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Rezumat:
În studiul de faţă se dezvăluie faptul că ultimul capitol al Epistolei 

către Evrei, deşi are un stil aparte şi un vocabular în mare măsură diferit, re-
prezintă un tot unitar cu restul Epistolei, în pofida criticii actuale care-i con-
testă autenticitatea. Sunt relevate apoi o serie de teme teologice specifice 
acestui capitol – dar care, indirect, spun foarte mult despre situaţia primilor 
cititori ai Epistolei – accentuându-se, totodată, sursa şi puterea altarului 
creştin întemeiat pe Jertfa Crucii din „afara porţii”, ceea ce determină indi-
vidualizarea cultului creştin şi separarea lui de cel al Legământului Vechi. 
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Epistola către Evrei, Jertfa lui Hristos, altar, imagini cultice, omilie, mărtu-

risirea credinţei, autenticitate

Introducere

Dezbaterea asupra aşa-numitei „enigme literare” a Epistolei către Evrei s-a 
concentrat pe faptul că această scriere are o concluzie epistolară (13, 1-21), dar 
nicio salutare la început. 

Dacă Evrei (cu excepţia concluziei ei) nu trebuie considerată deloc ca o scri-
soare sau ca o epistolă1, ci ca o predică sau omilie, se ridică întrebarea dacă tot tex-
tul era menit să fie prezentat ca o singură predică lungă. Dacă n-a existat această

1 Timp de aproape un secol a fost o problemă deschisă dacă evpistolh, poate acoperi două 
genuri distincte, identificate de obicei cu „scrisoare” (stil personal, neliterar) şi cu „epistolă” (stil 
formal, impersonal, literar); cei mai recenţi autori tind să accepte că această distincţie nu trebuie ac-
centuată prea mult (W.-G. Kümmel, Einleitung in das Neue Testament, Heidelberg, 171973, 247 ş.u.

* Pr. Dr. Ioan Mihoc, lector la Universitatea „Eftimie Murgu” – Reşiţa, Departamentul de 
Teologie Ortodoxă Didactică – Caransebeş. E-mail: ioanmihoc@yahoo.com.

StudII şI aRtIColE
aRtIClES

RT, 94 (2012), nr. 1, p. 19-37



20

Pr. Lect. Dr. Ioan Mihoc

intenţie, alte întrebări se ridică, şi anume: cum era ea împărţită şi cum poate fi ex-
plicată, pe baza acestei ipoteze, coeziunea literară a întregii epistole. Astfel intrăm 
pe un tărâm al speculaţiilor. Problema extensiei este dată de sugestia că Evrei a 
fost un rezumat scris (cf. dia. brace,wn, 13, 22) a ceea ce autorul avea de gând să 
predice mai pe larg cititorilor săi. 

Dar cea mai potrivită opţiune este să credem că, în forma prezentă – şi recu-
noscând deplin trăsăturile orale care i-au determinat pe majoritatea specialiştilor 
să descrie corpul acestei opere (1-12) ca o predică –, Evrei poate fi considerată ca 
o scrisoare sau ca o epistolă, în care autorul ei dovedeşte abilităţi de comunicare 
scrisă şi (indirect) orală2. 

În plus faţă de ruptura stilistică din Evrei 13, 1, pe care mulţi au sesizat-o, vo-
cabularul şi, într-o anumită măsură, cuprinsul cap. 13 diferă de cel din capitolele 
1-12. În critica actuală se admite faptul că 13 a fost scris ţinând seama de 1-12 (în 
orice caz, în deplină cunoaştere a acestor capitole), dar de către un autor diferit şi 
pentru o situaţie diferită3. 

Astfel, capitolul 13 este mai specific decât restul Epistolei către Evrei în 
informaţia pe care ne-o dă despre situaţia cititorilor, precum şi în sfaturile şi în 
învăţăturile sale. Totuşi, ies în evidenţă aceleaşi preocupări principale: după cum 
a subliniat autorul ceva mai devreme, cititorii sunt confruntaţi cu o alegere între 
viaţă şi moarte. Ei trebuie să ţină cu tărie revelaţia neschimbabilă care şi-a avut 
împlinirea în Hristos; să nu fie înspăimântaţi sau ruşinaţi de suferinţa implicată de 
apartenenţa lor la comunitatea credinţei, în care au un statut privilegiat. Totodată, 
ei trebuie să nu cedeze „învăţăturilor străine” (v. 9). Faptul că au ales calea creştină 
trebuie să aibă consecinţe în viaţa lor de zi cu zi, în iubire şi ajutor reciproc, ca şi în 
fidelitatea din căsătorie. Aceasta înseamnă a fi popor al Noului Legământ şi a lăsa 
ca Dumnezeu să-şi desăvârşească lucrarea Sa în mijlocul poporului Său4.

În general, se acceptă că Evrei 13 este parte integrantă a documentului şi, 
într-adevăr, acest capitol a fost tratat uneori ca şi cum ar fi cheia gândirii întregii 
lucrări. Totuşi, numai într-o anumită măsură preocuparea principală a cap. 13 co-
incide cu cea a cap. 1-12. Uneori s-a susţinut că 13, 22-25 a fost adăugat restului 
pentru a da impresia autorităţii şi autenticităţii pauline, ca un post-scriptum5.

2  Paul Ellingworth, The Epistle to the Hebrews: a commentary on the Greek text, Eerdmans/
Paternoster, 1993, 61-62. 

3  A.J.M. Wedderburn, „The «Letter» to the Hebrews and Its Thirteenth Chapter”, New Test. 
Stud. 50, Cambridge University Press, 2004, 390.

4  P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, 692.
5  Cf. de ex. E. Gräßer, An die Hebräer, EKKNT 17/1-3; Zürich, Neukirchener, 1990-7, 1.19; 

C.C. Torrey, „The Authorship and Character of the So-Called «Epistle to the Hebrews»”, JBL 30, 
1911, 137-56, mai ales 146-7, 155. Diferite motive i-au determinat pe unii savanţi să creadă că acest 
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Însă analiza structurii Epistolei poate integra fără probleme 13, 1-21 în acea 
structură ca parte integrantă a secţiunii finale, parenetice, a Epistolei. În multe 
privinţe situaţia este similară cu cea a ultimului capitol din Evanghelia a patra. De 
asemenea, şi acolo, cu toate că scrierea pare să fi ajuns la o concluzie mulţumitoa-
re la sfârşitul cap. 20, naraţiunea începe iarăşi, dar nu cu prea multă continuitate 
faţă de cuprinsul capitolelor precedente şi părând că se adresează unei noi situaţii. 
Ea are propriul ei accent, distinct, şi este mai adecvat să nu fie absorbită într-un 
nou întreg constând din toate cele 21 de capitole. 

Raportul dintre cap. 1-12 şi 13 poate fi mai bine explicat şi înţeles dacă se 
consideră capitolul 13 ca un fel de relectură şi reaplicare a cap. 1-126. De fapt, 
adeseori se spune despre Evrei 13 că este cheia pentru teologia Epistolei7. Pornind 
de la această premisă, în acest studiu vor fi luate în considerare mai multe aspecte 
care particularizează textul cap. 13 din Evrei: 1. stilul diferit; 2. vocabular şi moti-
ve diferite; 3. începutul care e presupus; 4. atitudinea din acest capitol faţă de cult 
şi faţă de Iudaism; 5. legătura şi elementele de continuitate dintre cele două părţi 
ale documentului, care nu pot şi nu ar trebui să fie trecute cu vederea8. 

capitol 13, sau părţi din el, n-au făcut parte din Evrei de la bun început. (1) Cap. 13 a fost tratat ca 
un adaos pregătit pentru un grup care trăia în lume, spre deosebire de grupul monastic căruia i-au 
fost adresate cap. 1-12 (Buchanan, G.W., To the Hebrews, Anchor Bible, Garden City, New York, 
1972). (2) Vocabularul cap. 13 cuprinde cuvinte ce nu apar în restul Epistolei, sau care erau folosite 
cu alte sensuri (E.D. Jones, „The Authorship of Heb. XIII”, ExpTim 46, 1934-35, 562-567; împo-
triva lui C.R. Williams, „A Word Study of Hebr. XIII”, JBL 30, 1911, 30, 129-136). (3) 13,1 pare 
să marcheze o schimbare bruscă în raport cu cap. 12. (4) Vs. 1-7 în special sunt considerate ca „un 
amestec de îndemnuri, fără formă, mai degrabă banale” (Torrey, C.C., „The Authorship and Cha-
racter of the so-called «Epistle to the Hebrews»”, JBL 30, 1911, 137-156). Cu toate acestea, unii 
specialişti, care recunosc autenticitatea cap. 13, îl percep ca pe un apendice, alcătuit cu mai puţină 
atenţie decât restul Epistolei (Tasker, R.V.G., „The Integrity of the Epistle to the Hebrews”, Exp-
Tim 47, 1935-1936, 136-138; Spicq, C., „L’authenticité du chapitre XIII de l’épître aux Hébreux”, 
ConNT 11, 1947, 226-236).

