marcu 3:35)
- voia lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară (Matei 18:14; 1 Tim. 2:4; 2 Petru 3:9)
- Calvarul a fost voia lui Dumnezeu pentru Isus (Mat. 26:42; Luca 22:)
EPISTOLELE LUI PAVEL
- maturitatea şi slujirea pentru toţi credincioşii (Rom. 12:1-2)
- ca creştinii să fie izbăviţi din această epocă rea (Gal. 1:4)
- voia lui Dumnezeu a fost planul Lui de mântuire (Efes. 1:5,9,11)
- ca credincioşii să experimenteze şi să trăiască umpluţi de Duhul Sfânt (Efes. 5:17-18)
- ca credincioşii să fie plini de cunoştinţa lui Dumnezeu (Col. 1:9)
- ca credincioşii să fie făcuţi desăvârşiţi (Col. 4:12)
- ca credincioşii să fie sfinţiţi (1 Tes. 4:3)
- ca credincioşii să mulţumească pentru toate lucrurile (1 Tes. 5:18)
EPISTOLELE LUI PETRU
- ca credincioşii să facă binele (să se supună autorităţii civile) şi să astupe gura proştilor (1 Petru 2:15)
- ca credincioşii să sufere (1 Petru 3:17; 4:19)
- ca credincioşii să nu fie egoişti (1 Petru 4:2)
EPISTOLELE LUI IOAN
- ca credincioşii să fie veşnici (1 Ioan 2:17)
- cheia credincioşilor pentru răspunsul la rugăciuni (1 Ioan 5:14)
● „A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin” – Această expresie, atât de utilizată în scrierile lui Pavel şi în cele ale lui Petru,
este ambiguă. Uneori se referă la Dumnezeu Tatăl (Rom. 11:36; Efes. 3:21; 1 Petru 4:11; 5:11; Iuda 25; Apoc 1:6; 7:12),
alteori la Isus, Fiul (2 Tim. 4:18; 2 Petru 3:18), iar alteori la ambii (Rom. 16:27; 1 Tim. 1:17; Apoc. 5:13 şi aici). Autori NT
folosesc adesea aceleaşi titluri, acţiuni şi expresii pentru a-I descrie pe Tatăl şi pe Fiul ca modalitate de afirmare a egalităţii şi
a divinităţii lui Isus din Nazaret.
● „Amin” – Termenul ebraic original însemna „a fi stabil”. De la el s-a dezvoltat sensul metaforic de credincioşie securitate,
loialitate (Hab. 2:4). A ajuns să fie folosit cu sensul de „Afirm” sau „Sunt de acord cu” o numită afirmaţie.
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SUBIECT SPECIAL:AMIN
I.

VECHIUL TESTAMENT
A. Termenul „Amin” vine dintr-un termen ebraic care înseamnă:
1.

„adevăr” (emeth, BDB 49)

2.

„veridicitate” (emun, emunah, BDB 53)

3.

„credinţă” sau „credincioşie”

4.

„încredere” (dmn, BDB 52)

B. Etimologia lui vine de la o postură fizică stabilă a unei persoane. Opusul ar fi o persoană instabilă, care alunecă
(Deut. 28:64-67; 38:16; Ps. 40:2; 73:18; Ier 23:12) sau se împiedică (Ps. 73:2). De la aceste sensuri literale s-a
dezvoltat sensul metaforic de credincios, vrednic de încredere, loial şi de nădejde (Gen. 15:16; Hab. 2:4).
C. Utilizări speciale:
1.

stâlp, 2 Regi 18:16 (I Tim. 3:15)

2.

siguranţă, Exod. 17:12

3.

statornicie, Exod. 17:12

4.

stabilitate, Isaia 33:6; 34:5-7

5.

adevărat, 1 Regi. 10:6; 17:24; 22:16; Pro. 12:22

6.

ferm, 2 Cron. 20:20; Isaia 7:9

7.

demn de încredere (Tora), Ps. 119:43,142,151,168

D. În VT, pentru credinţa activă mai sunt folosiţi doi termeni:
1.

bathach (BDB 105), „încredere”

2.

yra (BDB 431), frică, respect, adorare (Gen. 22:12)

E. De la sensul de „încredere” sau „credincioşie” se trage o utilizare liturgică care susţinea o declaraţie adevărată sau
demnă de încredere a altcuiva (Deut. 27:15-26; Neem. 8:6; Ps. 41:13; 70:19; 89:52; 106:48)
F. Cheia teologică spre acest termen nu este credincioşia omului, ci a lui YHWH (Exod 34:6; Deut. 32:4; Ps. 108:4;
115:1; 117:2; 138:2). Singura speranţă a omenirii căzute este loialitatea legământul lui YHWH plin de îndurare şi
credincioşie, dar şi promisiunile Lui. Cei care Îl cunosc pe YHWH trebuie să fie ca El (Hab. 2:4). Biblia este o
istorie şi o atestare a restaurării de către Dumnezeu a chipului Său în om (Gen. 1:26-27). Mântuirea îi redă omului
abilitatea de a avea părtăşie intimă cu Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care am fost creaţi.
II.

NOUL TESTAMENT

A. folosirea cuvântului „Amin” în încheierea liturghiei ca declaraţie a veridicităţii unei afirmaţii este comună în NT. (1
Cor. 14:16; 2 Cor. 1:20; Fapte 1:7; 5:14; 7:12).
B. Folosirea termenului ca încheiere a unei rugăciuni este comună în NT (Rom. 1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Gal. 1:5; 6:18;
Efes. 3:21; Fil. 4:20; 2 Tes. 3:18; 1 Tim. 1:17; 6:16; 2 Tim. 4:18).
C. Isus este singurul care a folosit acest termen (adesea dublat în Ioan) pentru a iniţia afirmaţii semnificative (Luca
4:24; 12:37; 18:17,29; 21:32; 23:43)
D. Este folosit ca titlu pentru Isus în Apoc. 3:14 (posibil un titlu pentru YHWH din Isaia 65:16)
E. Conceptul de credincioşie sau credinţă, loialitate sau încredere este exprimat prin termenul grecesc pistos sau pistis,
tradus prin „încredere” sau „credinţă”.
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TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 13:22-24
22 Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. 23 Să ştiţi că fratelui Timotei i s-a
dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. 24 Spuneţi sănătate tuturor mai marilor voştri şi
tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate.
13:22-24 Versetele finale, 22-24, sunt similare încheierii făcute de Pavel epistolelor lui scrise de un scrib, unde el ia peniţa şi
adaugă o mică notă personală şi o binecuvântare.
13:22 „Vă rog” – Autorul numeşte această carte „Cuvânt de sfătuire”. El îşi sfătuieşte adesea cititorii (3:13; 10:25; 12:15;
13:15,22). Ei sunt fraţi (şi surori) în Cristos, dar trebuie să se lipească de El, să-L urmeze şi să-I slujească.
● „să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire” – Acesta este un IMPERATIV PREZENT REFLEXIV, care accentuează
implicare subiectului şi cere ascultare continuă. Expresia „cuvânt de sfătuire” este folosită în Fapte 13:15 pentru o predică din
sinagogă. Mulţi cred asta a fost la început şi Evrei dar a fost modificată pentru a deveni o epistolă.
13:23 „fratelui Timotei” – Când Pavel foloseşte „frate”, numele persoanei apare totdeauna primul (Rom 16:23; 1 Cor. 1:1;
16:12; 2 Cor. 1:1; 2:13; Fil. 2:25). Aceasta este o dovadă cheie împotriva calităţii de autor a lui Pavel. Menţionarea lui
Timotei descoperă un cadru temporal pentru scrierea cărţii, în timpul vieţii lui Pavel sau curând după moartea sa (68 d. Cr.),
înainte de moartea lui Timotei.
● „i s-a dat drumul” – Acesta este un PARTICIPIU TRECUT PASIV. În Scripturi nu ni se spune despre întemniţarea lui
Timotei, şi nici alt undeva. În cartea sa Cuvinte ilustrate din Noul Testament, p. 451, A. T. Robertson afirmă că Timotei a fost
întemniţat când a venit să-l viziteze pe Pavel, întâmplare menţionată în 2 Tim 4:11, 21. sintagma „i s-a dat drumul”
(PARTICIPIU TRECUT PASIV) este folosită în (1) Matei 27:15; Ioan 19:10; Fapte 3:13; 4:21,23; 5:40 pentru eliberarea din
închisoare şi (2) Fapte 13:3, ca metaforă pentru eliberarea din lucrare, lucru care ar putea însemna şi aici.
● „Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd” – Asta ar putea implica ca autorul cărţii Evrei lucra şi călătorea
cu Timotei.
13:24 „sfinţilor” – Vezi subiectul special de 6:10.
● „Cei din Italia vă trimit sănătate” – Această sintagmă ar putea însemna că:
1. autorul este în Italia
2. autorul este din Italia
3. o parte din echipa misionară a autorului era din Italia
4. autorul le scrie celor din Italia
În Creştinismul ebraic, H. A. Dana spune că acest verset implică faptul că scrisoare a fost scrisă partidei evreilor din
biserica din Roma. Prima menţionare a cărţii evreilor a fost făcută de către Clement din Roma aproximativ în anul 97 d. Cr.
(p.270), dar eu cred că a fost trimisă unei sinagogi ebraice (posibil din Roma) care avea creştini printre membri.
Avertismentele sunt adresate celor două grupuri, evrei credincioşi („voi” din capitolul 6), ca ei să nu „dea înapoi” (10:38) şi
grupului de necredincioşi („cei” din capitolul 6) ca ei să-L primească/mărturisească pe Isus ca Mesia şi ambelor grupuri să
îmbrăţişeze pe deplin creştinismul.
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TEXTUL NASB (ACTUALIZAT): 13:25
Harul să fie cu voi cu toţi!

