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Epistola Sfântului Apostol
Pavel către Evrei

1

Dumnezeu a grăit prin Fiul Său.
Fiul e mai presus de îngeri.

1 În multe rânduri şi’n multe feluri
grăindu-le Dumnezeu odinioară părin-
ţilor noştri prin profeţi1,

2 în zilele acestea de pe urmă2 ne-a
grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus
moştenitor a toate, prin Care şi veacu-
rile3 le-a făcut.

3 Fiind El strălucirea slavei Sale şi chi-
pul fiinţei Sale4, şi pe toate ţinându-le
cu cuvântul puterii Lui, după ce prin
El Însuşi a săvârşit curăţirea păcate-
lor noastre a şezut de-a dreapta Slavei5

întru cele preaînalte,

1În înţelesul larg: nu numai prin profeţii cu-
noscuţi ca atare, ci şi prin toţi cei ce, într’un fel
sau altul, au exprimat voinţa lui Dumnezeu de-a
lungul Vechiului Testament.

2La „plinirea vremii” (vezi Ga 4, 4).
3Aici, mai mult decât în alte texte ale Nou-

lui Testament, grecescul aioona înseamnă şi „lu-
mile”: cerul şi pământul, operă a Fiului partici-
pant la creaţie: „toate printr’Însul s’au făcut” (In
1, 3).

4Foarte exact: amprenta (ipostasului) lui
Dumnezeu; „pecete asemenea chipului” (Sf. Va-
sile cel Mare); „chipul (văzut) al nevăzutului
Dumnezeu” (Col 1, 15). Vezi şi nota de la In 6,
27.

5= De-a dreapta Tatălui. Slavă: metonimie
pentru „Dumnezeu” (vezi şi la 8, 1).

4 devenind El cu atât mai presus de în-
geri, cu cât numele pe care l-a moştenit
e mai presus de ei.

5 Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dum-
nezeu vreodată: Fiul Meu eşti Tu, Eu
astăzi Te-am născut; şi iarăşi: Eu Îi voi
fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu?

6 Şi iarăşi, când Îl aduce’n lume pe Cel-
Întâi-Născut6, El zice: Şi să I se în-
chine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu.

7 Şi despre îngeri zice: Cel ce face pe
îngerii Săi duhuri şi pe slugile Sale foc
arzător;

8 dar despre Fiul: Scaunul Tău, Dum-
nezeule, este în veacul veacului şi to-
iagul dreptăţii este toiagul împărăţiei
Tale.

9 Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădele-
gea; de aceea Te-a uns pe Tine Dum-
nezeu, Dumnezeul Tău, cu untdelem-
nul bucuriei mai mult decât pe fârtaţii
Tăi.

10 Şi: Întru început Tu, Doamne,
pământul l-ai întemeiat şi cerurile
sunt lucrul mâinilor Tale;

11 ele vor pieri, dar Tu rămâi, şi toate
ca o haină se vor învechi;

12 ca pe o velinţă le vei împătura şi ca

6Întâiul-Născut e echivalent cu Unul-Născut.
Pentru detalii vezi nota de la Lc 2, 7.
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o haină se vor schimba, dar Tu acelaşi
eşti, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

13 Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreo-
dată: Şezi de-a dreapta Mea până ce-i
voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut pi-
cioarelor Tale?

14 Oare nu sunt toţi duhuri menite să
slujească, trimise spre slujire de dra-
gul celor ce trebuie să moştenească
mântuirea7?

2

Mântuirea cea mare. Hristos, În-
cepătorul mântuirii.

1 Pentru aceea trebuie ca noi să ne ţi-
nem cu atât mai aproape de cele ce-
am auzit1, ca nu cumva să plutim pe-
alături de ele2.

2 Că dacă cuvântul grăit prin îngeri3

s’a adeverit, şi dacă orice încălcare de
poruncă şi neascultare şi-a primit răs-
plata cea dreaptă,

3 atunci, cum vom scăpa noi dacă fi-
vom nepăsători faţă de o astfel de
mântuire care, avându-şi începutul în
însăşi propovăduirea Domnului, ne-
a fost adeverită de către cei ce au
ascultat-o,

4 împreună cu ei mărturisind şi Dum-
nezeu prin semne şi minuni şi prin fe-

7Faţă de Fiul, Care e Domn, îngerii nu sunt
decât nişte servitori la ordinele lui Dumnezeu.

1= De cuvintele lui Iisus Hristos, transmise
prin apostolii Săi şi prin martorii Săi direcţi.

2Mai exact: să nu intrăm în derivă.
3După tradiţia rabinică, Legea de pe Sinai a

fost dată de îngeri prin mijlocirea lui Moise. In-
vocat de Ştefan în rechizitoriul său din faţa sin-
edriului (FA 7, 53 şi nota), argumentul este pre-
luat de Pavel (vezi şi Ga 3, 19) pentru a demon-
stra superioritatea Legii lui Iisus Hristos (Cel
mai presus de îngeri) faţă de legea lui Moise.

lurite puteri şi prin daruri ale Duhului
Sfânt împărţite după voia Lui?

5 Că nu îngerilor le-a supus El lumea
viitoare despre care vorbim.

6 Dar cineva a mărturisit undeva4, zi-
când: Ce este omul, că-Ţi aminteşti de
el? sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?

7 Micşoratu-l-ai pentru-o clipă5 mai
prejos de îngeri; cu slavă şi cu cinste
l-ai încununat şi l-ai pus peste lucrul
mâinilor Tale.

8 Tu pe toate le-ai supus sub picioarele
lui. Şi dacă I le-a supus pe toate, atunci
nimic nu I s’a lăsat nesupus. Dar acum
noi încă nu vedem că toate I-au fost su-
puse.

9 Dar pe Cel ce pentru-o clipă mai pre-
jos de îngeri a fost micşorat, pe Iisus, Îl
vedem încununat cu slavă şi cu cinste
din pricina morţii pe care a suferit-o,
în aşa fel ca, prin harul lui Dumnezeu,
pentru fiecare să fi gustat moartea.

10 Fiindcă Lui6, Cel pentru Care sunt
toate şi prin Care sunt toate, Lui, Cel
ce pe mulţi fii i-a dus către slavă, Lui I
se cădea să-L desăvârşească prin păti-
mire pe Începătorul7 mântuirii lor.

11 Că şi Cel ce sfinţeşte, şi cei ce se
sfinţesc, dintru Unul sunt toţi; din care
pricină nu se ruşinează să-i numească
pe ei fraţi,

12 zicând: Vesti-voi fraţilor Mei numele
Tău, în mijlocul adunării Îţi voi cânta
laudă.

4Ps 8, 4-6, cu discreţie citat de Pavel după
Septuaginta.

5Pavel preferă sensul temporal din Septua-
ginta: „pentru scurtă vreme” (pe durata întrupă-
rii Fiului Omului), în locul celui spaţial-calitativ
din Textul Ebraic: „cu puţin” (sub nivelul îngeri-
lor).

6= Dumnezeu-Tatăl.
7= Fiul.
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13 Şi încă: Eu voi fi încrezător în El; şi
încă: Iată Eu şi pruncii pe care Mi i-a
dat Dumnezeu.

14Aşadar, de vreme ce pruncii îşi aveau
părtăşie în sânge şi în trup, tot astfel şi
El: aceloraşi li S’a făcut părtaş, pentru
ca prin moarte să-l surpe pe cel ce are
stăpânia morţii, adică pe diavolul,

15 şi să-i elibereze pe cei ce de fricamor-
ţii erau toată viaţa ţinuţi în robie.

16 Fiindcă e de la sine’nţeles că nu pe
îngeri i-a luat El în grijă, ci pe urmaşii
lui Avraam i-a luat.

17 Pentru aceea era El dator să li Se
asemene’ntru totul fraţilor, ca să de-
vină El Arhiereu milostiv şi credincios
în slujba lui Dumnezeu, spre a ispăşi
păcatele poporului.

18 Că El Însuşi fiind încercat prin ceea
ce a pătimit, şi celor ce sunt în încercări
poate să le ajute.

3

Iisus e mai presus de Moise.
Odihnă pentru poporul lui Dum-
nezeu.

1 De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi ai unei
chemări cereşti, luaţi aminte la Apos-
tolul1 şi Arhiereul2 mărturisirii noas-
tre, la Iisus Hristos:

2 El credincios Îi este Celui ce L-a rân-
duit, aşa cum şi Moise „a fost” în toată
casa lui3.

1Apostol înseamnă trimis. În acest sens, Fiul
este trimisul Tatălui, model după care şi El îi tri-
mite pe apostolii Săi (vezi In 20, 21).