6  Aşa A.J.M. Wedderburn, „The «Letter» to the Hebrews”, 393.
7  F. V. Filson, „Yesterday”: A Study of Hebrews in the Light of Chapter 13, SBTH 2nd ser. 4, 

London, SCM, 1967, 82.
8  Unii savanţi au perceput atât coerenţă în cadrul cap. 13, cât şi elemente de legătură cu restul 

Epistolei. (1) J. Thurén împarte vs. 1-6 în trei elemente binare, vs. 1-3, 4-5a şi 5b-6 (Das Lobopfer 
der Hebräer, Abo, Finland, 1973). (2) O. Michel distinge patru perechi de îndemnuri, vs. 1-2, 3, 4 şi 
5-6 (Der Brief an die Hebräer, KEK 13, 1936, 71975). (3) Preocuparea autorului pentru viaţa internă 
a comunităţii căreia-i scrie, precum şi conduita membrilor ei fuseseră exprimate mai înainte, cel mai 
recent în 12, 14 ş.u. Oepke observă că tema poporului lui Dumnezeu este comună cap. 13 şi restului 
Epistolei (Oepke, A., Das neue Gottesvolk im Schrifttum, Schauspiel, bildende Kunst und Weltges-
taltung, Gütersloh, Germany, 1950, 72-74). (4) Vanhoye identifică în vs. 1-6 trei părţi, vs. 1-3, 4 şi 
5-6, fiecare parte cuprinzând un element de paralelism sinonimic (Vanhoye, A., „La question littérai-
re de Hébreux XIII.1-6”, NTS 23, 1977, 121-139). De asemenea, el reexaminează vocabularul din 
pasaj şi concluzionează că „nu există un motiv serios de a separa Evrei 13, 1-6 de restul Epistolei” 
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I.

Cu începutul cap. 13, tonul şi cuprinsul se schimbă. Avem un ton mai calm, 
o mai mare varietate de subiecte, o scurtă referire la fiecare subiect – şi nu dez-
voltarea extensivă a unei teme – şi o serie de remarci personale despre scriitor şi 
destinatari şi alţii din Biserică, în general. Avem apoi o formulă de binecuvântare, 
urmată de alte chestiuni personale şi o scurtă binecuvântare de încheiere9. Capito-
lul 13 este formulat mult mai concis, aproape sacadat în şirul de îndemnuri directe 
sau implicite, cu materialul parenetic dominant, susţinut uneori de un argument con-
secutiv, adesea scurt, cel mai lung pasaj de acest fel fiind vs. 9b-12. Asyndeton- ul10 
este mult folosit, în contrast evident cu primele 12 capitole. Doar în vs. 13, 16 şi 
19 şi în varia lectio din v. 15 avem câte un îndemn introdus de o conjuncţie. Şi 
numai în 11, 1-31 aflăm o folosire atât de răspândită a asyndeton-lui, şi aceasta 
într-un pasaj care este amprentat de un stil diferit faţă de capitolele învecinate, 
tema fiind mai degrabă cea a credinţei decât a răbdării liniştite, care este tema 
dominantă a contextului său. Şi mai trebuie observat că aceste două capitole au 
şi o altă trăsătură de stil în comun: numai în 11, 32 şi 13, 19.22-23 se foloseşte 
persoana întâia singular. 

II.

Dacă luăm aminte la vocabularul folosit în acest capitol, sesizăm imediat 
că într-un mare procent este vorba de cuvinte ce apar prima dată în scriere, în 
parte deoarece temele sunt discutate aici pentru prima oară. Termenii următori 
(exceptând numele proprii şi cuvintele cuprinse în citările din VT) se află numai 
în capitolul 13: 

(p. 130). El îi urmează lui Thurén în aflarea unor teme similare în părţile parenetice ale Epistolelor 
pauline (1 Tes 4, 1-12; Ef 5,2-5; Col 3,1 ş.u.), dar niciunei asemănări în privinţa formei. Vanhoye 
înţelege vs. 1-6 şi, respectiv, 7-19 ca al doilea şi al treilea paragraf al secţiunii începute în 12,14. 
Dussaut, la rândul său, face o diviziune după v. 6, dar subdivide vs. 7 ş.u., 9-16 şi 17-19 (Dussaut, 
L., Synopse structurelle de l’épître aux Hébreux, Paris, 1981, 131-137). Discuţia detaliată a lui W.L. 
Lane („Hebrews 1-8, 9-13”, Word Biblical Commentary 47a, b, 2 vol., Waco, Texas, 1991, 495-507) 
conduce la un rezultat asemănător, cu excepţia faptului că Lane însemnează un nou subparagraf la v. 
10, iar nu la v. 9. D.G. Peterson („Towards a New Testament Theology of Worship”, RTR 43, 1984, 
65-73) ilustrează contribuţia cap. 13 la o teologie neotestamentară a cultului. 

9  F.V. Filson, „Yesterday”: A Study of Hebrews in the Light of Chapter 13, SBTH 2nd ser. 4, 
London, SCM, 1967, 14-15.

10  Asyndeton (de la gr.: ἀσύνδετον, „fără legătură”, numit uneori  asyndetism) este o schemă 
stilistică în care în mod deliberat sunt omise conjuncţiile dintr-o serie de fraze înrudite. Exemple sunt 
veni, vidi, vici. Folosirea lui poate avea efectul accelerării ritmului unui pasaj, făcând o idee mai uşor 
de asimilat. Mai general, în gramatică, o coordonare asyndetică este un tip de coordonare în care 
lipseşte orice conjuncţie coordonatoare.
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13, 1: filadelfi,a (cf. Rm 12, 10; 1 Tes 4, 9; 1 Ptr 1, 22; 2 Ptr 1, 7)11

13, 2: filoxeni,a (cf. Rm 12, 13; singura altă folosire în NT); lanqa,nw (de 2 
ori în Lc-FA; de două ori în 2 Ptr; xenizw (de 7 ori în FA, de două ori în 1 Ptr)12

13, 3: sunde,w (hapax legomenon în NT): în acest loc, participiul perfect 
(sundedeme,noi13) sugerează o perioadă de detenţie în închisoare

13, 4: ti,mioj14 (1 Co 3, 12; de 2 ori în FA, câte o dată în 1 şi 2 Ptr); ga,moj15 (de 
două ori în Lc); koi,th (cf. Rm [13, 10]; 13, 13 [in malo sensu]); moicoi, (cf. 1 Co 6, 9)

11  În VT, acest termen este folosit în 4 Mac 13, 23.26; 14, 1 despre dragostea unuia faţă de 
celălalt a celor şapte fii martirizaţi ai lui Eleazar; la fel, despre fraţii după trup (Plutarh, De Fraterno 
Amore, 2.478A-492D; Stob. IV, 656-675; avdelfo,thta kai. fili,an, 1 Mac 12, 10; avdelfo,thj, v. 17. 
În NT, filadelfi,a este folosit diferit, despre membrii familiei creştine, care nu sunt înrudiţi după 
trup (H. von Soden în TDNT 1.144-146). Un fapt specific în Evrei: credincioşii creştini nu sunt nu-
mai fraţi întreolaltă, ci şi cu Hristos Însuşi (2, 11.12.17). Evrei nu distinge foarte mult filadelfi,a 
de avga,ph: avga,ph, este tot o activitate îndreptată către fraţii creştini (6, 10; 10, 24). Iubirea frăţească 
trebuie să „rămână” (me,nw, cf. 7, 3). Autorul presupune că o astfel de iubire există deja, că ea este 
normală între creştini şi, probabil, că ea este acum ameninţată. Nu consideră necesar să amintească 
credincioşilor vreun motiv pentru a se iubi unul pe altul ca fraţi şi surori în familia lui Hristos. 

12  Spre deosebire de îndemnul la iubirea frăţească, îndemnul la ospitalitate este întărit cu pilda 
lui Avraam, care i-a primit pe cei trei „oameni” (Fc 18, 2.16), dintre care Unul i-a promis că Sara va 
avea un fiu. În aparenţă, aceşti vizitatori sunt identificaţi cu cei „doi îngeri” (19, 1, cf. 15 ş.u.) care-l vi-
zitează pe Lot în Sodoma, dar îi refuză oferta de ospitalitate (v. 2). Testamentul lui Avraam accentuează 
ospitalitatea lui Avraam faţă de toţi şi descrie pe larg cum el l-a primit cu ospitalitate pe arhanghelul 
Mihail, „neştiind cine este el” (cf. Paul Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, 695). Deşi termenul 
filoxeni,a apare în Biblia Greacă numai aici şi în Rm 12, 13, ospitalitatea ocupă un loc important în 
VT (Fc 19, 13; 31, 32; cf. Test. Zeb. 6, 4 ş.u.; 2 Sam (2 Rg) 12, 4; Is 58, 7), unde este condamnată lipsa 
de ospitalitate faţă de străini (Sir 19, 13 ş.u.; cf. Ios. Ant. 1.194; 5.141 ş.u.). Ospitalitatea este mult mai 
mult evidenţiată în Evanghelii, în special de Luca (de ex. 7, 36 ş.u.; 9, 51 ş.u.; 10, 38 ş.u.; 14, 1 ş.u.). 
Iisus se bazează pe ospitalitatea pe care o primeşte (de ex. Mc 1, 29 ş.u.; 2, 15 ş.u.; 14, 3 ş.u.) şi îi subli-
niază importanţa (de ex., Lc 10, 34 ş.u.; 11, 5; 14, 12 ş.u.). Totodată, ospitalitatea devine parte a tradiţiei 
Bisericii Primare (Rm 12,13 ş.u.; 1 Ptr 4,9; cf. 1 Clem 1, 2), şi este pretinsă în special conducătorilor 
ei (1 Tim 3, 2; Tit 1, 8; cf. 1 Tim 5, 10). În Evrei 13,2 este vorba de ospitalitatea faţă de cei de aceeaşi 
credinţă, deşi acest lucru nu este subliniat (Vezi G. Stählin, TDNT 5.20-22).