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
Acesta este un ghid de exegeză, ceea ce înseamnă că eşti responsabil de propria interpretare a Bibliei. Fiecare dintre noi
trebuie să mergem în lumina pe care o avem. Tu, Biblia şi Duhul Sfânt sunteţi o prioritate pentru interpretare. Nu trebuie să
laşi asta pe mâna unui exeget.
Aceste întrebări de discutat sunt date pentru a te ajuta să te gândeşti la problemele majore ale acestui capitol al cărţii.
Ele sunt menite să te provoace să te gândeşti, nefiind decisive.
1. Dacă Evrei este o epistolă, ceea ce aflăm cu certitudine din capitolul 13, de ce nu conţine salutări iniţiale?
2. Capitolul 13 vorbeşte despre evreii necredincioşi sau despre învăţătorii falşi?
3. Ce spune acest capitol despre „conducătorii” creştini?
4. Ce dată a cărţii Evrei stabileşte v. 23
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ANEXA 1
SCURTE DEFINIŢII ALE TERMENILOR GRAMATICALI GRECEŞTI
Greaca coine, numită adesea greaca elenă, era limba comună a lumii mediteraneene începând cu cucerirea lui
Alexandru cel Mare (336-323 Î. Cr.) şi care a durat aprox. 800 de ani (300 Î. Cr-500 D. Cr.). Nu era doar o greacă clasică,
simplificată, ci, în multe feluri, o formă mai nouă de greacă ce a devenit a doua limbă pentru lumea antică mediteraneană şi
din Orientul Apropiat.
Din anumite puncte de vedere, greaca Noului Testament era unică deoarece utilizatorilor ei, în afară de Luca şi
scriitorul Evreilor, probabil aveau ca limbă maternă aramaica. Aşadar, scrierea lor a fost influenţată de expresiile şi formele
structurale ale aramaicii. Ei au citit şi citat şi Septuaginta (LXX) (traducerea greacă a VT), care era scrisă în greaca coine.
Dar LXX a fost scrisă şi de înţelepţii evrei a căror limbă maternă nu era greaca.
Asta ne aminteşte că nu putem forţa NT într-o structură gramaticală restrânsă. Este unic, dar totuşi are multe în comun
cu (1) LXX; (2) cu scrierile ebraice precum cele ale lui Josephus şi (3) cu papirusurile găsite în Egipt. Atunci cum să
abordăm o analiză gramaticală a NT?
Trăsăturile gramaticale ale grecii coine şi ale grecii coine a NT sunt flexibile. În multe feluri, a fost un timp al
simplificării gramaticii. Contextul va fi călăuza noastră principală. Cuvintele au sens doar într-un context extins; aşadar,
structura gramaticală poate fi înţeleasă doar în lumina (1) stilului unui anumit autor şi (2) unui anumit context. Nu este
posibilă nicio definiţie decisivă a formelor şi a structurilor greceşti.
Greaca coine era în primul rând un limbaj verbal. Adesea cheia spre exegeză este tipul şi forma verbelor. În cele mai
multe propoziţii principale verbul apare primul, arătându-şi importanţa. În analizarea verbelor greceşti trebuie observate trei
informaţii: (1) accentul principal al timpului, al diatezei şi al modului (morfologie); (2) sensul de bază al verbului
(lexicografie) şi (3) structura contextului (sintaxa).
I.

TIMPUL
A. Timpul sau aspectul implică relaţia verbelor cu acţiunea terminată sau neterminată. Acest lucru este numit adesea
„perfectiv” sau „imperfectiv”.
1.

Timpurile perfective se concentrează pe cazul acţiunii. Nu se dau informaţii suplimentare, decât că s-a
întâmplat ceva! Nu se prezintă începutul, continuarea sau punctul culminant.

2.

Timpurile imperfective se concentrează asupra desfăşurării unei acţiuni. Pot fi descrise prin acţiune lineară,
continuă, progresivă, etc.

B. Timpurile pot fi clasificate după cum vede autorul desfăşurarea acţiunii
1.

a avut loc = AORIST

2.

a avut loc şi rezultatele continuă = TRECUT

3.

era în desfăşurare în trecut şi rezultatele continuau, dar nu acum = PLUPERFECT

4.

este în desfăşurare = PREZENT

5.

era în desfăşurare = IMPERFECT

6.

va avea loc = VIITOR

Un exemplu concret care ilustrează felul în care ajută aceste verbe la exegeză ar fi termenul „a mântui”. A fost folosit la
câteva timpuri pentru a-i arăta desfăşurarea şi punctul culminant:
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1.

AORIST – „mântuit” (Rom. 8:24)

2.

PERFECT – „au fost mântuiţi şi rezultatele continuă” (Efes. 2:5,8)

3.

PREZENT – „fiind mântuiţi” (1 Cor. 1:18; 15:2)

4.

VIITOR – „vor fi mântuiţi” (Rom. 5:9, 10; 10:9)

C. Concentrându-se asupra timpurilor verbelor, exegeţii caută motivul pentru care autorul original a ales să se exprime
cu un anumit timp verbal. Timpul standard, „fără înflorituri” era AORISTUL. Este forma verbală obişnuită,
„nespecifică”, „nemarcată”. Poate fi folosit într-o largă varietate de moduri pe care trebuie să le specifice contextul.
Spune pur şi simplu că s-a întâmplat ceva. Aspectul trecut este doar sugerat la MODUL INDICATIV. Dacă era
folosit oricare alt timp verbal, se accentua ceva mai specific. Dar ce?
1.

TIMPUL TRECUT – vorbeşte despre o acţiune încheiată cu rezultate care continuă. În unele feluri era o
combinaţie a AORISTULUI cu PREZENTUL. De obicei accentul este pus pe rezultatele continue sau pe
sfârşitul unei acţiuni. De exemplu: Efes. 2:5, 8: „aţi fost şi sunteţi în continuare mântuiţi”.

2.

TIMPUL PLUPERFECT – era ca timpul trecut, dar rezultatele continue au încetat. De exemplu: Ioan 18:16:
„Petru însă a rămas afară la uşă.”

3.

TIMPUL PREZENT – vorbeşte despre o acţiune incompletă sau nedesăvârşită. Accentul este pus de obicei pe
continuarea acţiunii. De exemplu: 1 Ioan 3:6, 9: „Oricine rămâne în El nu păcătuieşte”; „Oricine este născut
din Dumnezeu nu păcătuieşte.”

4.

TIMPUL IMPERFECT – în cazul acestui timp, relaţia cu TIMPUL PREZENT este analogă relaţiei dintre
TRECUT ŞI PLUPERFECT. IMPERFECTUL vorbeşte despre o acţiune neterminată care avea loc, dar acum a
încetat sau despre începutul unei acţiuni din trecut. De exemplu: Matei 3:5: „Locuitorii din Ierusalim…au
început să iasă la el”.

5.

TIMPUL VIITOR – vorbeşte despre o acţiune de obicei proiectată într-un cadru temporal viitor. Se axa pe
posibilitatea întâmplării mai degrabă decât pe întâmplarea în sine. Vorbeşte adesea despre siguranţa unui
eveniment. De exemplu: Matei 5:4-9 „Fericiţi sunt…ei vor…”

II.

DIATEZA

A. Diateza descrie relaţia dintre acţiunea şi SUBIECTUL VERBULUI.
B. Diateza activă este modalitatea obişnuită, aşteptată, neaccentuată de a afirma că subiectul face acţiunea VERBULUI.
C. DIATEZA PASIVĂ înseamnă că subiectul primeşte acţiunea verbului făcută de un agent extern. Agentul extern care
face acţiunea era indicat în NT grec de următoarele prepoziţii şi cazuri:
1.

un complement direct personal cu hupo, cu CAZUL ABLATIV (Matei 1:22; Fapte 22:30)

2.

un agent intermediar cu dia, cu CAZUL ABLATIV (Matei 1:22)

3.

un agent impersonal, de obicei cu en, cu CAZUL INSTRUMENTAL

4.

uneori un agent personal sau impersonal numai cu CAZUL INSTRUMENTAL

D. DIATEZA REFLEXIVĂ înseamnă că subiectul face acţiunea verbului şi este şi implicat direct în ea. Este numită
adesea „diateza interesului personal sporit”. Această construcţie accentua într-un anumit fel subiectul subordonatei
sau al propoziţiei. Această construcţie nu există în limba engleză. În greacă are o largă varietate de sensuri şi de
traduceri. Exemple:
E. REFLEXIVĂ – acţiunea directă a subiectului asupra lui însuşi. Ex.: Matei 27:5 „s-a spânzurat”
F. INTENSIVĂ – subiectul face acţiunea pentru el. Ex.: 2 Cor. 11:14 „chiar Satana se preface într-un înger de lumină”
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G. RECIPROCĂ - interacţiunea celor două subiecte. Ex.: Matei 26:4 „s-au sfătuit împreună”
III.