2Arhiereu înseamnă Mare-Preot. Iisus Hris-
tos camijlocitor întreDumnezeu şi oameni (tema
centrală a întregii Epistole).

3Casa pe care i-a încredinţat-o Dumnezeu:
casa (poporul) lui Israel.

3 Pentru că El S’a învrednicit de mai
multă slavă decât Moise, aşa cum zi-
ditorul unei case are mai multă cinste
decât casa.

4 – Că orice casă e zidită de cineva, dar
Ziditorul a toate este Dumnezeu –.

5 Spre a da mărturie celor ce aveau să
fie spuse4, Moise a fost în toată casa
Domnului credincios ca o slugă,

6 dar Hristos, ca Fiu a fost peste casa
Lui. Şi casa Lui suntem noi, numai
dacă pân’ la sfârşit ţinem cu tărie li-
bertatea mărturisirii şi mândria nă-
dejdii5.

7 De aceea, precum zice Duhul Sfânt:
Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său,

8 nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la
Răzvrătire, în ziua ispitirii în pustie6,

9 unde părinţii voştri M’au ispitit şi
M’au pus la’ncercare, şi timp de patru-
zeci de ani Mi-au văzut faptele!

10 De aceea M’am mâniat pe neamul
acesta şi am zis: Ei pururea rătăcesc
cu inima, şi căile Mele nu le-au cunos-
cut;

11 aşa că juratu-M’am întru mânia
Mea: Întru odihna Mea nu vor intra!

12 Luaţi aminte, fraţilor, ca nu cumva
în vreunul dintre voi să fie o inimă

4= Să ateste avant la lettre adevărurile ce
aveau să fie descoperite mai târziu de către pro-
feţi.

5= Mândria de a nădăjdui (în venirea împără-
ţiei lui Dumnezeu). Pavel foloseşte destul de des
acest termen (într’o variantă a limbajului biblic
românesc: laudă) spre a desemna, în sensul cel
bun, sentimentul demnităţii (şi chiar al superio-
rităţii), al celui ce posedă certitudinea că s’a an-
gajat pe Calea cea dreaptă.

6Referire la episodul din Iş 17, 1-7 (chinuiţi
de sete şi exasperaţi, Evreii au pus la îndoială
prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lor).
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vicleană’ntru necredinţă7, care să
vă’ndepărteze de la Dumnezeul Cel-
Viu.

13 Dimpotrivă, unii pe alţii îndemnaţi-
vă în fiecare zi, atâta vreme cât putem
s’o chemăm astăzi, pentru ca nimeni
dintre voi să nu se învârtoşeze cu în-
şelăciunea păcatului.

14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hris-
tos, numai dacă pân’la sfârşit vom ţine
cu tărie începutul fiinţării noastre în-
tru El8,

15 de vreme ce s’a zis: Astăzi, dacă veţi
auzi glasul Său, să nu vă învârtoşaţi
inimile ca atunci, la Răzvrătire.

16 Cine sunt cei ce auzind s’au răzvră-
tit? Oare nu toţi cei ce au ieşit din
Egipt cu Moise?

17 Şi pe cine S’a mâniat El timp de pa-
truzeci de ani? Oare nu pe cei ce au pă-
cătuit, ale căror oase au căzut în pus-
tie?

18 Şi cui i S’a jurat că nu vor intra în-
tru odihna Sa9, dacă nu celor ce n’au
ascultat10?

19 Şi vedem că din pricina necredinţei
lor n’au putut să intre.

7Viclenia necredinţei: aceea de a mima cre-
dinţa – aşa cum diavolul („cel-viclean”) mimează
deseori puritatea şi chiar sfinţenia.

8Adică puritatea credinţei şi curăţia compor-
tamentală proprii neofitului, nealterate de ru-
tină sau de influenţe străine.

9În contextul citatului: odihna din Ţara Făgă-
duinţei, la capătul drumului prin Sinai; în sub-
textul introdus de Pavel: odihna în împărăţia
lui Dumnezeu, la capătul Căii deschise de Iisus
Hristos.

10Şi aici, cuvânt cu dublu sens: a asculta (prin
auzire) şi a se supune (prin voinţă).

4

Odihnă pentru poporul lui Dum-
nezeu (continuare). Iisus, Marele
Preot.

1 Aşadar, atâta vreme cât ne-a fost lă-
sată făgăduinţa de a intra întru odihna
Sa, să ne temem ca nu cumva cineva
dintre voi să pară că n’amai prins-o din
urmă1.

2 Pentru că şi nouă ca şi lor ni s’a bi-
nevestit, dar lor cuvântul propovădui-
rii nu le-a fost de nici un folos, deoa-
rece, în cei ce l-au auzit, el nu s’a unit
cu credinţa.

3 Pe când noi, cei ce am crezut, noi sun-
tem cei ce intrăm întru odihnă, după
cum s’a zis: Juratu-M’am întru mâ-
nia Mea: Întru odihna Mea nu vor in-
tra!, cu toate că lucrurile erau înche-
iate încă de la întemeierea lumii,

4 fiindcă astfel a zis undeva despre ziua
a şaptea: Şi în ziua a şaptea S’a odihnit
Dumnezeu de toate lucrurile Sale.

5 Dar aici, în acest loc, încă o dată: În-
tru odihna Mea nu vor intra!

6 Prin urmare, pentru că unora le
rămâne să intre întru odihnă, iar pri-
mii cărora li s’a binevestit nu au intrat
din pricina nesupunerii lor,

7 Dumnezeu rânduieşte din nou o
zi, astăzi, după atâta vreme rostind
El prin David, aşa cum s’a spus
mai’nainte: Astăzi, dacă veţi auzi gla-
sul Său, nu vă învârtoşaţi inimile.

8 Că dacă odihna le-ar fi adus-o Io-
sua, atunci Dumnezeu n’ar mai fi vor-
bit după aceea de o altă zi de odihnă.

1Dinamica lui Pavel: întregul proces al mân-
tuirii se desfăşoară din mers, ca o întrecere la
alergări.
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9 Aşadar, poporului lui Dumnezeu i s’a
lăsat o altă sărbătoare de odihnă.
10 Fiindcă cel ce a intrat întru odihna
lui Dumnezeu s’a odihnit şi el de lucru-
rile lui, aşa precum Dumnezeu de ale
Sale.
11 Prin urmare, să ne străduim a intra
întru acea odihnă, pentru ca nimeni să
nu cadă după aceeaşi pildă a neascul-
tării.
12 Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu
şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sa-
bie cu două tăişuri, şi pătrunde pân’la
despărţitura2 sufletului şi a duhului, a
încheieturilor şi a măduvei, şi este ju-
decător al simţirilor şi al cugetelor ini-
mii.
13 Şi’n faţa Lui nici o făptură nu-i as-
cunsă, ci toate sunt goale şi descoperite
în ochii Celui căruia noi vom da soco-
teală.
14 Drept aceea, având noi un Mare Ar-
hiereu Care a străbătut cerurile, pe Ii-
sus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ţinem cu
tărie mărturisirea;
15 că nu avem un Arhiereu care să nu
poată suferi cu noi în slăbiciunile noas-
tre, ci Unul după asemănarea noastră
întru toate ispitit, în afară de păcat.
16 Să ne apropiem deci cu încredere
de tronul harului, pentru ca milă să
primim şi har să aflăm spre ajutor la
vreme potrivită.

5

Iisus, Marele Preot (continuare).
Mustrări şi îndemnuri împotriva

2= Punctul de separaţie; hotarul incert, mar-
ginea subţire, fină, insesizabilă, prin care două
elemente învecinate se separă, dar şi comunică,
prin aceasta putând fi confundate.

apostaziei.

1 Căci orice arhiereu, fiind luat dintre
oameni, pentru oameni este pus în slu-
jba lui Dumnezeu, ca să aducă daruri
şi jertfe pentru păcate.

2 El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori
şi rătăciţi, deoarece şi el e cuprins de
slăbiciune,

3 şi din această pricină dator este ca
pentru păcate să aducă jertfe şi pentru
el însuşi, aşa ca şi pentru popor.

4 Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea
aceasta, ci numai cel chemat de Dum-
nezeu, precum Aaron.