13  „Ca şi cum aţi fi închişi împreună cu ei”: Un asemenea simţământ se leagă implicit de iden-
tificarea lui Iisus Însuşi cu firea umană (4, 15; cf. 2, 14-18); desigur, insistenţa repetată din partea 
autorului pe grija faţă de cei închişi vizează o situaţie de persecuţie din cauza credinţei (cf. 11, 36).

14  Aici emfatic prin poziţia pe care o ocupă, este folosit cel mai mult în greaca biblică cu pri-
vire la pietre preţioase, fie literal (de ex. 1 Rg [3 Rg] 7, 9-11) fie în imagini eshatologice (de ex. Ap 
18, 12.16.21). Nu este folosit în altă parte despre căsătorie, ci cf. Pr 6, 26 despre sufletele preţioase 
ale oamenilor care sunt în pericol din pricina unei desfrânate; 12, 27; 20, 6; FA 5, 34, despre un om 
bun; FA 20, 24, despre viaţa lui Pavel; 1 Ptr 1, 19, despre sângele lui Hristos; în NT nu este folosit 
despre valoarea materială.

15  Este folosit de obicei la plural, însemnând „nuntă”, uneori „festivitate” (Est 9, 22); numai 
aici în greaca biblică este la singular, însemnând „căsătorie”; în Sol 14, 24.26, pluralul ga,moi se 
referă la multe căsătorii, nu la o singură nuntă. Evn pa/sin este înţeles de majoritatea comentatorilor 
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13, 5: avfila,rguroj (cf. 1 Tim 3, 3; fila,rguroj în Lc 16, 14; 2 Tim 3, 2); 
tro,poj (de câte cinci ori în Corpus Paulinum şi în Lc – FA); avrke,omai (cf. 2 Co 12, 
9; 1 Tim 6, 8; Lc 3, 14)

13, 6: w[ste (de 39 de ori în Corpus Paulinum, 13 în Lc – FA, de două ori în 1 
Ptr); qarre,w numai de cinci ori în altă parte, în 2 Co)

13, 7: avnaqewre,w (cf. FA 17, 23); e;kbasij (cf. 1 Co 10, 13); avnastrofh, (de 
trei ori în Corpus Paulinum, de 6 ori în 1 Pt şi de două ori în 2 Pt; cf., totuşi, 
avnastre,fomai în Evr 10, 33; 13, 18); mime,omai (dar cf. 6, 12, mimhth,j) 

13, 7.17.24: h`gou,menoj (Mt 2, 6; Lc 22, 26; FA 7, 10; 14, 12; 15, 22 sunt cele 
mai apropiate paralele cu acest sens; poate chiar mai semnificativ este faptul că 
h`ge,omai apare de trei ori în Evrei 10 şi 11, dar cu sensul de „a considera, a crede”) 

13, 8: evcqe,j (o dată în Fapte şi o dată în In)
13, 9: xe,noj in malo sensu, dar cf. 11, 13: xe,noj in bono sensu; numai aici în NT 

didach, este folosit la plural); parafe,romai (cf. Lc 22, 42); peripate,w (de 32 de ori 
în Corpus Paulinum, de 13 ori în Lc – FA, o dată în 1 Ptr); remarcăm şi kalo,n la în-
ceput de propoziţie, urmat de o construcţie infinitivală, aşa cum apare şi în 1 Co 7, 1

13,10: evxousi,a (de 27 ori în Corpus Paulinum, de 23 ori în Lc – FA, o dată 
în 1 Pt)

13, 11-13: e;xw (de 5 ori în Corpus Paulinum, de 19 ori în Lc – FA)
13, 11: eivsfe,rw (1 Tim 6, 7; de 5 ori în Lc – FA); zw/on (cf. 2 Ptr 2, 12); 

katakai,w (1 Co 3, 15; câte o dată în Lc şi FA şi în 2 Ptr)
13, 11.13: parembolh. apare şi în 11, 34, dar cu un sens diferit, acela de „răz-

boi în prima linie”; cuvântul apare, de asemenea, de 6 ori în FA (plus v. 1 din 28, 
16), cu un sens apropiat celui din Evrei 13, însemnând fie tabără, fie bază militară

13, 12: pu,lh (de 5 ori în Lc – FA)
13, 13: toi,nun (Lc 20, 25; 1 Co 9, 26)
13, 15: ai;nesij16 (hapax legomenon în NT); în plus, numai aici, în Evrei, 

qusi,a este folosit cu sens figurat; cei/loj este folosit aici cu privire la buzele ome-
neşti, în 11, 12 cu privire la ţărmul mării

13, 16: euvpoii<a17 (hapax legomenon în NT); koinwni,a (de 13 ori în Corpus 
Paulinum, o dată în FA)

în sens neutru, însemnând „în toate privinţele”, ca şi în 13, 18; cf. evn panti,, v. 21; dia. panto,j, 2, 15; 
kata. pa,nta, 4, 15. 

16  Cea mai apropiată paralelă din NT pentru qusi,a th/j aivne,sewj este în 1 Ptr 2, 5, avnene,gkai 
pneumatika.j qusi,aj. Evrei foloseşte verbul atât pentru jertfele pentru păcat ale sistemului levitic (7, 
27a) cât şi pentru Jertfa lui Hristos Însuşi (7, 27b; 9, 28; cf. 1 Ptr 2, 24); cf. Iac 2, 21, despre aducerea 
lui Isaac pe jertfelnic; Barn 12, 7; 2 Clem 2, 2, despre rugăciuni. 

17  Termen atestat numai de două ori înainte de acest text (C. Spicq, Notes de lexicographie 
néotestamentaire, Fribourg and Göttingen, 1978, 327; la Fil Mut. Nom. 24 şi Ios. Ant. 2.261 cu 
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13, 17: u`pei,kw (hapax legomenon în NT); avgrupne,w (cf. Ef 6, 18; Lc 21, 36); 
lo,gon avpodi,dwmi (cf. 1 Ptr 4, 5; Lc 16, 2; FA 19, 40); stena,zw (Rm 8, 23; 2 Co 5, 
2.4); avlusitelh,j (hapax legomenon în NT, dar lusitele,w în Lc 17, 2)

13, 18: (kalh. sunei,dhsij: această expresie nu mai apare până aici în Evrei – 
sau în altă parte în NT, unde în schimb apare de 4 ori cu avgaqh, sau alte adjective 
precum „curată” sau „neîntinată” –, deşi este un contrast firesc faţă de sunei,dhsij 
ponhra, din 10, 22)

13, 19: proseu,comai (de 19 ori în Corpus Paulinum, de 35 ori în Lc – FA); 
avpokaqi,sthmi (câte o dată în Lc şi în FA)

13, 19.23: ta,cion (cf. 1 Tim 3, 14)
13, 20: avna,gw (Rm 10, 7 tot despre învierea din morţi; de 20 ori în Lc – FA); 

poi,mhn (Ef 4, 11; de patru ori în Lc, o dată în 1 Ptr); pro,baton (Rm 8,36; de trei 
ori în Lc – FA, o dată în 1 Ptr)

13, 21: euva,restoj (de opt ori în Corpus Paulinum; totuşi, adverbul înrudit 
apare în 12, 28, iar verbul în 11, 5-6, precum şi în 13, 16)

13, 22: avne,comai (de 9 ori în Corpus Paulinum, câte 1 dată în Lc şi în FA; 
evpiste,llw (de două ori în FA)

13, 23: avpolu,w (de 28 ori în Lc – FA)

Bineînţeles, apariţia multora dintre aceşti termeni se datorează tratării unor 
teme despre care n-a fost vorba în cap. 1-12, dar însuşi faptul că aceste teme apar 
prima dată în cap. 13 poate fi semnificativ. Şi, în egală măsură, este semnificativ 
că o serie de termeni-cheie din îndemnurile primelor 12 capitole, precum u`pomonh,, 
kate,cw sau parrhsi,a, nu mai apar în cap. 13.

Totuşi, mai semnificative pot fi acele cuvinte care nu se află în cap. 1-12, 
dar sunt sinonime sau aproape sinonime ale cuvintelor folosite acolo. Exemple 
de acest fel sunt: w[ste (13, 6), toi,nun (13, 13); avvnaqewre,w (13, 7), parafe,romai 
(13, 9); eivsfe,rw (13, 11), euvpoii<a (13, 16), u`pei,kw (13, 17), avna,gw (13, 20); 
katarti,zw (13, 21).