MODUL

A. În greaca coine există patru moduri. Ele indică relaţia verbului cu realitatea, cel puţin în mintea autorului. Modurile
sunt împărţite în două mari categorii: (1) care indică realitatea (INDICATIV) şi (2) care indică posibilitatea
(SUBJUNCTIV, IMPERATIV şi CONDIŢIONAL-OPTATIV).
B. MODUL INDICATIV este modul obişnuit de exprimare a unei acţiuni care a avut sau avea loc, cel puţin în mintea
autorului. Era singurul mod din limba greacă ce exprima un timp dat, şi chiar şi aici acest aspect era unul secundar.
C. MODUL SUBJUNCTIV exprima o acţiune viitoare posibilă. Un anumit lucru nu s-a întâmplat încă, dar sunt şanse
mari să se întâmple. Avea multe în comun cu INDICATIVUL VIITOR. Diferenţa era că SUBJUNCTIVUL exprimă
un anumit grad de îndoială. În limba engleză este exprimat adesea prin „s-ar putea”.
D. MODUL OPTATIV exprima o dorinţă care, teoretic, era posibilă. Era considerat la un pas mai departe de realitate
decât SUBJUNCTIVUL. OPTATIVUL exprima posibilitatea, dar cu anumite condiţii. OPTATIVUL era rar întâlnit
în NT. A fost folosit cel mai frecvent în expresia celebră a lui Pavel „Niciodată să nu se întâmple” (KJV „Doamne
fereşte!” [în limba română “nicidecum”]), folosit de 15 ori (Rom. 3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 11:1, 11; 1 Cor.
6:15; Gal. 2:17; 3:21; 6:14). Alte exemple se găsesc în Luca 1:38, 20:16, Fapte 8:20, şi 1 Tes. 3:11.
E. MODUL IMPERATIV accentua un ordin care era posibil, dar accentul era pus pe intenţia vorbitorului. Afirma doar
voinţa şi era condiţionat de alegerile celorlalţi. IMPERATIVUL era folosit într-un mod special în rugăciuni şi în
cererile la persoana a III-a. În NT aceste cereri se găseau doar la timpurile PREZENT şi AORIST.
F. Unele gramatici clasifică PARTICIPIUL ca mod diferit. PARTICIPIILE sunt frecvente în NT grec, definite de
obicei ca adjective verbale. Ele sunt traduse în funcţie de verbul principal cu care au legătură. Douăzeci şi şase de
traduceri ale Bibliei, publicată de Baker ajută mult în acest caz.
G. INDICATIVUL AORIST ACTIV este modalitatea obişnuită, „nemarcată” de a atesta o întâmplare. Orice alt timp,
diateză sau mod avea o anumită semnificaţie pentru exegeză pe care autorul original voia să o comunice.
IV.

Persoanelor care nu cunosc limba greacă le vor furniza informaţiile necesare următoarele lecturi suplimentare:
A. Friberg, Barbara şi Timothy, Noul Testament grecesc analitic, Grand Rapids: Baker, 1988.
B. Marshall, Alfred, Noul Testament grec-englez scris printre rânduri, Grand Rapids: Zondervan, 1976.
C. Mounce, William D, Dicţionarul analitic al Noului Testament grecesc, Grand Rapids: Zondervan, 1993.
D. Summers, Ray, Esenţele Noului Testament grecesc, Nashville: Broadman, 1950.
E. Prin Moody Bible Institute din Chicago, Ilinois sunt disponibile cursuri de greaca coine prin corespondenţă
acreditate la nivel academic

V.

SUBSTANTIVELE
A. Din punct de vedere sintactic, substantivele sunt clasificate după CAZ. CAZUL era forma declinată a unui
SUBSTANTIV, care arăta relaţia lui cu VERBUL şi cu celelalte părţi de propoziţie. În greaca coine, multe dintre
funcţiile CAZUALE erau indicate de PREPOZIŢII. Deoarece forma CAZUALĂ putea identifica mai multe relaţii,
PREPOZIŢIILE au apărut pentru a face o delimitare mai clară a acestor funcţii.
B. CAZURILE, limba greacă, sunt clasificate în următoarele opt subdiviziuni:
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1.

CAZUL NOMINATIV – era folosit pentru a denumi ceva şi era de obicei subiectul propoziţiei sau al frazei.
Mai era folosit şi pentru SUBSTANTIVE şi ADJECTIVE PREDICATE cu VERBELE copulative „a fi” şi „a
deveni”.

2.

CAZUL GENITIV – era folosit pentru descrieri şi de obicei atribuia un atribut sau o calitate cuvântului pe care
îl determina. Răspundea la întrebarea „Ce fel de?” Era marcat adesea de „a/al/ai/ale”.

3.

CAZUL ABLATIV – folosea aceleaşi forme derivate ca GENITIVUL, dar prezenta separarea. Denota adesea
despărţirea de un punct în timp, spaţiu, sursă, origine sau grad. Era exprimat adesea prin folosirea
PREPOZIŢIEI „de la”.

4.

CAZUL DATIV – era folosit pentru a descrie interesul personal. Acest lucru ar putea denota un aspect pozitiv
sau unul negativ. Adesea avea funcţia sintactică de COMPLEMENT INDIRECT şi era exprimat cu ajutorul
PREPOZIŢIEI „pentru”.

5.

CAZUL LOCATIV – avea aceeaşi formă ca DATIVUL, dar exprima poziţia sau localizarea în spaţiu, în timp
sau în limitele logicii. Era exprimat adesea cu ajutorul PREPOZIŢIILOR „în”, „pe”, „la”, „dintre”, „în
timpul”, „aproape de”, „deasupra” şi „lângă”.

6.

CAZUL INSTRUMENTAL – avea aceleaşi forme ca DATIVUL şi LOCATIVUL. Exprima mijloacele sau
asocierea. Era exprimat adesea cu ajutorul PREPOZIŢIILOR „prin” sau „cu”.

7.

CAZUL ACUZATIV – era folosit pentru a prezenta concluzia unei acţiuni. Exprima limitarea. De obicei era
COMPLEMENT DIRECT. Răspundea la întrebarea „Cât de departe?” sau „Până unde?”

8.
VI.

CAZUL VOCATIV – era folosit pentru adresarea directă.

CONJUNCŢIILE ŞI CUVINTELE DE LEGĂTURĂ
A. Limba greacă este una foarte inflexibilă deoarece are multe cuvinte de legătură care leagă idei (subordonate,
propoziţii şi paragrafe). Ele sunt atât de folosite încât absenţa lor este adesea semnificativă pentru exeget. De fapt,
aceste CONJUNCŢII şi CUVINTE DE LEGĂTURĂ arată intenţia autorului. Adesea sunt de o importanţă crucială
în determinarea cu exactitate a ideii pe care încearcă să o comunice.
B. Urmează o listă cu unele CONJUNCŢII şi CUVINTE DE LEGĂTURĂ şi sensul lor (în mare parte aceste informaţii
au fost extrase din H. E. Dana şi Julius K. Mantey, Manual de gramatică a Noului Testament grec).
1.

Conjuncţii care arată timpul
a. epei, epeidē, hopote, hōs, hote, hotan (SUBJ.) – „când”
b. heōs – „în timp ce”
c. hotan, epan (SUBJ.) – „oricând”
d. heōs, achri, mechri (SUBJ.) – „până”
e. priv (INFIN.) – „înainte de”
f. hōs – „de când”, „când”, „în timp ce”

2.

CONJUNCŢII logice
a. care arată scopul:
1) hina (SUBJ.), hopōs (SUBJ.), hōs – „pentru ca să”, „ca să”
2) hōste (ACUZATIV INFINITIV ARTICULAR) – „ca să”
3) pros (ACUZATIV INFINITIV ARTICULAR) sau eis (ACUZATIV INFINITIV ARTICULAR) – „ca
să”
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b. care arată rezultatul (există o strânsă asociere între formele gramaticale care arată scopul şi cele care arată
rezultatul)
1) hōste (INFINITIV, acesta este cel mai folosit) – „pentru ca să”, „astfel”
2) hiva (SUBJ.) – „în aşa fel încât”
3) ara – „astfel încât”
c. care arată cauza sau motivul
1) gar (cauza/efectul sau motivul/concluzia) – „deoarece”, „pentru că”
2) dioti, hotiy – „pentru că”
3) epei, epeidē, hōs – „deoarece”
4) dia (cu acuzativ şi cu infinitiv articular) – „pentru că”
d. care arată concluzia
1) ara, poinun, hōste – „aşadar”
2) dio (cea mai puternică conjuncţie concluzivă) – „motiv pentru care”, „de ce”, „aşadar”
3) oun – „aşadar”, „aşa că”, „atunci”, „prin urmare”
4) toinoun – „în consecinţă”
e. adversative sau contrastante
1) alla (puternic ADVERSATIVĂ) – „dar”, „cu excepţia”
2) de – „dar”, „oricum”, „deşi”, „pe de altă parte”
3) kai – „dar”
4) mentoi, oun – „oricum”
5) plēn – „cu toate acestea” (cel mai adesea în Luca)
6) oun – „oricum”
f. de comparaţie
1) hōs, kathōs (introduce SUBORDONATELE COMPARATIVE)
2) kata (în cuvinte compuse: katho, kathoti, kathōsper, kathaper)
3) hosos (în cuvinte ebraice)
4) ē – „decât”
g. continuative
1) de – „şi”, „acum”
2) kai – „şi”
3) tei – „şi”
4) hina, oun – „încât”
5) oun – „apoi” (în Ioan)
3.

Funcţie empatică
a. alla – „cu siguranţă”, „da”, „de fapt”
b. ara – „într-adevăr”, „precis”, „realmente”
c. gar – „dar realmente”, „precis”, „într-adevăr”
d. de - „într-adevăr”
e. ean – „chiar”
f. kai – „chiar”, „într-adevăr”, „realmente”
g. mentoi – „într-adevăr”
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h. oun – „realmente”, „cu orice preţ”
VII.

PROPOZIŢIILE CONDIŢIONALE
A. SUBORDONATA CONDIŢIONALĂ conţine una sau mai multe subordonate condiţionale. Această structură
gramaticală ajută exegeza, oferind condiţiile, motivele şi cauzele pentru care are sau nu are loc acţiunea verbului
principal. Existau patru tipuri de propoziţii condiţionale. Ele diferă de la una presupusă adevărată din perspectiva
autorului sau pentru scopurile lui până la una care era doar o dorinţă.
B. SUBORDONATA CONDIŢIONALĂ DE GRADUL I exprima o acţiune sau o stare presupusă adevărată din
perspectiva autorului sau pentru scopurile lui, deşi era introdusă prin „dacă”. În câteva contexte putea fi tradus
„deoarece” (Matei 4:3; Rom. 8:31). Oricum, asta nu înseamnă că toate CONDIŢIONALELE DE GRADUL I sunt
adevărate. Ele erau folosite adesea pentru a prezenta o idee într-o discuţie sau pentru a sublinia o eroare (Matei
12:27).
C. SUBORDONATA CONDIŢIONALĂ DE GRADUL II este numită adesea „opusă adevărului”. Afirmă ceva fals
pentru a exprima o idee. Exemple:
1.