5 Aşa şi Hristos, nu El Şi-a dat Lui
şi slava de a deveni Arhiereu, ci Acela
Care I-a grăit: Fiul Meu eşti Tu, Eu
astăzi Te-am născut,

6 aşa cum în alt loc El zice: Tu eşti
preot în veac, după rânduiala lui Mel-
chisedec.

7 El este Cel ce, în zilele trupului Său1,
cu strigăt tare şi cu lacrimi a adus ce-
reri şi rugăciuni către Cel care putea
să-L mântuiască din moarte; şi ascul-
tat a fost, de dragul evlaviei Sale.

8 Şi cu toate că era Fiu, din cele ce-a
pătimit a învăţat ascultarea

9 şi, odată devenit desăvârşit2, tuturor
celor ce-L ascultă le-a devenit pricină
de mântuire veşnică,

10 numit de Dumnezeu Arhiereu după
rânduiala lui Melchisedec.

11 Despre aceasta avem multe de spus,
şi greu este de tâlcuit, pentru că voi
v’aţi făcut greoi la auz.

1= În vremea vieţuirii Sale în trup, pe
pământ.

2Repetată menţiune a lui Pavel asupra „desă-
vârşirii” lui Iisus Hristos prin moarte şi înviere,
ca supremă atestare a autenticităţii mântuitoa-
rei Sale misiuni.
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12 Fiindcă voi, cei ce de multă vreme
ar fi trebuit să fiţi învăţători, încă mai
aveţi nevoie ca cineva să vă înveţe în-
tâile gânguriri3 ale cuvintelor lui Dum-
nezeu; şi aţi ajuns să aveţi nevoie de
lapte, nu de hrană tare.

13 Că tot cel ce se hrăneşte cu lapte e
un nepriceput în cuvântul dreptăţii, fi-
indcă e prunc;

14 iar hrana tare e pentru cei desăvâr-
şiţi, care prin sârguinţă4 au simţurile
deprinse să deosebească binele şi răul.

6

Mustrări şi îndemnuri împotriva
apostaziei (continuare). Făgădu-
inţa cea întru adevăr a lui Dumne-
zeu.

1 De aceea, lăsând cuvântul de’nceput1

asupra lui Hristos, să ne îndreptăm
spre ceea ce este desăvârşit, fără să
mai punem din nou temelia învăţătu-
rii despre pocăinţa de faptele moarte2

şi despre credinţa în Dumnezeu,

2 a învăţăturii despre botezuri, despre
punereamâinilor, despre înviereamor-
ţilor şi judecata veşnică.

3 Vom face-o şi pe aceasta, dacă va în-
gădui Dumnezeu.

4 Fiindcă aceia care s’au luminat o dată
şi au gustat darul cel ceresc şi părtaşi
s’au făcut Duhului Sfânt

3Textual: primele elemente; primele noţiuni
simple; începutul elementar (asemenea pruncu-
lui care învaţă să vorbească în timp ce e încă su-
gar).

4Foarte exact: prin exerciţiu susţinut şi repe-
tat.

1= Învăţătura elementară.
2= Faptele celui ce a murit sufleteşte (vezi şi

Rm6, 16, 21, 23).

5 şi au gustat cuvântul cel bun al lui
Dumnezeu şi puterile veacului ce va să
vină
6 şi au căzut3, cu neputinţă este4 ca ei
să se înnoiască încă o dată spre pocă-
inţă, fiindcă ei pe seama lor înşişi Îl
răstignesc a doua oară pe Fiul lui Dum-
nezeu şi-L fac de batjocură.
7 Când un pământ bea ploaia5 ce-i
vine adesea şi rodeşte ierburi6 folosi-
toare celor pentru care-au fost lucrate,
el binecuvântare de la Dumnezeu pri-
meşte;
8 dar dacă face spini şi ciulini, atunci
netrebnic se face şi-i aproape de bles-
tem; iar sfârşitul îi este să ardă.
9 Dar cu toate că noi vorbim aşa, to-
tuşi despre voi, iubiţilor, suntem încre-
dinţaţi de lucruri mai bune şi prielnice
mântuirii.
10 Căci Dumnezeu nu este nedrept, în-
cât să uite lucrarea voastră şi iubirea
pe care-aţi arătat-o pentru numele Lui
prin aceea că le-aţi slujit sfinţilor, şi
încă le slujiţi.
11 Dorim dar ca fiecare din voi să
arate aceeaşi râvnă pentru adeverirea7

pân’la sfârşit a nădejdii,
12 aşa încât să nu fiţi lenevoşi, ci urmă-
tori8 ai celor ce prin credinţă şi răbdare
moştenesc făgăduinţele.
13 Că atunci când Dumnezeu i-a dat fă-
găduinţă lui Avraam, deoarece El nu

3= Au căzut în apostazie şi în negarea Evan-
gheliei prin comportamentul moral.

4În textul original, acest predicat figurează la
începutul versetului 4; plasat aici pentru o mai
bună topică în româneşte.

5Singular generic: ploile.
6În original: iarba (în sensul de vegetaţie,

plante cultivabile).
7Mai exact: pentru menţinerea nădejdii în

toată certitudinea şi deplinătatea ei.
8= Imitatori.
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avea pe nimeni mai mare pe care să Se
jure, S’a jurat pe Sine Însuşi,

14 zicând: Cu adevărat pe deplin te voi
binecuvânta şi pe deplin te voi înmulţi.

15 Şi’n felul acesta având el „Avraam”
îndelungă-răbdare, a dobândit făgădu-
inţa.

16 Fiindcă oamenii se jură pe cel mai
mare, şi jurământul, ca chezăşie, pune
capăt oricărei neînţelegeri dintre ei.

17 În acelaşi fel Dumnezeu, vrând ca
mai mult să le arate moştenitorilor
făgăduinţei nestrămutarea hotărârii
Sale, a pus la mijloc jurământul

18 pentru ca, prin două lucruri de ne-
schimbat9, în care e cu neputinţă ca
Dumnezeu să mintă, noi, cei ce-am că-
utat scăpare la liman, să avem puter-
nică îmbărbătare de a prinde’n mână10

nădejdea ce ne stă înainte,

19 pe care noi o avem ca pe o ancoră a
sufletului sigură şi tare, cea care pă-
trunde’n adâncul catapetesmei11,

20 acolo unde Iisus a intrat pentru noi
ca înaintemergător, devenit Arhiereu
în veac, după rânduiala lui Melchise-
dec.

9= Făgăduinţa şi jurământul.
10Literal: a prinde; a apuca; a pune mâna pe.

Imaginea este aceea a unor navigatori pe furt-
ună, în căutarea unui refugiu. Subtilitatea tex-
tului rezidă în ideea că prin credinţă ai intrat
deja în posesia unui bun pe care încă nu-l ai, dar
care ţi s’a făgăduit.

11Catapeteasmă: perdeaua care, în templul
iudaic, despărţea sfânta de sfânta-sfintelor,
aceasta din urmă fiind spaţiul profund şi intim
(altarul) în care putea să intre numai arhiereul,
şi numai o dată pe an. În contextul imaginii,
printr’o genială răsturnare, profunzimea mării
devine profunzimea eshatonului şi a cerului du-
hovnicesc. Expresia „adâncul catapetesmei” (lă-
untrul ei intim) inculcă ideea că, virtual, spaţiul
misterului e concentrat în însăşi limita carel as-
cunde.

7

Rânduiala preoţească a luiMelchi-
sedec.

1 Căci acest Melchisedec, rege al Sa-
lemului, preot al Dumnezeului-Celui-
Preaînalt, care l-a întâmpinat pe
Avraam când acesta se’ntorcea de la în-
frângerea regilor şi l-a binecuvântat,

2 el, căruia Avraam i-a făcut parte, ze-
ciuială din toate1, „al cărui nume” se
tâlcuieşte mai întâi „rege al dreptă-
ţii”2, dar care mai este şi rege al Sa-
lemului, adică „rege al păcii”3,

3 fără tată, fără mamă, fără spiţă de
neam, neavând nici început al zilelor,
nici sfârşit al vieţii, dar asemănat Fiu-
lui lui Dumnezeu, el rămâne preot de-a
pururi.