Deşi în cap. 1-12 se vorbeşte despre nişte învieri din morţi (cf. 6, 2; 11, 35), 
nu avem nicio menţiune despre învierea lui Iisus. În schimb, se vorbeşte despre 
desăvârşirea Sa, adeseori cu referire mai degrabă la suferinţele Sale pământeşti (în 
mod clar în 2, 10; probabil în 5, 9; nesigur în 7, 28) sau, mai obişnuit, la înălţarea 
Sa de-a dreapta Tatălui (1, 3.13, 8, 1; 10, 12; 12, 2). Numai în 13, 20 este amintită 
explicit învierea lui Iisus. Dar faptul că învierea lui Iisus nu este amintită în altă 

euvergesi,a; nu apare în papirusuri înainte de sec. al III-lea, şi atunci în scrieri creştine. În funcţie de 
context, sensul variază de la o practică generală de săvârşire a binelui, ca şi aici (cf. eu= poih/sai, Mc 
14, 7), şi o faptă bună anume, precum în Ign. Pol. 7, 3 (cf. eu= pra,ssw, FA 15, 29).
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parte nu reprezintă o dovadă că referirea la ea aici ar trimite la un alt autor, ci este 
clar că introducerea ei complică mai mult un scenariu deja complicat de savanţi. 
Căci aceştia sunt divizaţi cu privire la locul şi timpul când s-a petrecut evenimentul 
mântuitor decisiv din punctul de vedere al Epistolei către Evrei. Într-adevăr, aceas-
tă Epistolă vorbeşte pe larg de faptul că Iisus a intrat în sanctuarul ceresc ca Arhie-
reu veşnic, „după rânduiala lui Melchisedec”, aducând o jertfă unică şi mântuitoare 
pentru toţi oamenii. De fapt, soteriologia din Evrei depinde de, şi presupune tacit, o 
unire a evenimentului pământesc al Crucii cu intrarea lui Iisus în Ceruri18. 

O serie de alte trăsături ale versetului 13, 20 sunt remarcabile şi diferă de 
întrebuinţarea din capitolele precedente: (1) Dumnezeu este numit „Dumnezeu al 
păcii”. (2) Deşi Iisus, ca şi Dumnezeu, este numit în alte locuri „Domn”, totuşi, 
fraza completă „Domnul nostru Iisus” nu are paralelă exactă în cap. 1-12. (3) Le-
gământul sau Testamentul, care a fost anterior descris ca fiind „mai bun” (7, 22; 8, 
6) sau „nou” (8, 8; 9, 15; 12, 24), este desemnat acum ca „veşnic”. 

În 13, 8 se spune: „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi”. Această 
afirmaţie, aparent izolată, nu are nicio legătură sintactică cu ceea ce precede şi 
ceea ce urmează; conţinutul ei pare şi el general şi neînrudit cu îndemnurile care-l 
însoţesc. Tradiţional, a fost înţeles metafizic, precum Iş 3, 14. De aceea, pe bună 
dreptate, F.F. Bruce pretinde că tot restul Epistolei decurge din el; de asemenea, 
are legătură cu teme anterioare19. Un punct de plecare pentru înţelegerea acestui 
fapt îl constituie ordinea oarecum bizară a cuvintelor în care „ieri şi azi” sunt 
despărţite de „în veac” prin o` auvto,j. „Ieri şi azi”, în sensul larg al acestor termeni, 
corespunde generaţiei anterioare şi celei curente din viaţa Bisericii locale căreia i 
se adresează Epistola către Evrei, şi de care amintea v. 7. „Şi în veac” este infor-
maţie nouă în contextul imediat; ea este întărită prin poziţia ei, şi implicit atrage 
atenţia cititorilor pentru marea temă a preoţiei veşnice a lui Hristos (5, 6 = Ps 109, 
4 LXX). Jertfa Lui va fi amintită în v. 12, şi natura ei veşnică în v. 20. Cea mai 
apropiată paralelă din NT este descrierea lui Dumnezeu din Ap 1, 4: „Cel ce este 
şi Cel ce era şi Cel ce vine”20. 

III.

Din 5, 11 - 6, 3 reiese că problema destinatarilor constă în incapacitatea 
lor de a înţelege învăţătura creştină elementară, în timp ce în 13, 9 problema este 
mai mult în legătură cu pericolul reprezentat de învăţături „străine”. Totodată, 

18  Accentul pe care autorul îl pune pe intrarea lui Iisus în ceruri – în loc să insiste pe înviere – 
este dictat, evident, de interesul său pentru preoţia cerească a lui Hristos. 

19  F.F. Bruce, „The Kerygma of Hebrews”, Interpretation 23, 1969, 16.
20  Paul Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, 704.
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avertismentul faţă de mâncăruri (13, 9) este cu siguranţă unul pe care nu-l regăsim 
în preocupările principale din cap. 1-12. 

Prima parte din Evrei vorbeşte despre destinatari ca de un grup, dar în 13, 
7 pentru prima dată se ridică tema atitudinii destinatarilor faţă de mai-marii lor, 
mai întâi cu privire la cei din trecut, apoi în 13, 17, ca şi în 13, 24 cu privire la 
relaţia lor faţă de cei din prezent. Se pare că mai-marii lor din 13, 7 sunt probabil 
deja adormiţi, deoarece ei trebuie comemoraţi şi destinatarii trebuie să ia aminte 
la felul în care şi-au sfârşit viaţa pământească şi să-i imite în credinţă. Pe de altă 
parte, în 13, 17 ei trebuie să dea ascultare mai-marilor lor astfel, încât, desigur, 
sunt vizaţi conducătorii lor prezenţi, după cum se subînţelege şi din salutările care 
le sunt trimise laolaltă cu cele către „toţi sfinţii” în 13, 24. 

IV.

În mod firesc, tema importantă despre cult din Evrei revine în 13, 10-16. 
În v. 10 aflăm că şi creştinii au un altar, în vreme ce, anterior, singurul altar amintit 
era cel din Vechiul Legământ (cf. 7, 13). Acelaşi verset se referă la „cort”, fără o 
precizare ulterioară sau o descriere a lui. Numai în 8, 5 şi 9, 21 se vorbeşte despre 
aşa ceva; aflăm acolo referiri la „adevăratul cort” (8, 2), „primul cort” (9, 2.6.8), 
„cortul numit Sfânta Sfintelor” (9, 3), sau la „cortul cel mai mare şi mai desăvâr-
şit” (9, 11). Mai presus de toate, cap. 13 surprinde şi dezvoltă un aspect al cultului 
vechi care n-a fost deloc menţionat în prima parte a scrierii, şi anume, faptul că 
trupurile animalelor de jertfă erau arse afară din tabără (13, 11). Acest motiv este 
aplicat Patimilor lui Iisus din afara porţii cetăţii – şi apoi creştinilor care trebuie 
să iasă afară din tabără, „luând asupra noastră ocara Lui” (v. 12-13). Ca urmare, 
opera mântuitoare a lui Iisus este plasată pe tărâm pământesc cu o claritate şi o 
specificitate fără egal în capitolele precedente. De fapt, chemarea de a „intra în” 
odihnă (4, 11) – sau de a ne „apropia” de tronul harului” (4, 16), de Dumnezeu 
(7, 25; cf. 10, 22; 11, 6) sau de Muntele Sion (12, 22) – este acum înlocuită cu 
chemarea de „a ieşi”. Putem presupune că, cel puţin pentru autorul cap. 13, „afară 
din tabără” a devenit acum echivalentul „Sfintei Sfintelor”, partea cea mai sfântă 
a sanctuarului21.

Evrei 13, 9-16 a fost considerată drept una dintre cele mai importante secţi-
uni ale Epistolei22. Mai mult, versetele 9-14 ţin de multele pasaje care şi-au dobân-
dit faima ca fiind între textele cele mai dificile din NT. Desigur, există o discuţie 
dacă versetele se referă la Euharistie sau nu, mai precis în legătură cu semnificaţia 

21  Cf. A.J.M. Wedderburn, „The «Letter» to the Hebrews…”, 403.
22  S. Lehne spune că Evrei 13,9-16 cuprinde „miezul Epistolei într-o coajă de nucă” (The New 

Covenant in Hebrews, JSNTSup 44, Sheffield, JSOT, 1990, 157, n. 129).
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lui qusiasth,rion (v. 10)23; există o neclaritate asupra sensului expresiei „învăţături 
felurite şi străine” (v. 9a) şi asupra naturii „mâncărurilor” care sunt nefolositoare 
celor care se „dedau” la ele (v. 9b). Există, de asemenea, un dezacord cu privire la 
cine sunt „cei care slujesc Cortului” (v. 10) şi la ce anume vizează autorul prin ci-
tatul din Lv 16, 27 în v. 11. Ce se înţelege prin chemarea de a ieşi afară din tabără, 
la Iisus (evxercw,meqa pro.j auvto.n e;xw th/j parembolh/j, v. 13)? Era aceasta numai 
o dispoziţie mentală, sau implica şi o acţiune concretă? Şi de ce a ieşi afară din 
tabără atrage ocara sau abuzul? Această ocară este numai insulta verbală, sau are 
legătură cu Patimile fizice ale lui Iisus din afara porţii? 