„Dacă ar fi un proroc, ceea ce nu este, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El, dar nu ştie”
(Luca 7:39).

2.

„Dacă aţi crede pe Moise, dar nu îl credeţi, M-aţi crede şi pe Mine, dar nu Mă credeţi” (Ioan 5:46).

3.

„Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, ceea ce nu caut, n-aş fi robul lui Hristos, ceea ce sunt” (Gal. 1:10).

D. SUBORDONATA CONDIŢIONALĂ DE GRADUL III vorbeşte despre o acţiune viitoare posibilă. Afirmă adesea
probabilitatea acelei acţiuni. De obicei vorbeşte despre un eveniment neprevăzut. Acţiunea verbului din principală
face posibilă acţiunea din subordonata condiţională. Exemple din 1 Ioan: 1:6-10; 2:4,6,9,15,20,21,24,29; 3:21; 4:20;
5:14,16.
E. SUBORDONATA CONDIŢIONALĂ DE GRADUL IV este cea mai îndepărtată de realitate. Este rar folosită în
NT. De fapt, nu există nicio SUBORDONATĂ CONDIŢIONALĂ DE GRADUL IV în care ambele părţi ale
condiţiei să se potrivească definiţiei. Un exemplu de SUBORDONATĂ CONDIŢIONALĂ DE GRADUL IV
parţială la începutul frazei este subordonata 1 Petru 3:14. Un exemplu de SUBORDONATĂ CONDIŢIONALĂ DE
GRADUL IV la sfârşitul frazei este Fapte 8:31.
VIII.

INTERDICŢII

A. IMPERATIVUL PREZENT cu PARTICULA MĒ accentuează adesea (dar nu mereu) încetarea unei acţiuni aflate în
desfăşurare. Exemple: „Nu vă [mai] strângeţi comori pe pământ…” (Matei 6:19); „nu vă [mai] îngrijoraţi de viaţa
voastră…” (Matei 6:25); „Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale
nelegiuirii…” (Rom. 6:13); „Să nu [mai] întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu …” (Efes. 4:30) şi „Nu vă [mai]
îmbătaţi de vin…” (Efes. 5:18).
B. AORISTUL SUBJUNCTIV cu PARTICULA MĒ accentuează că „nici măcar să nu începeţi să”. Exemple: „Să nu
credeţi că…” (Matei 5:17); „Nu vă îngrijoraţi…” (Matei 6:31); „Să nu-ţi fie ruşine” (2 Tim. 1:8).
C. MODUL SUBJUNCTIV cu NEGAŢIE DUBLĂ este o negaţie foarte puternică: „niciodată, nu, niciodată” sau „în
nici un caz”. Exemple: „în veac nu va vedea moartea” (Ioan 8:51); „nu voi … niciodată …” (1 Cor. 8:13).
IX.

ARTICOLUL
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A. În greaca coine, ARTICOLUL HOTĂRÂT avea aceeaşi utilizare ca în limba română. Funcţia lui principală era
aceea de a puncta, el fiind o modalitate de a atrage atenţia asupra unui cuvânt, a unui nume sau a unei sintagme. În
NT, utilizarea lui diferă de la scriitor la scriitor. ARTICOLUL HOTĂRÂT mai putea fi:
1.

procedeu contrastant, precum pronumele demonstrativ;

2.

modalitate de a vorbi despre un SUBIECT sau o persoană anterioară;

3.

modalitate de a identifica SUBIECTUL într-o propoziţie cu VERB copulativ. Ex. „Dumnezeu este Duh” (Ioan
4:24); „Dumnezeu e lumină” (1 Ioan 1:5); „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8, 16).

B. În greaca coine nu exista ARTICOL NEHOTĂRÂT cum există în limba română „un/o”. Lipsa ARTICOLULUI
HOTĂRÂT putea însemna:
1.

concentrarea asupra caracteristicilor sau a calităţii unui lucru

2.

concentrarea asupra categoriei unui lucru

C. Scriitorii NT foloseau ARTICOLUL în moduri foarte diferite.
X.

MODALITĂŢI DE ACCENTUARE ÎN GREACA NOULUI TESTAMENT
A. Tehnicile de accentuare din NT variază de la scriitor la scriitor. Cei mai consecvenţi şi mai convenţionali scriitori au
fost Luca şi scriitorul Evreilor.
B. Am afirmat mai devreme că INDICATIVUL AORIST ACTIV era standard şi nemarcat pentru accentuare şi că
oricare alt TIMP, DIATEZĂ sau MOD este semnificativ pentru exegeză. Asta nu înseamnă că INDICATIVUL
AORIST ACTIV nu este semnificativ adesea din punct de vedere gramatical. Ex.: Rom. 6:10 (de două ori).
C. Ordinea cuvintelor în greaca coine
1.

Greaca coine era o limbă conjugată, care nu depindea de ordinea cuvintelor, ca limba engleză. Aşadar, autorul
putea schimba ordinea obişnuită a cuvintelor pentru a arăta:
a.

ce voia să scoată în evidenţă pentru cititor

b. ce credea el ca va fi surprinzător pentru cititor
c.
2.

ce presimţea

Ordinea normală a cuvintelor în limba greacă a rămas o chestiune neclarificată. Oricum, ordinea presupusă
normală este:

a.

pentru VERBELE copulative:
1) VERB
2) SUBIECT
3) COMPLEMENT

b.

pentru VERBELE TRANZITIVE
1) VERB
2) SUBIECT
3) COMPLEMENT
4) COMPLEMENT INDIRECT
5) LOCUŢIUNE PREPOZIŢIONALĂ

c.

pentru LOCUŢIUNI SUBSTANTIVALE:
1) SUBSTANTIV
2) DETERMINANT
3) LOCUŢIUNE PREPOZIŢIONALĂ
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3.
a.

Ordinea cuvintelor poate fi o chestiune exegetică extrem de importantă. Exemple:
„mâna dreaptă mi-au dat-o mie şi lui Barnaba de însoţire” (Gal. 2:9). Expresia „mâna dreaptă de însoţire” este
împărţită şi pusă la început pentru a-i arăta importanţa.

b.

sintagma „cu Cristos” a fost pusă la început. Moartea lui era importantă (Gal. 2:20).

c.

construcţia „în multe rânduri şi în multe chipuri” (Evrei 1:1) a fost pusă la început. Ea contrasta cu faptul că
Dumnezeu S-a auto-revelat, nu cu revelaţia în sine.

D. De obicei, un anumit grad de accentuare era arătat de:
1.

repetiţia PRONUMELUI care se afla deja în forma conjugată a VERBULUI. Ex.: „Eu Însumi sunt cu voi…”
(Matei 28:20).

2.

absenţa unei CONJUNCŢII aşteptate sau a altor cuvinte de legătură între cuvinte, între expresii, între
subordonate sau între propoziţii. Asta se numeşte „omiterea conjuncţiilor” („dezlegat”). Cuvântul de legătură
era aşteptat, aşa că lipsa lui atrăgea atenţia. Exemple:

a.

Fericirile, Matei 5:3 şi următoarele (accentua lista)

b.

Ioan 14:1 (un subiect nou)

c.

Rom. 9:1 (secţiune nouă)

d.

2 Cor. 12:20 (accentua lista)

3.

Repetarea cuvintelor şi a expresiilor dintr-un anumit context. Ex.: „laude slavei Lui” (Efes. 1:6, 12, 14). Această
expresie a fost folosită pentru a arăta lucrarea fiecăreia dintre persoanele Trinităţii.

4.
a.

Folosirea unei expresii sau a unui joc de cuvinte (sunete)
eufemisme – cuvinte care înlocuiesc subiecte tabu, precum „somn” pentru moarte (Ioan 11:11-14) sau „picior”
pentru organul genital masculin (Rut 3:7-8; 1 Sam. 24:3)

b.

circumlocuţiuni – cuvinte substitute pentru numele lui Dumnezeu, precum „Împărăţia cerurilor” (Matei 3:2)
sau „un glas din ceruri” (Matei 3:17)

c.

FIGURI DE STIL
1) exagerări imposibile (Matei 3:9; 5:29-30; 19:24)
2) exagerări uşoare (Matei 3:5; Fapte 2:36)
3) personificări (1 Cor. 15:55)
4) ironia (Gal. 5:12)
5) pasaje poetice (Fil. 2:6-11)
6) jocuri de sunete între cuvinte
a)

„biserică”
i.

„biserică” (Efes. 3:21)

ii.

„chemare” (Efes. 4:1,4)

iii.

„chemat” (Efes. 4:1,4)

b) „liber”

d.

i.

„femeie liberă” (Gal. 4:31)

ii.

„libertate” (Gal. 5:1)

iii.

„liber” (Gal. 5:1)

limbaj idiomatic – limbaj specific de obicei din punct de vedere cultural şi lingvistic:
1) folosirea cu sens figurat a cuvântului „mâncare” (Ioan 4:31-34)
2) folosirea cu sens figurat a cuvântului „Templu” (Ioan 2:19; Matei 26:61)
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3) idiomul ebraic pentru „compasiune”, „ură” (Gen. 29:31; Deut. 21:15; Luca 14:36; Ioan 12:25; Rom. 9:13)
4) „toţi” versus „mulţi”. Compară Isaia 53:6 („toţi”) cu 53:11, 12 („mulţi”). Termenii sunt sinonimi, după cum
demonstrează Rom. 5:18,19.
5.

Folosirea unei expresii în loc de un cuvânt. Ex.: „Domnul Isus Cristos”

6.

Folosirea specială a lui auto

a.

când este articulat (funcţie atributivă) este tradus „acelaşi”

b.

când nu este articulat (funcţie predicativă) era tradus ca PRONUME REFLEXIV DE ÎNTĂRIRE – „însuşi”,
„însăşi”.