4 Vedeţi dar cât demare este acesta, că-
ruia chiar şi Avraam i-a dat zeciuială
din prada de război, el, patriarhul!

5 Cei dintre fiii lui Levi care primesc
preoţia au poruncă, după lege, să ia ze-
ciuială de la popor, adică de la fraţii lor,
cu toate că şi aceştia au ieşit din coap-
sele lui Avraam;

6 dar el „Melchisedec”, care nu-şi trage
neamul din ei, a primit el zeciuială de
la Avraam, şi l-a binecuvântat pe cel ce
avea făgăduinţele!

7 Or, nu-i nici o îndoială, cel mai mic ia
binecuvântare de la cel mai mare.

8 Iar aici iau zeciuială nişte oameni

1Episod relatat în Fc 14, 18-20. Prin inter-
pretarea Scripturilor în plan duhovnicesc, Pavel
demonstrează că Melchisedec este superior lui
Avraam şi urmaşului său Levi (începătorul cas-
tei preoţeşti).

2Sensul etimologic al numelui compus Mel-
chisedec.

3Traducerea ebraicului Salem.
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muritori; dar acolo, unul care e măr-
turisit că este viu.

9 Şi, ca să spun aşa, prin Avraam a dat
zeciuială şi Levi, cel ce ia zeciuială,

10 căci el era încă în coapsele lui
Avraam când pe acesta l-a întâmpinat
Melchisedec.

11 Dacă deci desăvârşirea ar fi fost prin
preoţia Leviţilor – căci sub ea i s’a dat
poporului legea –, ce nevoie mai era ca
un alt preot să se ridice după rânduiala
lui Melchisedec, şi să nu se zică „după
rânduiala lui Aaron”?

12 Căci unei schimbări a preoţiei îi ur-
mează neapărat şi o schimbare a legii.

13 Fiindcă Acela4 despre Care se spun
aceste lucruri face parte dintr’o altă se-
minţie, din care nimeni n’a slujit alta-
rului;

14 deoarece învederat este că Domnul
nostru a odrăslit din Iuda5, seminţie
despre care Moise n’a spus nimic cu
privire la preoţi.

15 Acesta e un lucru şi mai învederat
dacă, după asemănarea lui Melchise-
dec, se ridică un alt preot

16 care S’a făcut nu după legea unei po-
runci trupeşti6, ci după puterea unei
Vieţi nepieritoare;

17 căci se mărturiseşte despre El: Tu
eşti preot în veac, după rânduiala lui
Melchisedec.

18 Astfel, prima poruncă se desfiin-
ţează din pricina neputinţei şi a nefo-
losului ei

19 – căci legea n’a desăvârşit nimic –; în

4Iisus Hristos.
5Ca „fiu al lui David”, acesta fiind el însuşi

descendent al lui Iuda, unul din fiii lui Iacob.
6Preoţia leviţilor se transmitea din tată’n fiu,

din generaţie’n generaţie.

schimb, ni s’a adus o mai bună nădejde
prin care ne apropiem de Dumnezeu,

20 şi încă nu fără jurământ; căci aceia7

fără jurământ au devenit preoţi,

21 dar El, cu jurământ, prin Cel ce I-
a grăit: Juratu-S’a Domnul şi nu-I va
părea rău: Tu eşti preot în veac.

22 Şi cu aceasta, Iisus a devenit cheza-
şul unui mai bun testament.

23 Şi încă ceva: aceia mai-mulţi au de-
venit preoţi, fiindcă moartea îi împie-
dica să dăinuiască,

24 dar Iisus are o preoţie netrecătoare
prin aceea că El rămâne în veac.

25 De aceea şi poate să-i mântuiască
în chip desăvârşit pe cei ce prin El se
apropie de Dumnezeu, fiind El pururea
viu ca să mijlocească pentru ei.

26 Un Arhiereu ca Acesta ne şi tre-
buia nouă: sfânt, lipsit de răutate, fără
pată, osebit de cei păcătoşi şi devenit
mai înalt decât cerurile,

27 Care nu are nevoie, precum arhie-
reii, ca’n fiecare zi să aducă jertfe, în-
tâi pentru propriile lui păcate şi apoi
pentru ale poporului, căci El a făcut
aceasta o singură dată, aducându-Se
jertfă pe Sine Însuşi.

28 Căci legea aşază arhierei oameni
supuşi slăbiciunii, dar cuvântul ju-
rământului, care a venit mai târziu de-
cât legea8, a aşezat un Fiu desăvârşit
în veac.

8

Arhiereul unui testament nou şi
mai bun.

7= Leviţii.
8Prin David, care l-a descoperit în Ps 109, 4.
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1 Dar lucrul cel mai de seamă’n cele
spuse este acela că noi un astfel de Ar-
hiereu avem, Care a şezut de-a dreapta
tronului Slavei în ceruri,

2 slujitor al altarului şi al cortului celui
adevărat1, pe care nu un om l-a ridicat,
ci Dumnezeu.

3 Fiindcă orice arhiereu este pus să
aducă daruri şi jertfe; ca urmare, era
de trebuinţă ca şi Acesta să aibă ceva
de adus.

4 Dacă deci ar fi pe pământ, El n’ar
fi nici măcar preot, de vreme ce sunt:
aceia care aduc darurile potrivit legii,

5 cei ce slujesc pecetea2 şi umbra celor
cereşti, aşa cum dumnezeieşte i s’a po-
runcit luiMoise când avea să ridice cor-
tul: Ia seama – i se spune – să faci to-
tul după izvodul ce ţi-a fost arătat în
munte.

6 Acum însă „Arhiereul nostru” a do-
bândit o slujire cu atât mai înaltă cu
cât El este şi Mijlocitor al unui testa-
ment mai bun, care a fost întemeiat pe
mai bune făgăduinţe.

7 Căci dacă acel prim „testament” ar fi
fost fără cusur, nu s’ar fi căutat loc pen-
tru un al doilea.

8Or, ceea ce le zice le-o zicemustrându-
i: Iată vin zile, zice Domnul, când voi
face un nou legământ cu casa lui Israel
şi cu casa lui Iuda;

9 nu după legământul pe care l-am fă-
cut cu părinţii lor în ziua când i-am
luat de mână ca să-i scot din ţara Egip-
tului; pentru că ei n’au rămas în le-

1Aluzie la cortul mărturiei, ridicat de Moise
în pustie (Iş 25-26); despre cortul ridicat (sau im-
plantat) de Dumnezeu vezi profeţia din Nm 24,
6.

2= Imaginea; urma; copia; amprenta origina-
lului.

gământul Meu, de aceea şi Eu i-am pă-
răsit – zice Domnul.

10 Că acesta este legământul pe care-
l voi face cu casa lui Israel după acele
zile – zice Domnul: pune-voi legile
Mele în cugetul lor, şi’n inima lor le voi
scrie, şi le voi fi lor Dumnezeu şi ei Îmi
vor fi Mie popor.

11 Şi nu va mai învăţa fiecare pe ve-
cinul său şi fiecare pe fratele său, zi-
când: Cunoaşte-L pe Domnul!, fiindcă
toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic
al lor pân’la cel mai mare;

12 că milostiv voi fi cu nedreptăţile lor,
iar de păcatele lor nu-Mi voimai aduce-
aminte.

13 Dar zicând nou, l-a învechit pe cel
dintâi. Iar ceea ce se învecheşte şi îm-
bătrâneşte, aproape-i de pieire.

9

Altarul pământesc şi altarul ce-
resc. Superioritatea jertfei lui
Hristos faţă de acelea ale Vechiu-
lui Testament.

1 E adevărat că şi cel dintâi avea rân-
duieli pentru sfintele slujbe, şi altarul
pământesc;

2 căci s’a pregătit un cort, primul, în
care erau sfeşnicul şi masa şi pâinile
punerii-înaintea; acesta se numeşte
sfânt1.

3 Iar înapoia celei de a doua cata-
petesme2 era un cort numit sfânta-
sfintelor,

4 având altarul de aur al tămâierii şi

1Literal: punerea’nainte a pâinilor; proadu-
cerea; ofranda pentru jertfa de pâine.

2Despre catapeteasmă vezi nota de la 6, 19.
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chivotul legământului3, peste tot fere-
cat cu aur. În chivot era urna de aur
care avea mana, şi toiagul lui Aaron,
cel ce odrăslise, şi tablele Legii.

5 Deasupra chivotului erau Heruvimii
slavei, care umbreau altarul împăcă-
rii4 – dar despre acestea nu putem
vorbi acum cu de-amănuntul.