Nu este pentru prima dată când autorul foloseşte termenul „ocară” 
(ovneidismo,j). Este unul din cuvintele pe care el le foloseşte ca să descrie experi-
enţa anterioară de suferinţă a cititorilor (10, 33) şi descrie, de asemenea, accep-
tarea de către Moise a „ocarei lui Hristos” (o` ovneidismo.j tou/ Cristou/), pe care a 
preferat-o în locul plăcerilor Egiptului (11, 26). Acest ultim exemplu constituie o 
paralelă directă la îndemnul autorului către cititorii săi din 13, 13 de a purta ocara 
Lui (o` ovneidismo.j auvtou/). Care este, deci, ocara lui Hristos?

1. „ocara lui Hristos” (Evr 11, 26)

În încheierea listei sale despre eroii credinţei, autorul spune cum Iisus „a 
suferit crucea” (u`pe,meinen stauro,n) şi „n-a ţinut seama de ocara ei” (aivscu,nhj 
katafronh,saj, 12, 2). O astfel de exprimare reflectă termenii folosiţi pentru de-
scrierea martirilor Macabei (4 Mac 6, 9; 13, 1; 14, 1.11; 16, 2)24. Mai mult, Iisus 
a răbdat împotrivire (u`ppmemenhko,ta ... avntilogi,an), asupra Sa de la păcătoşi. Dat 
fiind accentul pus de autor pe moartea lui Iisus, este clar că această „opoziţie” nu 
a fost limitată la abuzul verbal. 

De asemenea, limbajul despre suferinţele Sale se referă la caracterul morţii 
Sale (13, 12)25. Aceasta este evident în 2, 9, care vorbeşte despre to. pa,qhma tou/ 

23  În istoria interpretării (Schierse, F. J., Verheissung und Vollendung. Zur theologische 
Grundfrage der Hebräerbriefes, Munich, 1955, 189 ş.u.), tendinţa generală pentru exegeţii catolici 
a fost îndreptată firesc către o înţelegere euharistică, şi astfel ca un text care întemeiază caracterul 
de jertfă al Liturghiei, în vreme ce exegeţii protestanţi au înţeles „altarul” ca fiind fie Hristos Însuşi 
(de ex., F.F. Bruce, P.E. Hughes), fie Crucea Lui (de ex., Delitzsch, Montefiore, Morris), fie un altar 
ceresc (Cambier, Theissen, Williamson). Probabil cea mai puternică dovadă pentru o înţelegere fle-
xibilă a lui qusiasth,rion se află în Epistola însăşi, în care 12, 22-24 se referă cu siguranţă la cultul 
deja practicat de destinatari, dar limbajul folosit estompează linia de demarcaţie dintre pământ şi 
ceruri (cf. Paul Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, 711-712).

24  N.C. Croy, Endurance in Suffering: Hebrews 12, 1-13 in its Rhetorical, Religious, and 
Philosophical Context, SNTSMS 98, Cambridge, CUP, 1998, 187.

25  În general, romanii îşi răstigneau condamnaţii într-un spaţiu public, precum:afara cetăţii, pe 
o cale aglomerată (vezi M. Hengel, Crucifixion, London, SCM, 1977, 87). 
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qana,tou. De asemenea, în 9, 25-28 autorul leagă necesitatea suferinţei lui Iisus 
(e;dei auvto.n paqei/n) de moartea Sa. El face clară această legătură prin trei afirmaţii 
adiţionale: 1. se referă la aducerea Lui Însuşi (i[na ... prosfe,erh| e`auto,n) o dată 
pentru toţi (a[pax prosenecqei,j, v. 28); 2. se menţionează jertfa Sa (qusi,a, v. 26) şi 
3. se vorbeşte limpede despre moartea lui Iisus pentru toţi (a[pax avpoqanei/n, v. 27)26.

Prin urmare, autorul identifică suferinţa lui Iisus cu moartea Sa prin răstigni-
re şi aceasta înseamnă pentru el ocara lui Hristos. Deci, ocara lui Hristos implică 
mai mult decât marginalizare socială. Mai departe, autorul este conştient de loca-
ţia suferinţei lui Iisus, şi aceasta este semnificativă pentru el.

2. „În afara porţii” (Evr 13, 12)
„În afara porţii” descrie locul fizic în care a fost răstignit Iisus – în afara ce-

tăţii Ierusalimului. Este subînţeleasă aici ideea că Iisus a fost respins de propria-I 
cetate davidică. „Esenţa ocarei lui Mesia este aceea că a fost respins de ai Săi”27. 
„...Ca să sfinţească poporul cu sângele Său, a pătimit în afara porţii” (13, 12) este 
o trimitere clară la Lv 16, 27, unde se afirmă că viţelul şi ţapul de jertfă al căror 
sânge a fost adus pentru curăţirea locaşului sfânt în Ziua Ispăşirii se scoteau apoi 
afară din tabără pentru a fi arse. 

3. „Cei care slujesc Cortului” (Evr 13, 10)
În susţinerea excluderii „celor care slujesc Cortului” (v. 10) de la altarul creş-

tin, autorul recurge la legislaţia mozaică despre dreptul preoţilor de a mânca din 
jertfe. Legea prevedea că preoţii trebuia să mănânce din jertfa pentru păcat (Lv 6, 
19.22) şi părţi din alte jertfe (Lv 7, 6; 1 Co 9, 13). Totuşi, exista o excepţie de la 
acest principiu general: dacă sângele s-a scurs în cortul adunării şi în Sfânta Sfin-
telor, atunci preoţilor li s-a poruncit să nu mănânce din jertfa pentru păcat. În acest 
caz, jertfele erau arse în afara taberei (Lv 6, 30; 16, 27).

Din această legislaţie mozaică, autorul deduce că vechea iconomie şi cea 
nouă se exclud reciproc; cei care slujesc Cortului sau sistemului levitic, nu pot în 
acelaşi timp să adere la noua iconomie în Hristos. În înseşi rânduielile legii leviti-
ce, cei care slujesc Cortului nu pot mânca din jertfele din Ziua Ispăşirii. „Fagei/n 
ouvk e;cousin evxousi,an oi` th/| skhnh/| latreu,ontej („Nu au dreptul să mănânce cei 
ce slujesc cortului”, 13, 10), observă corect autorul. Din moment ce Jertfa lui Iisus 
este o jertfă în Ziua Ispăşirii păcatului, preoţii din legea levitică sunt excluşi de 
la comuniunea cu ea. Este primită prin har, nu prin gura unui preot (ca,riti, ouv 
brw,masin, 13, 9; cf. Lv 10, 16-20) al Legii Vechi. 

26  Autorul face o paralelă între destinul muritor al tuturor oamenilor (a[pax avpoqanei/n, v. 27) 
şi moartea lui Iisus. Acest fapt reiese în mod evident din fraza introductivă (ou[twj kai. o` Cristo,j, v. 
28a) şi limbajul corespunzător (a[pax prosenecqei,j, v. 28b).

27  A.T. Hanson, The Reproach of Messiah in the Epistle to Hebrews, SE 7, TU 126, 1982, 239.
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Prin „cortul” menţionat în 13, 10 se înţelege rânduiala levitică, după cum 
rezultă din folosirea sa în alte părţi ale Epistolei: 8, 5; 9, 2.3.6.8.21. Dar, când 
se referă la sosirea misiunii lui Iisus, autorul vorbeşte de adevăratul cort sau de 
cortul mai mare şi mai desăvârşit (8, 9; 9, 11). Cu toate că limbajul din 13, 10 
este specific preoţilor, el se referă şi la oricine al cărui cult este condiţionat încă 
de sistemul legii levitice. „Cei care umblă cu mâncăruri” (v. 9) şi „cei care slu-
jesc Cortului” (v. 10) sunt identici. Ambele expresii se referă la iudaism şi, prin 
extensie, la toţi cei a căror semnificaţie (dacă nu practică) de comunitate şi cult 
este prea mult dominată de sistemul levitic. Scriitorul îşi îndreaptă cititorii spre un 
cult detaşat, distinct şi independent de iudaism. Altarul pe care „noi” (creştinii) îl 
avem este, desigur, Golgota, căci un altar este un loc al jertfei, şi acesta este pentru 
autor în afara porţii/taberei, unde Iisus a pătimit ca să-i sfinţească pe oameni cu 
însuşi sângele Său. Limbajul este foarte cultic şi aduce aminte de Ziua Ispăşirii cu 
jertfa ei pentru păcatul „poporului” (kai. r`anei/ evp'auvtou/ - tou/ qusiasth,riou - avpo. 
tou/ ai[matoj tw/| daktu,lw| e`pta,kij kai. kaqariei/ auvto. kai. a`gia,sei auvto. avpo. tw/n 
avkaqarsiw/n tw/n ui`w/n Israhl, Lv 16, 19 LXX). Evrei accentuează că moartea 
lui Iisus este eficace pentru „popor” (2, 17; 5, 3; 7, 27; 9, 7; 13, 11). Altarul pe 
care „noi îl avem” este moartea istorică a lui Hristos pe Cruce, Crucea devenind 
expresia concretă a acestui altar, mijloc al iertării şi o sursă de încurajare pentru 
comunitatea care experiază persecuţia. 