E. Studentul care citeşte Biblia în altă limbă decât greaca poate identifica accentuările în câteva moduri:
1.

folosirea unui dicţionar analitic şi a unui comentariu grec/român

2.

compararea traducerilor în limba română, în special a celor traduse după principii diferite. Ex.: compararea unei
traduceri „cuvânt cu cuvânt” (KJV, NKJV, ASV, NASB, RSV, NRSV) cu un „echivalent dinamic” (Williams,
NIV, NEB, REB, JB, NJB, TEV). Un mare ajutor în acest caz ar fi Douăzeci şi şase de traduceri ale Bibliei,
publicată de Baker.

3.

folosirea Bibliei accentuată, de Joseph Bryant Rotherham (Kregel, 1994)

4.

folosirea unei traduceri foarte literale

a.

Versiunea americană standard din 1901

b.

Traducerea literală a Bibliei a lui Young, de Robert Young (Guardian Press, 1976)

Studiul gramaticii este plictisitor, dar necesar pentru o exegeză corectă. Aceste scurte definiţii, comentarii şi exemple
vin să-i încurajeze şi să-i ajute pe cei care nu ştiu să citească în limba greacă să folosească observaţiile gramaticale din acest
volum. Cu siguranţă aceste definiţii sunt foarte simplificate. Ele nu ar trebui folosite într-o manieră autoritară, inflexibilă, ci
ca mijloace ajutătoare pentru o înţelegere mai profundă a sintaxei Noului Testament. Sper că aceste definiţi vor ajuta cititorii
şi să înţeleagă comentariile altor mijloace adiţionale de studiu precum comentariile tehnice ale Noului Testament.
Trebuie să ne putem verifica exegeza bazaţi pe informaţiile din textele Scripturii. Gramatica este una dintre informaţiile
care ne ajută cel mai mult; alte informaţii ar mai fi contextul istoric şi cel literar, folosirea contemporană a cuvintelor şi
pasajele paralele.
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ANEXA 2
CRITICA TEXTUALĂ
Acest subiect va explica observaţiile textuale din acest comentariu. Va fi folosită schiţa următoare:
I.

Sursele textuale ale Bibliei:
A. Vechiul Testament
B. Noul Testament

II.
III.
I.

Scurtă explicare a problemelor şi teoriilor „criticii inferioare”, numită şi „critică textuală”
Sugestii pentru lectură suplimentară
Sursele textuale ale Bibliei:
A. Vechiul Testament
1.

Textul masoretic (TM) – textul ebraic format doar din consoane; a fost inventat de rabinul Aquiba în
anul 100 D. Cr. Vocalele, accentele, notele de pe margine, punctuaţia şi instrumentele au început să fie
introduse în secolul al VI-lea D. Cr., proces încheiat în secolul al IX-lea D. Cr. Ele au fost introduse de
o familie de cărturari evrei cunoscuţi ca „Masoreţii”. Ei au folosit aceeaşi formă textuală ca cea din
Mişna, Talmud, Targum, Peshitta şi din Vulgată.

2.

Septuaginta (LXX) – tradiţia spune că LXX a fost scrisă de 70 de cărturari evrei în 70 de zile pentru
biblioteca din Alexandria, sponsorizaţi de regele Ptolemeu al II-lea (285-246 Î. Cr.). Se presupune că
traducerea a fost cerută de un conducător evreu care locuia în Alexandria. Această tradiţie vine din
„Scrisoarea lui Aristeas”. LXX s-a bazat în mare parte pe o tradiţie textuală ebraică diferită de textul
rabinului Aquiba (TM).

3.

Manuscrisele de la Marea Moartă (MMM) – au fost scrise în perioada romană de dinainte de Cristos
(200 Î. Cr.-70 D. Cr.) de o sectă de separatişti evrei numită „eseenii”. Manuscrisele ebraice, găsite în
câteva locuri în apropiere de Marea Moartă, demonstrează o familie textuală oarecum diferită din
spatele TM şi LXX.

4.

Câteva exemple ale modului în care compararea acestor texte i-a ajutat pe exegeţi să înţeleagă VT:
a.

LXX i-a ajutat pe traducători şi pe cercetători să înţeleagă TM
1) Isaia 52:14 în LXX – „După cum pentru mulţi [el] a fost o pricină de groază”
2) Isaia 52:14 în TM – „După cum pentru mulţi [tu] ai fost o pricină de groază”
3) În Isaia 52:15 este confirmată deosebirea de PRONUME
a) în LXX – „pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie”
b) în TM – „el a înviorat multe popoare”

b. MMM i-a ajutat pe traducători şi pe cercetători să înţeleagă TM
1) Isaia 21:8 în MMM – „apoi văzătorul a strigat: «am stat mereu în turnul meu de pază…»”
2) Isaia 21:8 în TM – „Apoi am strigat ca un leu: «Doamne, am stat mereu în turnul meu de pază
ziua…»”
c.

LXX şi MMM au ajutat la clarificarea lui Isaia 53:11
1) LXX şi MMM – „După ce munca sufletului Lui va vedea lumina, Se va înviora”
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2) TM – „Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora”
B. Noul Testament
1.

Există peste 5.300 de manuscrise integrale sau parţiale ale Noului Testament grecesc. Aproximativ 85
sunt scrise pe papirusuri şi 268 sunt scrise doar cu majuscule (unciale). Mai târziu, aproximativ în
secolul al IX-lea D. Cr., a apărut un scris semi-cursiv (cu litere mici). Există aproximativ 2.700 de
manuscrise greceşti scrise. Mai avem şi 2.100 de copii ale listelor cu textele Scripturii folosite în
închinare.

2.

Aproximativ 85 de manuscrise greceşti care conţin părţi din NT scrise pe papirusuri sunt păstrate în
muzee. Unele datează din secolul al II-lea D. Cr., dar cele mai multe sunt din secolele III şi IV. Nici
unul dintre aceste manuscrise nu conţine întregul NT. Faptul că acestea sunt cele mai vechi copii ale
NT nu înseamnă că au cele mai puţine variante. Multe dintre ele au fost copiate rapid pentru utilizare
locală, procesul nefiind practicat cu foarte multă grijă. Aşadar, ele au multe diferenţe.

3.

Codex Sinaiticus, cunoscut după litera ebraică

( אalef) sau (01), a fost găsit la mănăstirea Sfânta

Ecaterina de pe muntele Sinai de Tischendorf. Datează din secolul al IV-lea şi conţine LXX din VT şi
NT grecesc. Este un text de tip alexandrin.
4.

Codex Alexandinus, cunoscut ca „A” sau (02), este un manuscris grecesc din secolul al V-lea care a
fost găsit în Alexandria, în Egipt.

5.

Codex Vaticanus, cunoscut ca „B” sau (03), datează de la mijlocul secolului al IV-lea D. Cr. Conţine
LXX din VT şi NT grecesc. Este un text de tip alexandrin.

6.

Codex Ephraemi, cunoscut ca „C” sau (04), este un manuscris grecesc din secolul al V-lea care a fost
distrus parţial.

7.

Codex Bazae, cunoscut ca „D” sau (05), este un manuscris grecesc din secolul al V-lea sau al VI-lea.
Era cel mai important reprezentant al „textelor vestice”. Conţine multe adaosuri şi era principala sursă
grecească pentru traducerea King James.

8.

Manuscrisele Noului Testament pot fi grupate în trei sau chiar patru familii care au anumite
caracteristici comune.
a.

textul alexandrin din Egipt
1) P75, P66 (aproximativ din anul 200 D. Cr.), conţine Evangheliile
2) P46 (aproximativ din anul 225 D. Cr.), conţine epistolele lui Pavel
3) P72 (aproximativ din anul 225-250 D. Cr.), conţine Petru şi Iuda
4) Codex B., numit „Vaticanus” (aproximativ din anul 325 D. Cr.), include întregul VT şi NT
5) Origen citează din acest tip de text
6) Alte manuscrise care conţin acest tip de text sunt א, C, L, W, 33

b. Texte vestice din Africa de Nord
1) citate din părinţii Bisericii din Africa de Nord, din Tertulian, din Ciprian şi din traduceri din
latina veche
2) citate din Ireneus
3) citate din Tatian şi din traduceri din siriana veche
4) Codex D „Bezae” urmează tipul acestui text
c.

texte bizantine estice de la Constantinopole
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1) acest tip se reflectă în peste 80% din cele 5.300 de manuscrise
2) citate de părinţii bisericii din Antiohia, Siria, Capadocieni, Crisostom şi Terodoret
3) Codex A, doar în Evanghelii
4) Codex E (secolul al VIII-lea) pentru întregul NT
d. al patrulea tip posibil este cel „Ceazarian” din Palestina
1) se vede la început doar în Marcu
2) este folosit şi în P45 şi în W
II.