6 Astfel fiind întocmite lucrurile, pre-
oţii intrau întotdeauna în primul cort,
săvârşind sfintele slujbe;

7 în cel de-al doilea însă numai arhie-
reul, o dată pe an, şi nu fără sânge, pe
care-l aducea pentru sine însuşi şi pen-
tru păcatele cele din neştiinţă ale popo-
rului.

8 Prin aceasta Duhul Sfânt ne deschide
ochii că drumul către altar5 nu era lim-
pede arătat, atâta vreme cât primul
cort încă mai stătea în picioare.

9 Aceasta era o parabolă6 pentru tim-
pul de astăzi, cum că sunt daruri şi
jertfe care nu au putere să ducă la de-
săvârşire conştiinţa celui ce slujeşte,

10 ele fiind doar legiuiri despre mân-
căruri, despre băuturi, despre felurite
spălări, puse pentru trup până la vre-
mea îndreptării.

11 Dar Hristos, Arhiereu al bunătăţi-
lor celor viitoare, venind prin cortul cel
mai mare şi mai desăvârşit – nu făcut
de mână, adică nu din zidirea aceasta
–,

12 a intrat o dată pentru totdeauna

3= Al Testamentului. Simbol al legământului
dintre Dumnezeu şi poporul lui Israel. Greces-
cul diathéke înseamnă şi „legământ”, şi „testa-
ment”, în funcţie de context; vezi şi nota de la Ir
31, 31.

4= Al împăcării printr’un ritual de purificare.
Despre ilastérion vezi nota de la Rm 3, 25.

5Către sfânta-sfintelor.
6= Un simbol; un fapt cu tâlc.

în sfânta-sfintelor, nu cu sânge de
ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele
Său, aflându-ne nouă răscumpărare
veşnică.

13 Fiindcă dacă sângele de ţapi şi de ta-
uri şi cenuşa de junincă, stropindu-i pe
cei întinaţi, îi sfinţeşte prin curăţirea
trupului,

14 atunci sângele lui Hristos, cel ce
fără prihană prin veşnic Duh I s’a adus
lui Dumnezeu, cu cât mai mult va cu-
răţi conştiinţa voastră de faptele cele
moarte, ca să-I slujiţi Dumnezeului-
Celui-Viu!

15 Şi iată pentru ce este El Mijlocitor
al unui nou testament: ca prin moar-
tea pe care El a suferit-o spre a răs-
cumpăra greşalele de sub întâiul tes-
tament, să primească cei chemaţi făgă-
duinţa moştenirii veşnice.

16 Căci acolo unde este testament tre-
buie neapărat să fie arătată moartea
celui care l-a făcut.

17 Un testament îşi capătă puterea de
la morţi, dat fiind că el nu are nici o pu-
tere câtă vreme cel ce l-a făcut trăieşte.

18 Ca urmare, nici cel dintâi n’a fost
sfinţit fără sânge.

19 Într’adevăr, după ce Moise i-a rostit
întregului popor toate poruncile după
lege, a luat sângele viţeilor şi ţapilor,
cu apă şi cu lână roşie şi cu isop, a stro-
pit şi cartea însăşi, şi pe tot poporul,

20 şi a zis: Acesta este sângele le-
gământului pe care Dumnezeu l-a po-
runcit pentru voi!

21 Şi tot aşa a stropit cu sânge cortul şi
toate vasele pentru slujbă.

22 După lege, aproape toate se curăţesc
cu sânge, şi fără vărsare de sânge nu
există iertare.
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23 Trebuia deci ca, pe de-o parte, pe-
ceţile7 celor cereşti să fie curăţite prin
acestea şi, pe de alta, cele cereşti însele
să fie, dar prin jertfe mai bune decât
acestea8.

24 Căci Hristos n’a intrat într’un altar
făcut de mâini – închipuirea celui ade-
vărat –, ci în cerul însuşi, pentru ca
pentru noi să Se înfăţişeze înaintea lui
Dumnezeu;

25 dar nu ca să Se aducă pe Sine jertfă
de mai multe ori, ca arhiereul care in-
tră’n altar în fiecare an cu sânge străin;

26 altfel, ar fi trebuit ca de
la’ntemeierea lumii să pătimească
de mai multe ori; dar El o singură
dată S’a arătat, acum, la sfârşitul
veacurilor, pentru ca prin jertfa Sa să
desfiinţeze păcatul.

27 Şi aşa cum oamenilor le este rânduit
ca o singură dată să moară – după care
e judecata –,

28 tot astfel şi Hristos, după ce o sin-
gură dată a fost adus jertfă ca să ridice
păcatele multora, a doua oară fără de
păcat9 Se va arăta celor ce-L aşteaptă
spre mântuirea lor.

7Ca şi la 8, 5: copiile, amprentele realităţilor
cereşti.

8În altă formulare: „Dacă deci era necesar ca
urmele realităţilor cereşti să fie purificate prin
astfel de rituri, realităţile cereşti se cereau ele
însele purificate, dar prin jertfe mai bune decât
acestea de jos”. În fapt, cele cereşti nu sunt im-
pure („curăţirea” lor având doar un aspect inau-
gural), dar întreaga frază e o figură de stil ora-
toric.

9= Fără să mai fie încărcat cu păcatele oame-
nilor.

10

Superioritatea jertfei lui Hristos,
singura mântuitoare. Îndemnuri
şi mustrări.

1 Într’adevăr, având doar umbra bu-
nurilor viitoare, şi nu chipul însuşi
al lucrurilor, cu aceleaşi jertfe care
ne’ncetat se aduc an după an, legea nu-
i poate niciodată face desăvârşiţi pe cei
ce se apropie.

2 Altfel, n’ar fi încetat ele oare să mai
fie aduse, de vreme ce, odată curăţiţi,
cei ce slujesc n’ar mai avea nici o con-
ştiinţă a păcatelor?

3 Dimpotrivă, prin ele în fiecare an se
face amintirea păcatelor,

4 şi aceasta, pentru că-i cu neputinţă ca
sângele de tauri şi de ţapi să înlăture
păcatele.

5 Iată de ce, intrând El „Hristos” în
lume, zice: Jertfă şi prinos n’ai voit,
dar mi-ai întocmit un trup;

6 arderi-de-tot şi jertfe pentru păcat nu
Ţi-au plăcut.

7 Atunci am zis: Iată, vin! – scris este
despre mine în sulul cărţii –, ca să fac
voia Ta, Dumnezeule.

8 Zicând mai sus că jertfă şi prinoase şi
arderile-de-tot şi jertfele pentru păcat
n’ai voit, nici nu Ţi-au plăcut – cele ce
se aduc după lege –;

9 atunci, zice El, iată, vin ca să fac voia
Ta, Dumnezeule. Aşadar, El desfiin-
ţează ceea ce este întâi pentru ca să-l
statornicească pe cel de-al doilea.

10 Întru această voinţă suntem noi
sfinţiţi, odată pentru totdeauna, prin
jertfa trupului lui Iisus Hristos.

11 Orice preot stă în fiecare zi slujind
şi de mai multe ori aducând aceleaşi
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jertfe, pe cele ce niciodată nu pot înlă-
tura păcatele;

12 Acesta însă, dimpotrivă, după ce
o singură jertfă a adus pentru pă-
cate, pentru totdeauna S’a aşezat de-a
dreapta lui Dumnezeu,

13 aşteptând ca de aci’nainte vrăjma-
şii Săi să fie puşi aşternut picioarelor
Sale.

14 Căci prin aducerea unei singure
jertfe, El pentru totdeauna i-a desăvâr-
şit pe cei ce se sfinţesc.

15 Este şi ceea ce Duhul cel Sfânt ne
mărturiseşte; căci după ce a zis:

16 Acesta este legământul pe care-l voi
face cu ei după acele zile – zice Domnul:
Pune-voi legile Mele în inimile lor, şi’n
cugetele lor le voi scrie

17 şi de păcatele lor şi de fărădelegile
lor nu-Mi voi mai aduce-aminte.

18 Or, unde este iertarea păcatelor nu
mai este nici jertfă pentru ele1.

19 Prin urmare, fraţilor, având noi în-
drăznire să intrăm în altar2 prin sân-
gele lui Hristos,

20 pe calea cea nouă şi vie pe care
El pentru noi a deschis-o prin catape-
teasmă3, adică prin trupul Său,

21 şi având noi Mare Preot peste casa
lui Dumnezeu,

1Literal: unde există iertare pentru acestea
ăpăcate şi fărădelegiî numai există jertfă pentru
păcate.