Legea însăşi şi practicile din Ziua Ispăşirii opresc pe cei din vechea icono-
mie de la participarea la Jertfa cea nouă a Golgotei. După cum a spus Domnul, 
încercarea de a cuprinde noul în cel vechi determină o tensiune distructivă (Mc 2, 
21-22: „Nimeni nu coase la haină veche petic dintr-o bucată de stofă nouă, iar de 
nu, peticul nou va trage din haina veche şi se va face o ruptură şi mai rea. Nimeni, 
iarăşi, nu pune vin nou în burdufuri vechi, iar de nu, vinul nou sparge burdufurile 
şi vinul se vară şi burdufurile se strică; încât vinul nou trebuie să fie în burdufuri 
noi.”). Chemarea autorului pretinde cititorilor să se angajeze exclusiv propriului 
altar, cel al Crucii de pe Golgota.

4. „În afara taberei” (Evr 13, 11.13)
Cititorii sunt îndemnaţi să părăsească cadrul levitic şi să-şi exprime cultul ca 

pe al unei comunităţi separate, cu riscurile aferente acestui statut, în afara taberei lui 
Israel. O puternică afirmare a credinţei lor în Iisus ca Mesia ar putea atrage din nou 
ocara lui Hristos, pe care ei au cunoscut-o în trecut. Dacă aceasta se va întâmpla, au-
torul îi cheamă la răbdare (13, 13). Contextul din Evrei indică cu siguranţă că autorul 
încearcă să-i dezveţe de dorul după gândirea şi practica Iudaismului28. Ei erau în 

28  S.G. Wilson, „The Apostate Minority”, Mighty Minorities? Minorities in Early Christianity 
– Positions and Strategies: Essays in Honour of Jacob Jervell on his 70th Birthday, ed. D. Hellholm 
et. al. Oslo, Scandinavian University, 1995, 205.
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pericol „să se piardă” (2, 1), „să nu intre în odihna Lui” (4, 1), „să cadă” de la cre-
dinţă (6, 6), „să calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu” (10, 29), „să slăbească” 
în curaj (10, 32), „să ostenească” (12, 3), „să refuze glasul lui Dumnezeu” (12, 25) 
şi „să se lase amăgiţi” (13, 9).

Există trei cauze principale care explică tentaţia cititorilor de a-şi alinia cul-
tul practicilor din sinagoga iudaică. 1. Exista ispita de a avea o identitate recunos-
cută, aşa cum era asigurată ea de implicarea într-o religie străveche29. 2. Iudaismul 
era o religio licita şi creştinii se identificau cu sinagoga ca să fie feriţi de persecuţia 
romană30. 3. În situaţia dinainte de anul 70, de creştere a sentimentului antiroman 
între iudeii din Palestina, iudeii îi forţau pe creştini să-şi manifeste loialitatea cu 
naţiunea, precum şi sprijinul faţă de sfânta cetate şi templu, prin participarea la 
mesele festive31.

5. „luând asupra noastră ocara lui” (Evr 13, 13)

Micile enclave creştine primare trebuie să fi fost ispitite în mod constant să-şi 
afle un simţ de siguranţă prin apartenenţa la comunităţile iudaice, mai mari şi mai 
recunoscute. Aceasta este valabil fie din dorinţa de a scăpa de persecuţia romană 
(care pare îndoielnică), fie din dorinţa de a se identifica cu iudeii împotriva roma-
nilor (care este oarecum mai plauzibil). Prezenţa persecuţiei şi tratarea ei este bine 
atestată în Evrei.

O dată anterioară anului 70 pare cea mai probabilă. Scopul autorului nu este 
numai acela de a-i încuraja pe creştinii persecutaţi cu ideea că sanctuarul lor este 
în siguranţă în ceruri, şi nu în ruinele din Ierusalim. Ei nu sunt deposedaţi, ei sunt 
încercaţi. Cel mai probabil, destinatarii erau o comunitate iudeo-creştină şi trebuie 
să ne reamintim că nimic în creştinismul primar nu era neiudaic. Avem temeiuri să 
credem că situaţia cu care se confruntau ei includea ca posibilitate abuzul fizic şi 
confiscarea proprietăţii şi nu doar pierderea statutului şi prestigiului social. Anu-
mite abuzuri fizice sau verbale erau suficiente ca să alimenteze temerile diferitelor 
comunităţi creştine. Foarte uşor s-a răspândit vestea despre martiriul lui Ştefan, al 

29  Se apreciază că în lumea romană mediteraneană exista o populaţie de aproximativ 60 de 
milioane, din care cca 7-10 procente erau iudei. Totuşi, din punct de vedere religios, societatea se 
putea împărţi foarte bine în două grupe distincte, deşi inegale, păgâni şi iudei. Spre finele sec. I creş-
tinii se numărau cu miile; numeric, erau o minoritate. În înţelegerea lor proprie, ei nu mai erau sub 
lege (Rm 6, 14), adică iudei, şi nici păgâni, ca unii care s-au întors de la idoli la slujirea adevăratului 
Dumnezeu (1 Tes 1, 9). Pentru a-şi defini locul lor în lumea greco-romană, creştinii erau ademeniţi 
să interrelaţioneze fie cu societatea păgână (1 Co, Ap), fie cu cea iudaică (Ga). Destinatarii Epistolei 
către Evrei par că ţin de cea din urmă. 

30  Această poziţie se potriveşte cu o datare a Epistolei înainte de anul 70 d.Hr.
31  În acest caz teama lor nu se datora atât persecuţiei romane, cât dispreţului iudaic şi respin-

gerii sociale. 
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Iacov sau al lui Antipa şi, desigur, speranţele lor de viitor erau puse sub auspiciile 
nesiguranţei şi terorii din partea lumii în care trăiau.

În Epistolă (4, 16; 6, 1; 7, 25; 10, 22; 11, 8; 12, 22; 13, 14) se arată foarte clar 
că problema lor acută nu este în primul rând, atât cea a unei reveniri/întoarceri, cât 
cea a unei slăbiri în efortul de a merge mai departe şi de a se separa complet de 
iudaism. Acea timiditate în exprimarea credinţei lor creştine într-un mod accentuat 
şi autoritativ, precum şi o tendinţă de a fraterniza cu sinagoga constituie problema 
pe care o vizează autorul Epistolei către Evrei. 

Există două temeiuri care susţin această idee: a) „Reguli despre hrană” (Evr 
13, 9). Pluralul brw,mata (mâncăruri) este întrebuinţat pentru alimentele de jertfă 
ale altarului în Mal 1, 7.12 (LXX). Un context cultic este cel mai probabil sens aici 
,în Evrei 13, 9b32. Xe,naij didacai/j sunt de fapt practici pe care autorul le consideră 
străine de comunitatea lui Hristos. Cei care practicau aceste învăţături străine şi 
cei care slujeau cortului aparţin, unei filosofii religioase diferită de cea susţinută 
de autorul Epistolei. b) „Să ieşim la El” (Evr 13, 13). Chemarea aceasta implică 
o schimbare de la o poziţie sigură la una expusă persecuţiei. Cel mai important 
element al acestui îndemn este de a face o ruptură clară faţă de iudaism şi de a 
îmbrăţişa Creştinismul în mod plenar ca pe o religie cu dreptul său propriu, cu 
toate dificultăţile pe care probabil acest fapt îl presupune. „Să ieşi” din siguranţa 
pământească înseamnă, în acelaşi timp, „să intri” în lumea cerească. Dar, dincolo 
de această interpretare figurată, mai degrabă cei doi factori enunţaţi mai sus – lim-
bajul religios-cultic şi caracterul urgent al îndemnului de „a ieşi” – pretind o situ-
aţie istorică reală, căreia cititorii trebuie să-i răspundă. Acţiunea la care îndeamnă 
autorul va aduce suferinţă (v. 13) şi el ştie aceasta chiar din însăşi experienţa tre-
cută a cititorilor (10, 32-34: a se remarca cuvântul de legătură ovnei,dismoi în v. 33), 
precum şi din exemplul lui Hristos pe Care ei trebuie să-L urmeze33.

6. „Nu avem aici cetate stătătoare” (13, 14)
A nu avea aici, pe pământ, cetate stătătoare reprezintă, fără îndoială, o parte 

a „ocarei” pe care cititorii sunt chemaţi s-o poarte. Ca şi drepţii pomeniţi în 11, 
38, care rătăceau în pustii şi în munţi, în peşteri şi în crăpăturile pământului, cei 
care ies afară din tabără nu vor avea nicio patrie sau cetate pământească care să 
le asigure siguranţă şi refugiu. Ei sunt întăriţi de o credinţă care caută cetatea lui 
Dumnezeu cea viitoare (me,llousa [po,lij], 13, 14; cf. 11, 10.16; 12, 22). Declaraţia 
că în comunitatea lui Iisus nu există o cetate stătătoare aici, pe pământ, implică o 
ruptură între creştinism şi iudaism. Indiscutabil, pentru lumea iudaică Ierusalimul 
era centrul de referinţă, locul sfânt privilegiat şi idealizat (Is 48, 2: „cetatea sfân-

32  H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews, Hermeneia, Philadelphia, Fortress, 1989, 394-396.
33  Norman H. Young, „«Bearing His Reproach»(Heb 13,9-14)”, New Test. Stud., 48, 2002, 256.
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tă”; Ps 46, 4; 86, 2: „Cetatea lui Dumnezeu sau a Domnului”; Ps 49, 8: „Cetatea 
Domnului Atotputernic”; Ps 49, 2: „Cetatea frumoasă”; Ps 47, 2; Mt 5, 35: „Ceta-
tea Împăratului Celui mare”; Is 33, 20: „Sion, cetatea sărbătorilor, loc de linişte” 
etc.)34. A abandona Ierusalimul ca centru al lumii diasporei înseamnă a abandona 
Iudaismul. 