Scurte explicaţii ale problemelor şi teoriilor „criticii inferioare” sau ale „criticii textuale”
A. Cum au apărut diferenţele
1. din neatenţie sau din întâmplare (în cele mai multe cazuri)
a.

greşeală de vedere în copierea manuală care constă în citirea celui de-al doilea dintre două cuvinte
asemănătoare, omiţând aşadar toate cuvintele dintre ele (homoioteleuton)
1) greşeală de vedere care constă în omiterea literei duble dintr-un cuvânt sau dintr-o expresie
(haplografie)
2) greşeală de gândire care constă în repetarea unei expresii sau a unui rând al unui text grecesc
(ditografie)

2. eroare de auz în copierea după dictare în cazul unei greşeli de pronunţie (itacism). De obicei greşelile de
pronunţie implică cuvinte greceşti care sună asemănător.
3. Primele texte greceşti nu erau împărţite pe capitole sau pe versete, aveau punctuaţie sumară sau absentă şi
nu aveau spaţiu între cuvinte. Literele pot fi împărţite în diferite moduri pentru a forma cuvinte diferite.
4. intenţionate
a.

au fost făcute schimbări pentru a îmbunătăţi forma gramaticală a textului copiat

b.

au fost făcute schimbări pentru a face textul să fie în conformitate cu alte texte biblice (armonizarea
paralelelor)

c.

au fost făcute schimbări prin combinarea a două sau mai multe variante de citire într-un text lung
(conflaţie)

d.

au fost făcute schimbări pentru a corecta o problemă sesizată în text (1 Cor. 11:27 şi 1 Ioan 5:7-8)

e.

unele informaţii suplimentare precum contextul istoric sau exegeza corectă a textului au fost adăugate
pe margine de un scrib, dar introduse în text de un al doilea scrib (Ioan 5:4)

B. Principiile de bază ale criticii textuale (instrucţiuni logice pentru determinarea textului original atunci când
există diferenţe)
1. cel mai ciudat sau mai neobişnuit text din punct de vedere gramatical este, probabil, originalul
2. cel mai scurt este, probabil, originalul
3. cel mai vechi text primeşte credibilitate mai mare datorită apropierii istorice de original, toate celelalte
aspecte fiind egale
4. manuscrisele provenite din locuri diferite din punct de vedere geografic conţin de obicei varianta originală
5. sunt preferate textele mai sărace din punct de vedere doctrinar, mai ales cele în legătură cu probleme
teologice din perioada schimbărilor din manuscris, precum Trinitatea în 1 Ioan 5:7-8
6. textul care explică cel mai bine originea celorlalte variante
7. două citate care ajută la descoperirea echilibrului din aceste variante care creează probleme:
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a.

J. Harold Greenlee, Introducere în critica textuală a Noului Testament, p. 68

b.

„Nicio doctrină creştină nu atârnă de un text discutabil; iar cel care studiază Noul Testament nu trebuie
să vrea ca textul lui să fie mai ortodox sau mai puternic doctrinar decât originalul inspirat.”

c.

W. A. Criswell i-a spus lui Greg Garrison de la The Birmingham News că el (Criswell) nu crede că
toate cuvintele din Biblie sunt inspirate, „cel puţin nu toate cuvintele care au ajuns la publicul modern
după secole de traducători.” Criswell a spus:

„Eu cred că toată convingerea în critica textuală. De exemplu, cred că ultima jumătate a capitolului 16 din Marcu este o
erezie: nu este inspirat, ci doar inventat… Când îl compari cu manuscrisele din trecut, nu există acea concluzie la Evanghelia
lui Marcu. Cineva a adăugat-o…”
Şi patriarhul infailibililor de la Convenţia Baptiştilor din sud a pretins că „interpolarea” este evidentă şi în Ioan 5, în
povestirea despre Isus la scăldătoarea din Betesda. El dezbate şi cele două prezentări diferite ale morţii lui Iuda (Matei 27 şi
Faptele apostolilor 1): „Este doar o viziune diferită asupra suicidului.” Criswell a spus: „Dacă este în Biblie, există o
explicaţie pentru acest lucru. Iar cele două prezentări ale sinuciderii lui Iuda sunt în Biblie.” Criswell a adăugat: „Critica
textuală în sine este o ştiinţă minunată. Nu este efemeră sau impertinentă. Este dinamică şi centrală…”
III.

Problemele de manuscris (critica textuală)
A. Sugestii pentru lectură suplimentară:
1.

Critica biblică: istorică, literară şi textuală, de R.H. Harrison

2.

Textul Noului Testament: transmiterea, denaturarea şi refacerea, de Bruce M. Metzger

3.

Introducere în critica textuală a Noului Testament, de J. H Greenlee
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ANEXA 3
HERMENEUTICA RABINICĂ DIN VREMEA APOSTOLILOR
ŞI EFECTUL EI ASUPRA BISERICII PRIMARE
I.

Scriptura trebuie înţeleasă în contextul ei propriu istoric şi literar, apoi aplicată fiecărei situaţii noi
A. Un exemplu al nevoii de interpretare a mesajului Scripturii la o nouă situaţie se găseşte în schimbarea uşoară a celor
Zece Porunci:
1.

Exod 20 a fost scris de Moise pentru o comunitate nomadă

2.

Deuteronmon 5 este adaptarea aceloraşi adevăruri revelatoare făcute de Moise pentru o comunitate aşezată

B. 2 Regi 22 atestă renovarea şi repararea templului sub conducerea lui Iosia. Hilchia a găsit o copie a legii şi Şafan i-a
citit-o regelui Iosia. Se pare că nu a fost necesară nicio interpretare pentru ca Iosia să înţeleagă.
C. Un alt exemplu de încercare de a face legătura între o revelaţie timpurie cu o nouă vreme şi situaţie se găseşte în
Ieremia. Prorocii falşi din zilele lui interpretau în afara contextului promisiunile făcute de Dumnezeu lui Isaia (Isaia
36) şi le aplicau literal la zilele lor fără să observe situaţiile diferite (Ieremia 23-28).
D. Cel mai popular exemplu biblic al nevoi de hermeneutică este traducerea Scripturii făcute de Ezdra din ebraică în
aramaică şi interpretarea sensului lor după cum simţea el nevoia (Neemia 8:8).
E. Din aceeaşi perioadă post exilică este şi dezvoltarea slujbei de scrib, care pare să înlocuiască locul central al
preotului în societatea ebraică. Învăţăturile sinagogii au devenit centrul vieţii ebraice şi nu cultul. Era nevoie de
scribi pentru interpretarea legilor străvechi la societatea persană. Tradiţia afirmă că Ezra a iniţiat pentru acest scop
un grup oficial de scribi, cunoscută ca „marea Sinagogă”(observaţiile nepublicate ale lui Osborne, p. 4)
II.

Nevoia de bază de principii de interpretare

A. Limbajul uman scris în cel mai bun caz, este ambiguu. Comunicarea umană, chiar dacă este auzită bine, este adesea
dificil de înţeles. Când se dă un context istoric sarcina de interpretare a Scripturilor pentru o nouă vreme devine
crucială.
B. Hermeneutica este o încercare de a aplica logica umană şi regulile gramaticale la un text scris pentru a înţelege
sensul autorului original şi aplicarea ei ulterioară.
C. În iudaism s-au dezvoltat câteva metodologii distincte care au avut impact în perioada apostolilor.

III.

1.

Peshat – sensul simplu, evident al cuvintelor textului

2.

Remez – un sens alegoric bazat pe câteva aspecte ale textului (indiciu)

3.

Derash – un sens metaforic folosind comparaţi şi ilustraţii (predică)

4.

Sod – înţelesuri ascunse bazate pe cunoştinţe secrete (Kabbalah)

Dezvoltarea hermeneutici rabinice

A. Evreii babilonieni şi palestinieni s-au luptate cu un sistem strâns legat de interpretare a Scripturilor străvechi, în
special Torra, pentru zilele lor. Acest lucru a fost făcut în principal în două feluri.
1.

Torra a fost interpretată în două feluri
a. o metodă literală numită peshat
b. o încercare de a extinde aplicarea textelor antice prin diferite metode de interpretare numite midrash
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2.

În jurul Torei sa dezvoltat conceptul unui „gard viu” cunoscut ca tradiţia orală. Se crede că i s-a dat lui Moise
oral pe muntele Sinai (Mishua Abot 1:1). Mai târziu a fost codificat în talmudul babilonian şi palestinian
(neterminat). Această literatură a fost o încercare de aplicare a Torrei în viaţa de zi cu zi. Acest lucru s-a
întâmplat adesea printr-un apel la autoritate, starea rabinilor cu autoritate în privinţa diferitelor probleme de
interpretare şi aplicare.

B. Perechile
1.

S-a dezvoltat seturi de învăţături cu diferite opinii în privinţa exegezei (Shammai, şcoală conservatoare şi
Hillel, şcoală liberală). Aceste perechi foloseau metoda dezbaterii ca modalitate de ajungere la înţelesul Torei
(Gilbert, p. 7). Aceste perechi abordau textul din direcţii opuse. De obicei unul căuta sensul propriu şi celălalt
posibilele implicaţii alegorice (comparaţii şi ilustraţii).

2.

Aceste perechi au dezvoltat principii de interpretare a unei abordări midrash-ice a Torei (texte halahice).
Aceşti oameni au încercat să interpreteze Scriptura în sine, dar de obicei au găsea sensuri ascunse în fiecare
text (Sod). Asta le permitea să aplice textele străvechi la vremurile lor şi să răspundă la întrebări la care Biblia
în sine nu a răspuns niciodată.

3.

Hermeneutica rabinică avea trei instrucţiuni călăuzitoare de bază
a. instrucţiuni pentru aplicarea Torei la viaţa de zi cu zi
b. instrucţiuni pentru protejarea oamenilor de mânia lui Dumnezeu (Deut. 27-28)i
c. instrucţiuni pentru aducerea Noii Epoci

C. Câteva metodologii timpurii
1.

Traducerile aramaice din ebraică, numite „targume” (Gilbert, p. 16-17; Osborne, p. 5; Patte, pp. 55-58)
a.

instrucţiunile aparente pentru traduceri erau următoarele:
1) să clarifice neclarităţile
2) să armonizeze contradicţiile
3) să identifice profeţiile
4) să elimine antropomorfismul

b.

principiile aparente pentru traduceri (Patte, pp. 65-81) erau următoarele:
1) tot textul este semnificativ pentru exegeză (numerogoglie, diferite versiuni de scriere, etc.)
2) un verset din Scriptură care nu are legătură este folosit pentru explicarea altui verset
3) istoria nu este tratată cronologic, ci anumite evenimente importante sunt privite telescopic
(chemarea lui Avraam, Exodul, cortul/templul, exilele, noul veac). Asta scotea elementul istoric
din textul care trebuia interpretat.
4) nu era accentuat adevărul teologic, ci aplicaţia practică, existenţială a fiecărei părţi a textului

2.