2= În sfânta-sfintelor. Acolo unde intră Hris-
tos au acces şi cei sunt împreună cu El.

3Aici prepoziţia „prin” nu are conotaţia in-
strumentală, mediatoare, din versetul prece-
dent, ci pe cea circumstanţială, cum ar fi „a des-
chide un tunel prin stâncă”. Sensul acestui text
devine şi mai limpede dacă-i asociem faptul că în
clipa morţii lui Iisus „catapeteasma tempului s’a
sfâşiat în două, de sus până jos” (Mt 27, 51).

22 să ne apropiem cu inimă curată, în-
tru deplinătatea credinţei, stropindu-
ne inimile spre curăţire de toată con-
ştiinţa cea rea şi spălându-ne trupul cu
apă curată;

23 să păstrăm cu neclintire mărturisi-
rea nădejdii, căci credincios ne este Cel
ce a făgăduit;

24 şi unii către alţii să luăm seama spre
a ne îndemna la iubire şi la fapte bune;

25 să nu ne părăsim propria noastră
adunare, aşa cum le este unora obi-
ceiul, ci cu atât mai mult să ne în-
demnăm cu cât vedeţi că Ziua aceea se
apropie.

26 Dacă de bunăvoie păcătuim după ce
am primit cunoaşterea adevărului, nu
mai rămâne o jertfă pentru păcate,

27 ci o’nfricoşătoare aşteptare a judecă-
ţii şi iuţimea focului care-i va mistui pe
cei potrivnici.

28 Dacă cineva încalcă legea lui Moise,
fără milă este ucis pe cuvântul a doi
sau trei martori;

29 cu cât mai aspră credeţi voi că va fi
pedeapsa meritată de cel ce L-a călcat
în picioare pe Fiul lui Dumnezeu şi I-a
nesocotit4 sângele testamentului prin
care s’a sfinţit, şi a batjocorit Duhul ha-
rului?

30 Căci noi Îl cunoaştem pe Cel ce a
zis: AMea este răzbunarea; Eu voi răs-
plăti. Şi încă: Domnul va judeca pe po-
porul Său.

31 Înfricoşător lucru este să cazi înmâi-
nile Dumnezeului-Celui-Viu!

4Înţelesul complet: l-a socotit ca pe ceva co-
mun, obişnuit, de rând; i-a ignorat sau tăgăduit
sfinţenia; l-a profanat prin desconsiderare. E
evident că sintagma îi vizează pe cei ce credeau
că natura şi valoarea Sângelui euharistic sunt
pur comemorative (vezi şi 1 Co 11, 29).
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32 Amintiţi-vă însă de zilele de dinainte
când, după ce aţi fost luminaţi, aţi în-
durat o grea luptă cu suferinţele,

33 uneori în faţa lumii fiind supuşi la
defăimări şi necazuri, alteori făcându-
vă părtaşi cu cei ce sufereau în acest
fel.

34 Că’mpreună aţi pătimit cu cei în-
chişi, şi cu bucurie aţi primit răpirea
averilor voastre, ştiind că aveţi o avere
mai bună şi care rămâne.

35 Aşadar, nu vă lepădaţi încrederea5,
aceasta având o mare răsplată.

36 Fiindcă nevoie aveţi de răbdare, pen-
tru ca făcând voia lui Dumnezeu să vă
bucuraţi de făgăduinţă6.

37 Că încă puţin, foarte puţin, şi Cel ce
va să vină va veni şi nu va’ntârzia;

38 cel drept al Meu din credinţă va trăi;
dar dacă se dă deoparte, sufletul Meu
nu va binevoi întru el.

39 Noi însă nu suntem din cei ce se dau
deoparte spre pieire, ci din cei ce cred
spre dobândirea sufletului.

11

Credinţa.

1 Or, credinţa e fiinţarea celor nădăjdu-
ite1, dovada lucrurilor celor nevăzute2.

5= Încrederea de a îndrăzni întru Cel ce-Şi
ţine făgăduinţele

6Literal: să primiţi făgăduinţa (în roadele ei).
1Foarte literal: substanţa (hypóstasis) celor

nădăjduite. În clipa’n care crezi (total) în obiec-
tul speranţei tale, acesta devine deja o reali-
tate, capătă substanţă; virtualul se converteşte
în real. Compară cu textul din Mc 11, 24 (cre-
dinţa’n rugăciune, care transformă obiectul ce-
rerii în realitate imediată).

2= Argumentul (palpabil) al realităţilor invi-
zibile. Întregul verset reprezintă un text dificil şi

2 Că prin ea primit-au cei vechi bună
mărturie3.

3 Prin credinţă înţelegem noi că
printr’un cuvânt al lui Dumnezeu
întemeiatu-s’au lumile4, cele ce se
văd alcătuindu-se astfel din cele ce nu
par5.

4 Prin credinţă I-a adus Abel lui Dum-
nezeu o jertfă mai bună decât Cain,
prin ea primit-a el mărturie că este
drept, Însuşi Dumnezeu mărturisind
despre darurile lui, şi prin ea el încă
vorbeşte, deşi a murit.

5 Prin credinţă a fost strămutat Enoh
ca să nu vadă moartea şi n’a fost gă-
sit, pentru căDumnezeu îl strămutase;
căcimai’nainte de strămutare avut-a el
mărturie că I-a bineplăcut lui Dumne-
zeu.

6 Or, fără credinţă nu-i cu putinţă să
fim bineplăcuţi; fiindcă cel ce se apro-
pie de Dumnezeu trebuie să creadă că
El există şi că răsplătitor Se face celor
ce-L caută.

cunoaşte peste 15 variante de traducere. El nu
e construit, totuşi, pe principiul paralelismului
sinonimic, aşa cum îl tratează unii traducători.
Primul termen vizează evenimente viitoare (ca
obiect al nădejdii), pe când cel de al doilea se re-
feră la entităţi deja existente şi inaccesibile sim-
ţurilor, care devin „palpabile” prin „argumentul”
credinţei.

3= Atestare din partea lui Dumnezeu.
4Vezi nota de la 1, 2: acelaşi cuvânt grecesc în-

seamnă şi „veacuri”, şi „lumi”. Cele două noţiuni
sunt, totuşi, inseparabile, de vreme ce odată cu
crearea materiei (prin definiţie, mişcare) a fost
creat şi timpul. Introducere la seria exemplelor
ce urmează, din Vechiul Testament.

5= Crearea lumii din nimic, prin Cuvântul lui
Dumnezeu, şi organizarea ei în forme vizibile
dintr’o primă materie amorfă. Nu poate fi vorba
de o materie preexistentă creaţiei, ci de lumea
ca realitate într’un Dumnezeu Care, practic, nu
cunoaşte virtualitatea, Cel ce „pe cele ce nu sunt
le cheamă ca şi cum ar fi” (vezi Rm 4, 17 şi nota).
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7 Prin credinţă, luând Noe dumneze-
iască înştiinţare despre cele ce încă nu
se vedeau, cu evlavie a alcătuit o cora-
bie spre mântuirea casei sale; şi prin
ea a osândit el lumea şi a devenit moş-
tenitor al dreptăţii celei după credinţă.

8 Prin credinţă s’a supus Avraam când
a fost chemat să plece la locul pe care
avea să-l primească spre moştenire; şi
a plecat fără să ştie’ncotro merge.

9 Prin credinţă a locuit el vremelnic
în ţinutul făgăduinţei ca’ntr’un ţinut
străin, trăind în corturi cu Isaac şi cu
Iacob, cei împreună-moştenitori ai ace-
leiaşi făgăduinţe;

10 fiindcă el aştepta cetatea care are te-
melii, al cărei izvoditor şi ziditor6 este
Dumnezeu.

11 Prin credinţă însăşi Sarra primit-a
putere să zămislească fiu, deşi trecuse
de vârsta cuvenită, pentru că şi L-a so-
cotit credincios pe Cel ce făgăduise;

12 iată deci cum dintr’un singur om, şi
acela ca şi mort, s’au născut atâţia ur-
maşi – mulţi ca stelele cerului şi ca ni-
sipul cel fără de număr de pe ţărmul
mării.

13 Întru credinţă murit-au toţi aceştia,
fără să fi primit roadele făgăduin-
ţelor, dar de departe văzându-le şi
îmbrăţişându-le7, şi mărturisind că
străini sunt ei şi călători pe pământ.