Conţinutul şi caracterul mărturisirii de credinţă 

Conţinutul şi caracterul mărturisirii (o`mologi,a) destinatarilor reprezintă sursa 
unei dezbateri îndelungate. Apelul la unica desemnare şi descriere clară a acelei 
mărturisiri, în 13, 15, descoperă că „Numele Său” (tw/| ovno,mati auvtou/) este con-
ţinutul, iar un cult spiritualizat ca jertfa de laudă (avnafe,rwmen qusi,an aivne,sewj) 
descrie caracterul mărturisirii. Deşi conţinutul mărturisirii pare a fi o` qeo,j, faptul 
că autorul nu desemnează un nume specific pentru Dumnezeu în cele 12 capitole 
anterioare semnalează implauzibilitatea acestei desemnări. Nu aflăm nicăieri în 
Evrei ceva asemănător rugăciunii pnevmatologice pauline, „Avva, Părinte!” (Rm 
8, 15; Ga 4, 6). A recomanda o mărturisire imprecisă a lui o` qeo,j înspre finalul 
Epistolei ar fi un mare dezacord faţă de strategia parenetică a autorului, care este 
orientată hristologic. 

În plus faţă de accentul filial din pasaje-cheie (4, 14-16; 10, 19-25), concepţiile 
greşite şi „mărturisirile greşite” ale Fiului lui Dumnezeu sunt diagnosticate ca 
apostazie în două pasaje-cheie de avertisment, 6, 4-8 şi 10, 26-31. Mai mult, 
această mărturisire nedesemnată, tw/| ovno,mati auvtou/, pare să amintească intenţi-
onat începutul dramei35 preamăririi (1, 5), unde „numele mai deosebit/superior” 
(1, 4) este descoperit ca „Fiu”. De altfel, logica textului din 5, 5-6 pare să indi-
ce că declaraţia Tatălui despre Arhieria lui Iisus este dependentă de o declaraţie 
anterioară despre filiaţie. Şi, în vreme ce unii au susţinut inseparabilitatea dintre 
arhieria şi filiaţia lui Hristos în mărturisire, după cum apar adesea în legătură (de 
ex. 4, 14-16), hristologia Fiului lui Dumnezeu este, în orice caz, antecedentă faţă 
de hristologia arhieriei36. 

Până aici, autorul a arătat că există un altar creştin (al Bisericii) şi că acesta 
este diferit de cel al cultului levitic. Acum, în v. 15-16, el dă două îndemnuri mai 

34  Pentru referinţe despre centralitatea Ierusalimului în Iudaism, a se vedea K.H. Tan, The 
Zion Traditions and the Aims of Jesus, SNTSMS 91, Cambridge, CUP, 1997, 30-51; R.S. Hess şi 
G.J. Wenham, ed., Zion, City of our God, Grand Rapids, MI/Cambridge, UK, Eerdmans, 1999.

35  În legătură cu tema centrală a preoţiei veşnice a lui Hristos, anumiţi exegeţi vorbesc de o 
„dramă liturgică în sanctuarul ceresc” (de pildă, J. Dunnill, Covenant and Sacrifice in the Letter to 
the Hebrews, SNTSMS 75, Cambridge, Cambridge University,1992, 261; L.T. Johnson, „The Scrip-
tural World of Hebrews”, Interpretation 73.3, 2003, 237 ş.u.).

36  Scott D. Mackie, „Confession of the Son of God in Hebrews”, New Test. Stud., 53, 2007, 
125-126.
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precise, identificând jertfele creştine cu (1) lauda şi (2) faptele bune: „Aşadar, 
prin El să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care 
preaslăvesc numele Lui. Iar facerea de bine şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci 
astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu”. 

Lauda este adusă (oferită) lui Dumnezeu prin Iisus (cf. 7, 27), mai precis 
prin Jertfa Sa (9, 26) credincioşii au acces la Dumnezeu. Ca şi în 1, 2 prepoziţia 
dia, transmite ideea medierii sau a intercesiunii. Toiau,taij ... qusi,aij („astfel 
de jertfe”) sunt contrastate, implicit, nu cu Cina Domnului (Braun), ci cu jertfele 
materiale din Vechiul Legământ. Mai înainte în Epistolă, autorul a insistat atât de 
mult pe unicitatea jertfei lui Hristos astfel, încât el poate aplica acum acelaşi ter-
men qusi,a (cf. 5, 1; în sens metaforic: 13, 15) răspunsului creştinilor, fără nicio o 
teamă de confuzie, şi fără să sugereze că faptele lor bune implică automat favoarea 
din partea lui Dumnezeu37. 

V.
Aşadar, a devenit foarte clar că sunt imposibil de negat punctele de legătură 

dintre cele două părţi ale scrierii. În plus faţă de imaginile cultice amintite mai sus, 
există teme şi motive comune precum: solidaritatea cu cei închişi: 10, 34; 13, 3; 
chemarea la credinţă: 11, 4 - 12, 2; 13, 7; trebuinţa de a purta ocara lui Iisus: 11, 
26; 13, 13; căutarea cetăţii cereşti care o să vină: 11, 10.16; 12, 22; 13, 14; elemen-
te esenţiale ale moştenirii creştine generale, precum credinţa, harul etc. 

Existenţa unor astfel de elemente nu este deloc surprinzătoare, de vreme ce 
admitem că cele două unităţi ale scrierii n-au fost scrise independent una de cea-
laltă. Dacă cineva a adăugat cap. 13 la primele 12 capitole, a procedat astfel în 
deplină cunoaştere a conţinutului acelor capitole, crezând probabil că ele serveau 
scopului său destul de bine şi putea să le refolosească în situaţia cu care se con-
frunta acum. Astfel încât, se poate spune că primele 12 capitole îşi primesc de la 
acest autor prima aplicare şi interpretare. De aceea, cap. 13 a fost alcătuit, fără 
îndoială, ca să însoţească secţiunile precedente ale documentului. El transmite un 
mesaj esenţial care cu greu poate fi separat de preocupările şi temele conceptuale 
exprimate în Evrei 1-1238.

Concluzii
1. În Evrei 13, 10-16 regăsim o temă hristologică fundamentală pentru în-

ţelegerea cultului creştin, care-şi are temeiul şi unicitatea în Jertfa lui Hristos de 
pe Cruce. Pe lângă această temă, importanţa capitolului 13 din Evrei decurge din 
enunţarea unor idei legate de autor şi circumstanţele alcătuirii Epistolei, precum 
şi de profilul destinatarilor.

37  Cf. Paul Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, 722.
38  W.L. Lane, Hebrews, WBC 47A and B, Dallas, Word, 1991, LXVIII.
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Este clar că autorul nu este Pavel, chiar dacă se presupune că se mişca în 
cercul paulin şi că se aştepta să călătorească împreună cu Timotei (13, 23), căci 
anterior în Epistolă s-a caracterizat ca fiind unul care nu L-a auzit pe Domnul pre-
dicând Evanghelia (2, 3-4). În 13, 17-19 autorul se identifică cu „mai-marii” acelei 
comunităţi. El ia în serios responsabilitatea pastorală, materializată în „cuvântul 
de sfătuire” (13, 22), pentru a ajunge la întreaga comunitate. Iar dorinţa de a fi 
„înapoiat mai curând” (13, 19) implică faptul că îi cunoştea personal pe membrii 
acesteia. Omilia sa (1, 1-13, 21) şi nota personală (13, 22-25) suplinesc prezenţa 
sa fizică până în momentul când îi va cerceta personal (13, 19.23). 

În ce priveşte situaţia destinatarilor, autorul reuşeşte să deosebească comu-
nitatea de conducătorii ei şi de alte comunităţi existente în acel cadru social (13, 
17.24). Foarte probabil, ea vieţuia într-un centru urban (13, 14), aşa cum reiese 
din preocupările parenetice exprimate în 13, 1-6, care sunt adecvate într-un mediu 
urban: ospitalitatea faţă de creştinii „străini” (13, 2); „aducerea-aminte”, cu empa-
tie, de creştinii întemniţaţi sau persecutaţi (13, 3), grija faţă de sfinţenia căsniciei şi 
faţă de puritatea sexuală (13, 4), precum şi evitarea lăcomiei şi a iubirii de arginţi 
(13, 5-6). Scriitorul este bine informat asupra experienţei anterioare a destinata-
rilor (13, 7). Eventualitatea unei ameninţări a persecuţiei sporeşte odată cu lista 
martirilor din 11, 35-38, încununată de referirea la Iisus, Care a suferit Crucea, 
neţinând seama de „ocara ei” (12, 2-3; 13, 12)39.