Saducheii, care formau clasa bogată de preoţi din zilele lui Isus respingeau tradiţia orală, care era foarte
importantă pentru farisei. De asemenea, ei respingeau tărâmul spiritual şi punctele de vedere cu privire la viaţa
de apoi. Acest grup a fost distrus în revolta evreilor care a culminat cu căderea Ierusalimului în anul 70 D.Cr.
principiile lor de bază erau următoarele (Patte, pp. 125-128):
a.

Scriptura trebuie înţeleasă în lumina promisiunilor legământului şi a blestemelor (Deut. 27-28)

b.

Scriptura inspirată se închidea cu Torra (Gen. – Deut.)

c.

Pentru ei interpretarea Scripturii era foarte pragmatică. Ei voiau să ştie cum să fie binecuvântaţi de
Dumnezeu şi cum să evite orice pedeapsă divină.
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d.

Se pare că ei îşi împărţeau viaţa în secular şi sfânt. Hermeneutica avea impact doar asupra vieţii lor
religioase.

e.

Este interesant că această accentuare a legământului a apărut separat în mişcările religioase separatiste
ale eseenilor prin „învăţătorul neprihănirii” pe care îl aveau.

3.

Metoda de hermeneutică a eseenilor sau Qumran
a.

implica contemporanizarea tuturor profeţiilor în contextul lor existenţial propriu (Pesher). Ei erau în
conflict cu instituţiile ebraice din vremea lor. Se considerau comunitatea aleasă din zilele din urmă
care se pregătea pentru noua epocă.

b.

Principiile lor hermeneutice erau următoarele (Brownlee, pp. 60-62)
1) tot ce au scris prorocii străvechi avea referinţă escatologică la comunitatea lor.
2) deoarece prorocii străvechi scriau criptic, sensul lor trebuia lămurit de un învăţător special care
urma să vină.
3) ceea ce a vrut să spună prorocului străvechi nu putea fi găsit în diferitele copii ale textelor lui
(nereguli textuale sau ortografice
4) diferenţele textuale erau un indiciu pentru exegeză.
5) aplicaţia ar putea fi făcută pe baza circumstanţelor similare din alt verset
6) aplicaţia ar putea fi făcută pe baza alegorie
7) ceea ce a vrut să spună profetul străvechi poate fi dedus prin mai mult decât o definiţie sau decât
terminologia termenilor.
8) uneori adevărata semnificaţie este atât de ascunsă încât este folosită doar un sens derivat dintr-un
sinonim.
9) uneori adevărata semnificaţie se găseşte prin rearanjarea consoanelor dintr-un cuvânt ebraică
10) uneori adevărata semnificaţie se găseşte înlocuind litere asemănătoare într-un cuvânt ebraic
11) uneori adevărata semnificaţie se găseşte despărţind cuvântul în părţi şi interpretând apoi părţile.
12) uneori adevărata semnificaţie este ascunsă prin folosirea abrevierilor de către proroci şi doar
abrevierile pot afişa înţelesul
13) adesea erau folosite alte pasaje din Scriptură pentru înţelegerea pasajului în cauză

4.

Primul compilator al instrucţiunilor hermeneutice specifice a fost episcopul babilonian Hillel (30 Î. Cr. – 9 D.
Cr.). Hillel era un exeget liberal al perechilor lui rabinice. Shammai era celălalt (Longenecker, p. 6). Principiul
celebru a lui Hillel era folosirea Scripturii pentru interpretarea Scripturii (Strack, p. 94).
a.

Ele se găsesc în Aboth, de Rab. Nathan XXXVII şi Tosefta Sanhedrin c 7 (Talmud):
1) „uşor şi greu – în principal era folosirea unui adevăr mai mic pentru a stabili un principiu general
2) influenţa prin analogie – un apel la exprimare sau vocabular asemănător pentru a lega exegeza a
două pasaje
3) formarea unei exegeze a mai multor texte pe un text cheie
4) formarea unei exegeze a mai multor texte pe două texte cheie
5) trecerea de la un principiu general la unul specific sau vice versa
6) folosirea unui al treilea pasaj pentru a ghida exegeza a două texte aparent contradictorii sau
ambigue
7) folosirea contextului general pentru exegeza unui singur verset

b.

Această abordare automată a textului a fost extinsă de Ismael şi de Rashi (Farrar, p. 67)
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5.

Philo, primul alegorist evreu (neo-platonic, 20 Î. Cr. –54 D. Cr.?)
a.

Philo era un filosof evreu din Alexandria, Egipt. El a fost foarte influenţat de un alegorist de mai
devreme, numit Aristobulus. El a încercat să facă Scriptura mozaică relevantă pentru contextul lui
filosofic prin folosirea unei exegeze alegorice, ne-istorice bazate pe neoplatonism şi stoicism (Grant,
p. 52; Farrar, p. 22).

b.

Philo a avut un precedent hermeneutic în iudaism în tehnica numită sensul sau secret sod al textului
care este văzută şi în comunitatea eseeană. Ea implica
1) jocuri de cuvinte
2) gematria (numerologia)
3) analogie

c.

principiile lui au fost deduse din lucrarea sa „Quod Deus Immutabilis, II and De Somniis”, 1:40:
(Farrar, pp. 22-23, 149-151; Mickelsen, p. 29):
1) alegorizarea când o afirmaţie nu este demnă de Dumnezeu
2) alegorizarea când există posibilitatea unei contradicţii
3) alegorizarea când alegoria este evidentă
4) alegorizarea când este dublată o expresie sau un cuvânt
5) alegorizarea când în propoziţie există un termen inutil
6) alegorizarea când există o repetiţie a faptelor cunoscute
7) alegorizarea când diferă o expresie
8) alegorizarea când este folosit un sinonim
9) alegorizarea când există un posibil joc de cuvinte
10) alegorizarea când scrierea unui cuvânt este uşor schimbată
11) alegorizarea când este ceva anormal în genul, numărul sau timpul caracteristicilor gramaticale.

6.

Treisprezece principii cunoscute ale rabinului Ismael (A.D. 60-121) luate din Sifra. Introducere:
a.

Ele sunt o extindere a celor şapte principe ale lui Hillel. Ismael a fost remarcat pentru afirmaţia lui:
„Scripturile folosesc limbaj uman obişnuit”, Berakat, 31b

b.

Principiile lui erau:
1) pot fi trase concluzii de la o premisă minoră spre la majoră şi vice-versa
2) pot fi trase concluzii din similaritatea cuvintelor sau a expresiilor din pasaje diferite
3) un adevăr general dintr-un text poate fi aplicat tuturor textelor corelate
4) când o specificitate este urmată de o generalitate, se aplică doar ce este specific
5) când o specificitate este urmată de o generalitate, se aplică tot ce implică generalizarea
6) când apare mai întâi o generalizare, apoi o specificaţie urmată de încă o generalizare, trebuie să ne
ghidăm după specificaţie
7) când pentru claritate o generalizare cere o specificaţie sau vice versa, regulile 4 şi 5 nu se aplică
8) orice este spus mai întâi printr-o generalizare, apoi specificat pentru a ne învăţa ceva nou, este
afirmat explicit nu doar de dragul d e a fi afirmat, ci pentru a ne învăţa ceva în plus în legătură cu
toate exemplele implicate în generalizare
9) ceea ce este implicat mai întâi într-o lege generală, apoi specificat pentru a adăuga încă o
prevedere similară la legea generală, este specificat pentru a diminua, nu pentru a creşte
gravitatea prevederii respective.
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10) ceea ce este implicat mai întâi într-o lege generală apoi specificat pentru a adăuga încă o
prevedere diferită la legea generală, este specificat pentru a diminua într-o anumită măsură, şi în
altă măsură pentru a creşte gravitatea prevederi respective
11) ce este implicat mai întâi într-o lege generală apoi specificat pentru a determina o nouă chestiune,
termenii legii generale nu i se mai pot aplica, până nu declară Scriptura explicit că se aplică.
12) un cuvânt sau pasaj ambiguu este explicat din contextul lui sau dintr-o expresie ulterioară
13) dacă două pasaje biblice se contrazic reciproc, ele pot fi armonizate doar de un al treilea pasaj
(Jacobs, pp. 367-369)
Rabinul Eliezer ben Yose Ha-gelili (AD. 130-160)
a. Aşa cum principiile rabinului Ismael au fost folosite pentru Torra, cele ale rabinului Eliezer s-au aplicat
altor cărţi din VT (texte hagadice)
b. Aceste principii sunt conforme cu predicile, poveştile şi folclorul. Ele au fost citate pentru prima dată de
Abulwalid ibn Gorrah. Mai târziu au fost incluse în Sepher Kerithuth de Samson din Chinon.
c. Cele 32 de principii sunt următoarele (Starck, p. 96-98):
1) particulele ‘af, gam, eth indică o incluziune
2) particulele “ak, rak, min indică o limitare, excludere sau diminuare
3) alăturarea a două dintre particulele de mai sus marchează o adiţie
4) alăturarea a două particule de limitare sau excludere marchează o amplificare
5) implicaţia explicită a a minori ad mauis şi vice versa (al unsprezecelea principiu al lui Hillel)
6) când o asemenea implicaţie este numai sugerată
7) acelaşi cu principiul al doilea al lui Hillel
8) acelaşi cu principiul al treilea al lui Hillel
9) exprimarea abreviată sau eliptică cere adăugarea termenilor excluşi
10) este folosită repetiţia pentru a exprima o idee
11) un context întrerupt de Soph pasuk sau de orice accent disjunctiv se poate alătura unui alt pasaj
12) este citat ceva pentru comparaţie, dar în acest proces o lumină diferită este pusă chiar pe acel lucru
(la fel ca al şaptelea principiu al lui Hillel)
13) când o afirmaţie generală este urmată de o acţiune, aceea este ideea particulară a celei anterioare
(la fel ca al cincilea principiu al lui Hillel)
14) ceva important este comparat cu ceva fără importanţă pentru a facilita o înţelegere mai clară (nu
este aplicabil Halakhei)
15) la fel ca al treisprezecelea principiu al lui Hillel
16) folosirea semnificativă a unei expresii
17) se face referire într-un alt pasaj la o împrejurare care nu este precizată clar în pasajul principal, în
special pentru înţelegerea unui pasaj din Torra dintr-un pasaj care nu se află în Torra (Gen. 2:8
completat prin Ezec. 28:13)
18) este menţionat un caz specific al unui eveniment, deşi se face referire la întregul tip
19) este făcută o afirmaţie cu privire la un subiect, dar ea se aplică şi altui subiect
i.