14 Fiindcă cei ce vorbesc astfel fac do-
vadă că-şi caută patrie;

15 şi dacă s’ar fi gândit la aceea din care
ieşiseră, ar fi avut vreme să se’ntoarcă;

16 dar de fapt ei doresc una mai bună,
adică cerească. Iată de ce Dumnezeu

6Izvoditor şi ziditor: totodată arhitect şi con-
structor.

7Ca pe nişte realităţi. Vezi prima notă de la
v. 1.

nu Se ruşinează să Se numească Dum-
nezeul lor: că le-a pregătit cetate.

17 Prin credinţă l-a adus Avraam pe
Isaac spre jertfă atunci când a fost pus
la’ncercare; el, cel ce primise făgăduin-
ţele, îl aducea spre jertfă pe singurul
său născut,

18 el, cel căruia i se spusese că numai
cei din Isaac se vor numi urmaşii tăi!

19 El a socotit că Dumnezeu putere
are chiar să învie pe cineva din morţi;
drept aceea, el l-a primit înapoi, dar
şi’n prefigurare8.

20 Prin credinţă şi’n vederea celor vi-
itoare i-a binecuvântat Isaac pe Iacob
şi pe Esau.

21 Prin credinţă i-a binecuvântat Iacob,
când amurit, pe fiecare din fiii lui Iosif,
şi s’a închinat rezemându-se pe vârful
toiagului său.

22 Prin credinţă Iosif, spre sfârşitul
său, a pomenit despre ieşirea9 fiilor lui
Israel şi a dat porunci cu privire la ose-
mintele sale.

23 Prin credinţă, când s’a născut Moise,
a fost el ascuns de părinţii săi timp de
trei luni, căci l-au văzut prunc frumos:
şi nu s’au temut de porunca regelui.

24 Prin credinţă Moise, când a crescut
mare, n’a vrut să fie numit fiul fiicei lui
Faraon,

25 alegând ca mai bine să’ndure lao-
laltă cu poporul lui Dumnezeu decât
să aibă desfătarea păcatului cea trecă-
toare;

26 mai mare bogăţie decât comorile
Egiptului a socotit el ocara lui Hris-

8Subliniere importantă pentru simbolismul
Vechiului Testament, ale cărei evenimente reale
au şi o valoare parabolică. În cazul de faţă, învi-
erea lui Iisus Hristos.

9= Exodul; eliberarea din robia egipteană.
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tos10, fiindcă se uita’nainte, drept la
răsplată.

27 Prin credinţă a părăsit el Egiptul
fără să se teamă de mânia regelui; ca
şi cum L-ar fi văzut pe Cel-Nevăzut, a
rămas neclintit.

28 Prin credinţă a rânduit el Paştile şi
stropirea cu sânge, ca nu cumva Nimi-
citorul să-i atingă pe cei întâi-născuţi
ai lor11.

29 Prin credinţă au trecut ei12 Marea
Roşie ca pe uscat, în timp ce Egiptenii,
încercându-se şi ei, au fost înghiţiţi.

30 Prin credinţă au căzut zidurile Ieri-
honului după ce timp de şapte zile-au
fost înconjurate.

31 Prin credinţă Rahab desfrânata n’a
pierit laolaltă cu cei nesupuşi, fiindcă
cu pace primise iscoadele.

32 Şi ce să mai zic? Că timpul nu-mi
va ajunge să vorbesc cu de-amănuntul
de Ghedeon, de Barac, de Samson, de
Ieftae, de David, de Samuel şi de pro-
feţi,

33 care prin credinţă au biruit împără-
ţii, au făcut dreptate, au dobândit fă-
găduinţe, au astupat gurile leilor,

34 au stins puterea focului, au scăpat
de ascuţişul săbiei, s’au întărit din pro-
pria lor slăbiciune, s’au făcut puternici
în războaie, năvălirile vrăjmaşilor le-
au preschimbat în fugă,

35 femei care şi-au luat morţii înviaţi;
iar alţii au fost chinuiţi, nevrând să pri-
mească eliberarea, pentru a-şi dobândi
una mai bună, învierea13;

10Expresie citată din Ps 88, 50-51, unde se vor-
beşte de ocara la care a fost supus Unsul (Hris-
tosul) lui Dumnezeu.

11= Ai Israeliţilor.
12= Israeliţii.
13Literal: o înviere mai bună.

36 iar alţii au suferit batjocoriri şi bice,
şi chiar lanţuri şi’nchisoare,

37 au fost ucişi cu pietre, sfârtecaţi, au
murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei
de oaie şi’n piei de capră, strâmtoraţi,
necăjiţi, înjosiţi,

38 – ei, de care lumea nu era vrednică!
– rătăcind în pustiuri, în munţi, în peş-
teri şi’n crăpăturile pământului.

39 Şi toţi aceştia, deşi primiseră bună
mărturie pe temeiul credinţei lor, n’au
primit roadele făgăduinţei14;

40 pentru că Dumnezeu prevăzuse pen-
tru noi ceva mai bun, aşa ca ei să nu
ajungă fără noi la desăvârşire15.

12

Pilda de răbdare şi sfinţenie a lui
Iisus Hristos Însuşi. Îndemnuri
spre virtute.

1 Astfel că şi noi, având împrejuru-
ne atâta nor de martori1, să lepădăm
tot ceea ce îngreuiază şi tot păcatul ce
cu uşurinţă ne’mpresoară, şi cu stă-
ruinţă să alergăm la întrecerea ce ne
stă’nainte,

2 cu ochii ţintă la Cel ce începe credinţa
şi o desăvârşeşte, la Iisus, Cel ce’n locul

14În toată enumerarea de mai sus s’a observat
izbitorul contrast dintre ceea ce li se făgăduise
drepţilor şi ceea ce au primit ei în realitate. Con-
vingere care va fi temelia martirajului şi nevoin-
ţelor creştine.

15Aceeaşi idee la Flp 3, 12
1Ca şi la 2 Tim 4, 7, imaginea este aceea a

unor alegători pe stadion, înconjuraţi de mulţi-
mea spectatorilor din tribune. Cuvântul „mar-
tori” are însă şi o conotaţie spirituală, el însem-
nând şi „martiri”, „mucenici” – atât cei enume-
raţi în capitolul precedent, cât şi cei prefiguraţi
printr’un text cu o evidentă dimensiune profe-
tică.
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bucuriei care-I stătea’nainte a îndurat
crucea, în dispreţul ruşinii, şi a şezut
de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.

3 Gândiţi-vă dar la Cel ce asupră-Şi a
răbdat de la păcătoşi o astfel de împo-
trivire, ca să nu vă lăsaţi pradă oboselii
prin slăbirea sufletelor voastre.

4 Voi încă nu v’aţi împotrivit până la
sânge luptându-vă cu păcatul

5 şi aţi uitat îndemnul care vă vorbeşte
ca unor fii: Fiul meu, nu dispreţui cer-
tarea Domnului, nici nu te descuraja
atunci când El te mustră;

6 căci Domnul îl ceartă pe cel pe care-l
iubeşte şi-l bate pe fiul căruia-i poartă
de grijă.

7 Dacă e să’nduraţi, e pentru certarea
voastră; Dumnezeu Se poartă cu voi
precum cu nişte fii. Şi care este fiul pe
care tatăl său nu-l ceartă?

8Dar dacă voi sunteţi scutiţi de această
certare de care toţi au avut parte,
atunci sunteţi copii nelegitimi, iar nu
fii.

9 Pe de altă parte, noi i-am avut pe pă-
rinţii noştri după trup care să ne certe
şi pe care i-am respectat; oare nu cu
atât mai mult ne vom supune Tatălui
duhurilor, şi prin aceasta să trăim?

10 Pentru că ei ne pedepseau pentru
puţine zile, după cum li se părea lor,
dar Acesta spre folosul nostru o face,
ca să ne împărtăşim de sfinţenia Lui.

11 Certarea, oricare ar fi ea, nu
pare la’nceput că e spre bucurie, ci
spre’ntristare; dar mai târziu, celor ce-
au fost încercaţi2 prin ea le pune’nainte
roada cea paşnică a dreptăţii.

12 Pentru aceea, îndreptaţi-vă mâinile

2Mai precis: celor exersaţi, antrenaţi în vede-
rea unui scop.

cele slăbite şi genunchii cei slăbăno-
giţi;

13 faceţi cărări drepte pentru picioarele
voastre, aşa încât ceea ce e şchiop să
nu calce-alături, ci mai degrabă să se
vindece.