Jertfa care-i susţine pe creştini este în afara drepturilor şi privilegiilor epocii 
levitice. De aceea, cultul creştin ar trebui să se centreze pe jertfa laudei (13, 15) şi 
creştinii nu trebuie să fie încartiruiţi de rânduielile sistemului levitic, deoarece acesta 
este în curs de desfiinţare (8, 13). De aceea, autorul avertizează grupul de cititori 
că, în cazul în care nu încetează să mai fie dependenţi de vechea rânduială şi nu 
progresează în înţelegerea lor creştină, se află în riscul de a-şi pierde identitatea în 
chiar adevărurile lor elementare de altădată. De aceea, îi îndeamnă să-şi părăseas-
că relativa lor siguranţă dintr-o religie recunoscută, să iasă la adăpostul Jertfei lui 
Hristos, chiar dacă acest lucru presupunea să fie trataţi ca o sectă dispreţuită de toată 
lumea (Tacitus, Anale, 15.44.2-5)40 şi astfel să-şi asume „ocara” lui Hristos. Lumea 
lui Dumnezeu viitoare şi nevăzută este patria lor, iar nu Ierusalimul pământesc. 

Prin urmare, obiectivul din Evrei 13, 9-14 – ca şi chemarea de a intra în odih-
nă (cap. 3-4), sau de a se apropia cu îndrăzneală de sanctuar (cap. 9-10), sau de a 

39  Aluziile la unele învăţături străine şi la mâncăruri trimit la un stadiu de amestec între grupul 
creştin şi adunările iudaice. Din cauza aceasta s-a întârziat creşterea comunităţii creştine ca o entitate 
independentă. Ei se află încă la nivelul elementar de instruire, având nevoie de „lapte” şi nefiind în 
stare să digere o hrană solidă (5, 11 - 6, 2).

40  Paul Barnett, Documentele care stau la baza Noului Testament, trad. pr. Ioan Mihoc, Ed. 
Logos, 2010, 32.
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merge înainte privind în viitor prin credinţă (cap. 11) – este acela de a-i încuraja 
pe creştinii persecutaţi şi deziluzionaţi să-şi trăiască credinţa în Iisus Hristos fără 
compromis, neezitând să accepte consecinţele. Pentru a împlini acest obiectiv, 
autorul foloseşte în mod creator imaginea legată de nişte mici detalii care ţineau 
de ritualul din Ziua Ispăşirii, punându-le în legătură cu Patimile lui Iisus, ca model 
de credinţă durabilă41. Apatia spirituală trebuie vindecată şi apostazia prevenită.

2. Tratate separat, primele 12 capitole reprezintă un anumit gen literar, dar 
prin adăugarea capitolului al 13-lea dobândesc un gen diferit. De fapt, spre această 
idee ne trimite 13, 22 („Şi vă rog, fraţilor, să îngăduiţi acest cuvânt de îndemn, 
căci vi l-am scris pe scurt”): destinatarii vor primi lo,goj th/j paraklh,sewj, pe 
care autorul l-a trimis în forma unei epistole (evpe,steila, verbul corespunzător lui 
evpistolh,, cf. FA 15, 20; 21, 25). Este dificil de stabilit dacă paraklh,sij se referă 
la „încurajare” sau „îndemn”, deoarece în mod vădit cuprinde elemente din ambe-
le. Însă termenul lo,goj trimite la o cuvântare sau predică, ca şi în FA 13, 15, deşi 
această lucrare putea avea o formă scrisă de la bun început42. Mesajul lui Pavel în 
sinagoga din Antiohia Pisidiei, descris ca lo,goj paraklh,sewj cuprindea, desigur, 
încurajare, dar expresia se referă, de regulă, la omilie sau predică. În mod clar, 
acea predică a fost orală, aşa cum va fi fost la început şi Evrei; dar, lo,goj este 
folosit îndeobşte atât pentru texte orale, cât şi pentru texte scrise (FA 1, 1; cf. Ef  3, 
3; 1 Ptr 5, 12). Unii autori (precum Trudinger) cred că dia. brace,wn („pe scurt”) se 
referă numai la Evrei 1343. Feld, urmându-l pe Guthrie, vede un contrast implicit 
între o scrisoare scurtă şi o întâlnire personală mai lungă44.

Totuşi, primele 12 capitole pot sta singure. Începutul lor abrupt ne poate face 
să presupunem că introducerea lor originală s-a pierdut, dar nu e neapărat să fie 
aşa, din moment ce şi alte opere trec direct in medias res45. Dacă primele 12 capi-
tole au fost scrise iniţial pentru un scop diferit şi pentru destinatari diferiţi, atunci 
este mai puţin enigmatic începutul abrupt al acestei lucrări46. 

41  Norman H. Young, „«Bearing His Reproach»(Heb 13,9-14)”, New Test. Stud., 48, 2002, 261.
42  Norman H. Young înţelege Evrei ca o „predică polemică”, art. cit., 258-259.
43  L.P. Trudinger, „«KAI GAR DIA BRACHEON EPESTEILA HUMIN». A note on He-

brews xiii.22”, JTS n.s. 23, 1972, 128-130.
44  H. Feld, „Der Hebräerbrief: Literarische Form, religions-geschichtlicher Hintergrund, the-

ologische Fragen”, în Haase, W. (ed.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 25.4, 1987, 
3539.

45  De pildă, în Discursul 75 al lui Dio Hrisostom, „Despre lege”, avem acest început abrupt:  
;Estin de. o` no,moj tou/ bi,ou me,n h`gemw,n,... De fapt, aceasta este o trăsătură caracteristică a multor 
cuvântări ale lui Dio în forma în care ni s-au păstrat; ele sunt lipsite de o introducere elaborată şi intră 
direct în subiectul care constituie tema cuvântării, deşi acest fapt se poate datora pur şi simplu unei 
transmiteri incomplete a textului.

46  În cazul acceptării unui alt autor pentru cap. 13, se poate spune că nu mai era relevant 
ceea ce în original preceda 1, 1 astfel, încât cel care a adaptat aceste capitole scopului său, a omis 
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După cum am văzut, argumentele împotriva autenticităţii lui Evrei 13 sunt: 
capitolul pare să înceapă brusc şi este marcat de o schimbare bruscă în modul de 
exprimare şi în temă; pare să lipsească preocuparea firească a autorului de a lega o 
secţiune de unitatea parenetică precedentă (12, 14-29); forma capitolului, marcată 
de preceptele catehetice caracteristice parenezei lui Pavel sau lui Petru47, precum 
şi conţinutul acestuia îl distinge de restul epistolei.

Iar argumentele, mult mai multe, în favoarea autenticităţii lui Evrei 13 sunt: 
lexicul caracteristic şi conceptele semnificative, apelul la Pentateuh şi Psalmi şi 
elementele de structură, care se regăsesc în Evrei 1-12. Apoi, o serie de procedee 
literare formează o semnătură literară care îl identifică pe autorul lui Evrei 13 ca 
autor al lui Evrei 1-12: folosirea structurii chiastice (13, 2.4.10.14 şi 10-16); pa-
ronomasia sau jocul de cuvinte (13, 2.18.20.22); ordinea neobişnuită a cuvintelor 
desemnate să atragă atenţia (13, 8.11.20); stilul rafinat (13, 17); ritmul lingvistic 
(13, 3); asonanţa (13, 4.5.9.13.14.16); aranjarea aliterativă a rândurilor (13, 5.19); 
folosirea sintaxei pentru a evidenţia accentul (13, 3.4.5.9.11.15.18.20) şi folosirea 
expresiilor idiomatice clasice (13, 2.5.15.17).

În concluzie, Evrei 13 nu numai că a fost scris de acelaşi autor al lui Evrei 
1-12, dar, de asemenea, a fost intenţionat să însoţească discursul precedent. Me-
sajul său esenţial poate fi separat cu greu de temele principale exprimate în Evrei 
1-12. Conexiunea lui Evrei 13, 1-21 cu secţiunea precedentă (Evr 12, 14-29) este 
stabilită prin 12, 28, unde comunitatea este chemată să-I slujească lui Dumnezeu 
prin a-I aduce mulţumiri. În 13, 1-21 se observă foarte bine că acest concept des-
pre închinare este unul foarte vast, în care şi diferitele aspecte ale vieţii trebuie 
privite ca expresii ale unei slujiri devotate faţă de Dumnezeu48. 

Problema ridicată aici poate avea o relevanţă importantă pentru „enigma 
literară” a Epistolei către Evrei, cum a numit-o William Wrede49, însă implicaţiile 
pentru exegeza noastră asupra acesteia sunt, de asemenea, considerabile. 

introducerea fără să-i substituie altceva, pentru a corespunde sfârşitului epistolar. Dar, cu toate că au 
fost avansate ipoteze despre pierderea salutului originar şi despre adăugirea cap. 13, integritatea Evr 
este în general admisă; unii cercetători vor continua să susţină că 13, 22-25 este o adăugare făcută cu 
scopul de a da operei o nuanţă paulină (Raymond Brown ş.c., ed., Introducere şi comentariu la Sf. 
Scriptură, vol. I, Ed. Galaxia Gutenberg, 2005, 1080).

47  1 Tes 5,12-22; Rm 12, 21; 13, 8-10; 1 Ptr 3, 8-12.
48  Daniel Reid, Dicţionarul Noului Testament, Ed. Casa Cărţii, Oradea, 2008, 520
49  Cf. A.J.M. Wedderburn, „The «Letter» to the Hebrews…”, 405.