propoziţie nu se potriveşte cu pasajul în care apare, dar este în concordanţă cu alt pasaj şi
poate fi aplicată pasajului respectiv
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20) ceva este comparat cu două lucruri şi astfel îi sunt atribuite doar caracteristicile pozitive ale
ambelor
i.

propoziţie care cere să fie suplimentată de o propoziţie paralelă

ii.

propoziţie serveşte la suplimentarea unei propoziţii paralele

21) această dezbatere a propoziţiilor se aplică doar exegezei hagadice
22) modificat din al optulea principiu al lui Ismael
23) folosirea parabolei
24) număr corespunzător semnificativ
25) paronomasia, un joc de cuvinte în care acelaşi cuvânt este folosit cu înţelesuri diferite sau cuvinte
cu formă asemănătoare sunt puse în opoziţie aşa încât să dea forţă antitetică
26) gematria
i.

calcularea valorii numerice a literelor

ii.

alfabet secret sau înlocuirea literelor cu alte litere

27) notarikon, care înseamnă despărţirea unui cuvânt în două sau mai multe cuvinte mai scurte,
expunerea literelor singure pentru a reprezenta atâtea cuvinte câte încep cu ele – asemănătoare cu
acrostihul
28) ceva ce precede ceea ce este plasat al doilea
29) de multe ori o secţiune biblică se referă la o perioadă ulterioară decât cea precedentă şi vice versa
IV.

Evaluarea metodelor rabinilor
A. Punctele tari
1.

arată o încercare de a standardiza exegeza

2.

încearcă să se concentreze asupra textului

3.

încearcă să permită Scripturii să interpreteze Scriptura

4.

arată o utilizare limitată a contextului ca unealtă de interpretare

B. Punctele slabe
1.

au o anumită logică şi anumite principii bune, dar tind să le ducă la extrem

2.

sunt axate pe text, dar nu pe ce a vrut să spună autorul original

3.

neglijează total contextul istoric al pasajului (Gilbert, p. 14)

4.

pierd adesea adevărul principal al pasajului şi maximizează idei minore

5.

preamăresc scrierile lui Moise, dar pun pe un loc secundar celelalte Scripturi şi le interpretează mult mai
superficial (Gilbert, p. 20)

6.

pun tradiţia orală la acelaşi nivel cu Scriptura

7.

folosesc abordări alegorice şi mistice ale textului (Kabbalah)
a.

notarikon (acronime sau litera iniţială la fel ca cea finală a cuvântului ebraic)

b.

gemetria (fiecare literă ebraică primeşte o valoare numerică, apoi cuvintele care însumează acelaşi
număr pot fi inversate în texte)

V.

c.

paronomasia (folosirea jocurilor de sunete pentru a înlocui anumite cuvinte într-un text)

d.

temurah (rearanjarea cuvintelor în text pentru dezvoltarea unui nou înţeles)

Impactul lor asupra hermeneuticii Bisericii primare
A. Alexandria, Egipt (Farraf, p. 11,12)
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1.

Abordarea alegorică creştină a lui Clement şi Origen a fost influenţată evident de Filo şi de climatul
intelectuali din Alexandria.

2.

Această căutare a unui sens ascuns în Scriptură a avut ca rezultat cele patru metode ale hermeneutici, care au
influenţat Biserica pe toată durata Evului Mediu şi au dus la reformă.

Ca reacţie la alegorizarea din Alexandria în secolul al treilea în Antiohia, Siria, s-a dezvoltat o abordare orientată mai
mult spre text. Este greu de stabilit dacă abordarea textuală a fost influenţată de principiile iudaismului rabinic sau pur şi
simplu ca reacţie împotriva Alexandriei. Ei nu au folosit niciodată pe deplin principiile lui Hillel, dar anumite aspecte ale
principiilor sale codificate sunt deducţii logice pentru înţelegerea unui text vechi. Câteva exemple ar fi:
1.

context ghidează sensul

2.

Scriptura interpretează Scriptura

3.

utilizarea de pasajele paralele

4.

încercarea de a găsi pasaje care definesc în mod clar termenii

Este dincolo de sfera de aplicare a acestui studiu, dar ar trebui să se afirme pe scurt că exegeţii evrei din Europa în Evul
Mediu, cum ar fi Kimchi şi Rashi, au avut o influenţă pozitivă asupra reformatorilor , la fel ca Nicholis de Lyra.
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ANEXA 4
TEZE DOCTRINARE
Nu îmi pasă în mod special de declaraţiile de credinţă sau de crezuri. Prefer să declar Biblia însăşi. Dar îmi dau seama
că o declaraţie de credinţă le va da celor care nu mă cunosc o modalitate de a-mi evalua perspectiva doctrinară. În zilele
noastre, pline adeseori de erori teologice şi de dezamăgiri, vine următorul sumar al teologiei mele.
1.

Biblia, atât Vechiul cât şi Noul Testament, sunt Cuvântul lui Dumnezeu inspirat, infailibil, autoritar şi etern. Sunt autorevelarea lui Dumnezeu atestată de om sub călăuzire supranaturală, singura noastră sursă de adevăr pur despre
Dumnezeu şi despre scopurile Lui şi singura sursă de credinţă şi de practică pentru Biserica Lui.

2.

Există un singur creator şi mântuitor veşnic, Dumnezeu. El este creatorul tuturor lucrurilor, văzute şi nevăzute. El S-a
descoperit ca iubitor şi grijuliu, deşi este şi drept. El S-a descoperit în trei persoane diferite: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; cu
adevărat diferiţi, dar aceiaşi în esenţă.

3.

Dumnezeu deţine controlul activ al lumii Sale. Există un plan veşnic şi neschimbător pentru creaţia Sa, dar şi unul pentru
fiecare individ, care permite liberul arbitru al omului. Nimic nu se întâmplă fără ştiinţa şi permisiunea lui Dumnezeu, dar
el le permite alegeri individuale îngerilor şi oamenilor. Isus este Alesul Tatălui şi toţi pot fi aleşi în El. Cunoştinţa
anterioară a evenimentelor pe care Dumnezeu o are nu reduce oamenii la un anumit scenariu scris de dinainte. Noi toţi
suntem responsabili pentru gândurile şi pentru faptele noastre.

4.

Omul, deşi creat după chipul lui Dumnezeu şi fără păcat, a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Deşi au fost
ispitiţi de un agent supranatural, Adam şi Eva au fost responsabili pentru egoismul lor intenţionat. Răzvrătirea lor a
afectat omenirea şi creaţia. Toţi avem nevoie de îndurarea şi de harul lui Dumnezeu pentru condiţia comună pe care o
avem în Adam şi pentru răzvrătirea noastră individuală intenţionată.

5.

Dumnezeu a oferit omenirii căzute o cale de iertare şi de restaurare. Isus Cristos, singurul fiu al lui Dumnezeu, a devenit
om, a trăit o viaţă fără păcat, şi, prin moartea lui înlocuitoare, a suferit pedeapsa pentru păcatul omenirii. El este singura
modalitate de refacere a relaţiei şi a părtăşiei cu Dumnezeu. Nu există altă modalitate de mântuire în afară de credinţa în
lucrarea Lui încheiată.

6.

Fiecare dintre noi trebuie să primim personal darul lui Dumnezeu de mântuire de restaurare în Isus. Acest lucru se face
prin încrederea voită în promisiunile lui Dumnezeu prin Isus şi printr-o întoarcere voluntară de la păcatul cunoscut.

7.

Toţi suntem iertaţi pe deplin şi înnoiţi pe baza credinţei noastre în Cristos şi a căinţei de păcat. Dovada evidentă a acestei
relaţii este o viaţă schimbată şi care schimbă. Scopul lui Dumnezeu pentru omenire nu este doar raiul cândva, ci şi
asemănarea de acum cu Cristos. Cei care sunt cu adevărat mântuiţi, deşi strălucesc ocazional, vor continua să creadă şi să
se pocăiască toată viaţa lor.

8.

Duhul Sfânt este „celălalt Isus”. El este prezent în lume pentru a-i călăuzi la Cristos pe cei pierduţi şi pentru a dezvolta
asemănarea cu Cristos în cei mântuiţi. Darurile Duhului Sfânt sunt date în momentul mântuirii. Ele sunt viaţa şi lucrarea
lui Isus împărţite în trupul Său, Biserica. Darurile, care sunt de fapt atitudinile şi motivele lui Isus, trebuie să fie motivate
de roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este activ în zilele noastre cum era şi în vremurile biblice.

9.

Tatăl L-a făcut pe Isus Cristos cel înviat Judecătorul tuturor lucrurilor. El se va întoarce pe pământ pentru a judeca
întreaga omenire. Cei care au crezut în Isus şi ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii Mielului la întoarcerea Lui îşi
vor primi trupurile veşnice de slavă. Ei vor fi cu El pentru totdeauna. Cei care au refuzat să răspundă adevărului lui
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Dumnezeu vor fi separaţi pentru totdeauna de bucuriile părtăşiei cu Dumnezeul triunic. Ei vor fi condamnaţi împreună cu
Diavolul şi cu îngerii lui.
Cu siguranţă acestea nu sunt complete sau prefecte, dar sper că îţi vor da aroma teologică a inimii mele. Îmi place
afirmaţia
„În lucrurile esenţiale – unitate, în cele minore– libertate, în toate lucrurile – dragoste.”
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