14 Căutaţi pacea cu toţi, şi sfinţenia,
fără de care nimeni nu-L va vedea pe
Domnul,

15 veghind ca nimeni să nu se lipsească
de harul lui Dumnezeu şi ca nu cumva
vreo rădăcină a amarului, odrăslind
deasupra3, să vă facă tulburare şi prin
ea să se’ntineze mulţi;

16 să nu fie cineva desfrânat sau ne-
curat ca Esau, care pentru o singură
mâncare şi-a vândut dreptul de întâi-
născut;

17 voi ştiţi că şi după aceea, vrând el să
moştenească binecuvântarea, drumul
i-a fost închis4; că n’a mai aflat loc pen-
tru pocăinţă, deşi cu lacrimi îl căuta.

18 Fiindcă voi nu v’aţi apropiat de un
munte ce poate fi pipăit5, şi de foc ar-
zător şi de negură şi de’ntuneric şi de
vijelie

19 şi de glas de trâmbiţă şi de sunet al
unor cuvinte în urma cărora cei ce le-
au auzit rugatu-s’au ca nici un cuvânt
să li se mai adauge,

20 deoarece nu puteau suferi porunca:
Chiar fiară de se va atinge de munte,
să fie ucisă cu pietre.

21 Şi atât de înfricoşătoare era prive-
liştea, încât Moise a zis: Înspăimântat
sunt şi mă cutremur!

3Citat liber din Dt 29, 18 (rădăcina din care
răsare otravă şi pelin).

4Literal: (Esau) a fost refuzat; respins.
5= Muntele Sinai, în care Moise a experiat te-

ribila sa întâlnire cu Dumnezeu (Iş 19, 18; 20,
19; Dt 4, 11).
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22 Dimpotrivă, voi v’aţi apropiat
de muntele Sionului şi de cetatea
Dumnezeului-Celui-Viu, de Ierusali-
mul ceresc şi de zeci de mii de îngeri
în sărbătorească adunare,

23 şi de adunarea întâilor-născuţi care
sunt scrişi în ceruri6, şi de Dumne-
zeu Judecător al tuturor, şi de duhurile
drepţilor celor ajunşi la desăvârşire,

24 şi de Iisus, Mijlocitorul unui nou
testament, şi de un sânge de stropire
care grăieştemai bine decât acela al lui
Abel.

25 Vedeţi să nu-I întoarceţi spatele Ce-
lui ce grăieşte; că dacă n’au scăpat de
pedeapsă aceia, care I-au întors spa-
tele Celui ce prin cuvinte le aducea ce-
rul pe pământ, cu atât mai mult noi, de
ne vom îndepărta de Cel ce ne grăieşte
chiar din ceruri;

26 al Cărui glas a cutremurat atunci
pământul, iar acum a făgăduit, zicând:
Încă o dată zdruncina-voi nu numai
pământul, ci şi cerul.

27 Iar cuvintele încă o dată arată
schimbarea celor zdruncinate, ca a
unor lucruri făcute, spre a rămâne cele
ce sunt de nezdruncinat.

28 De aceea, pentru că noi primim o
împărăţie de nezdruncinat, să mulţu-
mim prin aceea că’ntru evlavie şi frică
Îi aducem lui Dumnezeu bineplăcută
slujbă.

29 Căci Dumnezeul nostru e foc mistu-
itor.

6= Creştinii din toate timpurile şi locurile.
Asimilaţi întâilor-născuţi ai lui Israel, ei se bu-
cură de toate prerogativele şi privilegiile aces-
tora (vezi şi nota de la Lc 2, 7).

13

Slujire bineplăcută lui Dumnezeu.
Binecuvântare şi salutări.

1 Să dăinuie iubirea frăţească.

2 Nu uitaţi iubirea de străini1; că prin
aceasta unii, fără s’o ştie, au găzduit
îngeri2.

3 Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi
cum aţi fi legaţi împreună cu ei; de cei
ce’ndură rele, de vreme ce şi voi sunteţi
în trup.

4 Cinstită’ntru totul să fie căsnicia, şi
patul ei fie ne’ntinat, căci Dumnezeu îi
va judeca pe desfrânaţi şi pe adulteri.

5 Purtarea să vă fie fără iubire de ar-
ginţi3; mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţi,
căci Însuşi El a zis: Nu te voi lăsa, nici
nu te voi părăsi,

6 aşa ca noi să putem avea curajul de a
zice: Domnul este ajutorul meu, nu mă
voi teme! Ce-mi va face mie omul?

7 Aduceţi-vă aminte de mai-marii voş-
tri, cei ce v’au grăit vouă cuvântul lui
Dumnezeu; la a căror săvârşire4 luând
seama, urmaţi-le credinţa.

8 Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi
şi în veci.

9 Nu vă lăsaţi amăgiţi de învăţături fe-
lurite şi străine, căci bine este ca inima
să fie întărită prin har, nu prin mâncă-

1= Filoxenia; ospitalitatea.
2Celebra „filoxenie a lui Avraam” (Fc 18, 1-8),

dar şi ospitalitatea lui Lot (Fc 19, 2 şi urm.).
3= Dezinteresată.
4Sfârşit al vieţii. Felul în care cineva şi-a în-

cheiat viaţa este garanţia credibilităţii lui în faţa
celor îndemnaţi să-l imite (din nou: a urma = a
imita). Spre deosebire însă de oameni, care, ori-
cât de sfinţi, pot avea umbre sau pot fi controver-
saţi, modelul suprem de imitat rămâne tot Iisus
Hristos (precizarea în versetul următor).
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ruri de la care cei ce s’au dedat la ele
n’au avut nici un folos5.

10 Noi avem un Altar6 de la care cei ce
slujesc Cortului7 n’au dreptul să mă-
nânce.

11 Într’adevăr, trupurile animalelor al
căror sânge e adus de arhiereu în al-
tar ca jertfă pentru păcat sunt arse în
afara taberei.

12 Iată de ce şi Iisus, pentru ca El să
sfinţească poporul cu sângele Său, a
pătimit în afara porţii.

13 Să ieşim aşadar la El în afara tabe-
rei, purtându-I ocara;

14 că nu avem aici cetate stătătoare, ci
căutăm pe aceea ce va să fie.

15 Prin El deci să-I aducem pururea lui
Dumnezeu jertfă de laudă, adică roada
buzelor care-I mărturisesc numele.

16 Nu uitaţi facerea-de-bine şi părtăşia
bunurilor, căci în jertfe ca acestea gă-
seşte Dumnezeu plăcere.

17 Ascultaţi de mai-marii voştri şi
supuneţi-vă lor, că ei priveghează pen-
tru sufletele voastre, ca unii ce au să
dea seamă de ele: s’o facă cu bucurie
şi nu suspinând, ceea ce nu v’ar fi de
folos.

18 Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem
încredinţaţi că avem o conştiinţă bună,
voind ca’ntru totul să ne purtăm cum
trebuie.

19Dar vă rog s’o faceţi câtmai devreme,
pentru ca eu să vă fiu înapoiat cât mai
curând.

20 Iar Dumnezeul păcii, Cel ce L-a scu-
lat din morţi pe Domnul nostru Ii-

5= Prescripţiile alimentare ale Legii Vechi,
precum şi alimentele jertfite idolilor.

6= Jertfa de pe cruce şi cina euharistică.
7= Cortul mărturiei, din Vechiul Testament.

sus, Marele Păstor al oilor prin sângele
unui testament veşnic8,

21 să vă înzestreze cu tot ceea ce e bun
spre a-I face voia, lucrând întru noi
ceea ce e bineplăcut înaintea Lui, prin
Iisus Hristos, Căruia fie-I slava în vecii
vecilor! Amin.

22 Şi vă rog, fraţilor, să fiţi îngăduitori
cu acest cuvânt de îndemnare, căci vi
l-am scris pe scurt.

23 Să ştiţi că fratele Timotei a fost pus
în libertate. Dacă vinemai degrabă, vă
voi vedea împreună cu el.

24 Îmbrăţişaţi-i pe toţi mai-marii voştri
şi pe toţi sfinţii. Vă îmbrăţişează cei
din Italia.

25 Harul fie cu voi toţi! Amin.

8Jertfa de pe cruce este aceea prin care Iisus
a devenit Marele nostru Păstor, „Cel ce sufletul
Său Şi-l pune pentru oi” (In 10, 11)


