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N|DEJDEA CRE{TIN| DUP|

EPISTOLA C|TRE EVREI: O PARTICULARITATE?1

Samuel BÉNÉTREAU2

N\dejdea nu ocup\ un loc important în epistola c\tre Evrei:

verbul  nu este folosit decât o singur\ dat\, la participiu,

iar substantivul  este utilizat de cinci ori, dar numeroase expresii,

f\r\ utilizarea acestor termeni, pun în valoare diferite moduri prin

care se poate face trimitere la n\dejdea cre[tin\. Câ]iva autori merg

chiar pân\ la a considera c\ n\dejdea dispare, fiind absorbit\ de

credin]\, prin al\turarea lor3. La prima vedere, n\dejdea este pri-

vit\ într-un sens mai larg, îns\, apropiindu-ne de scrierile pauline,

aceasta prime[te diferite nuan]e, devenind o particularitate a epis-

tolei c\tre Evrei. Cantitativ, epistola c\tre Evrei se situeaz\ pe un

loc de mijloc: în mod clar, exist\ mai pu]ine referin]e decât în

epistola c\tre Romani (verbul apare de patru ori [i de treisprezece

1 Traducere [i adaptare dup\ textul publicat pe http://www.bsw.org/Biblica/

Vol-92-2011/L-Esperance-Chretienne-Selon-L-Epitre-Aux-Hebreux-Une-Specificite/

465/article-p97.html
2 Samuel Bénétreau este profesor emerit de Noul Testament la Facultatea

Evanghelic\ Vaux-sur-Seine din Fran]a.
3 Rela]ia dintre credin]\ [i n\dejde în epistol\ implic\ o ampl\ reflec]ie. Un

studiu al epistolei c\tre Evrei g\sim la E. Kasemann, The Wandering People of

God, Minneapolis, 1984, p. 39: „Aici este fundamental, de asemenea 
[i, în aceea[i m\sur\,  [i ”; K.M. Woschitz, Elpis-Hoffnung,

Wien - Freiburg - Basel 1979, p. 634: „[i  sunt în]ele[i ca sinonime”.

B.F. Westcott, The Epistle to the Hebrews, Londra – New York, 1892, dimpotriv\,

men]ine distinc]ia: „N\dejdea se raporteaz\ la credin]\, dup\ cum activitatea

plin\ de energie a vie]ii se leag\ de via]\”. A. Vanhoye, La letter aux Hebreux,

Paris, 2002, p. 211, estimeaz\ c\ n\dejdea se adevere[te prin credin]\, o n\dejde

care „exprim\ aspectul dinamic al credin]ei”.
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ori subiectul), dar mai multe decât în alte epistole, de exemplu în

I [i II Corinteni. L. Hurst s-a str\duit s\ arate c\ nu trebuie s\ se

fac\ diferen]\ între celelalte epistole ale lui Pavel [i cea c\tre Evrei;

în mod particular el se distan]eaz\ în raport cu ideea conform c\reia

credin]a îi este subordonat\ n\dejdii4. El este convins c\ afl\m în

Evrei o dezvoltare a ideii pauline referitoare la n\dejde, îns\, având

conota]ii noi, întâlnim un limbaj [i imagini diferite5.

F\r\ a intra într-o dezbatere de ansamblu, adres\m întrebarea:

autenticitatea în ceea ce prive[te n\dejdea se situeaz\ doar la

nivel formal? Este de ajuns s\ not\m noutatea câtorva formul\ri?

Credem c\ trebuie s\ ne întreb\m despre prezen]a accentelor

specifice, despre culorile particulare, observând schimb\rile de sens.

Înainte de a ne întoarce la texte, o întrebare merit\ s\ fie abor-

dat\, din cauza ezit\rilor unora6: rela]ia dintre n\deje [i viitor face

trimitere spre eshatologie. Aceast\ leg\tur\ apar]ine defini]iilor

comune ale no]iunii, oferite de dic]ionare [i de articole de speciali-

tate (astfel K. H. Rengstorf [i R. Bultmann)7. Inserarea n\dejdii cre[-

tine în eshatologie este fundamental\. G. Nebe o atest\ întâmpl\tor:

„Astfel, trebuie s\ consider\m c\ mântuirea eshatologic\ este «locul»

autentic, cel dintâi, veritabil, al n\dejdii, la Sfântul Apostol Pavel”8.

Ceea ce este adev\rat pentru Pavel, este, de asemenea, [i pentru

ansamblul Noului Testament.

În epistola c\tre Evrei se pot distinge dou\ tipuri de referin]e

cu privire la n\dejde, având posibilitatea de a le trata separat. Exist\

o parte de texte care descoper\ îndemnul, direct sau indirect, [i o

alt\ parte de texte care pun în valoare bunurile f\g\duite. Pentru

prima categorie au fost alese textele: 3, 6; 6, 11; 10, 23, iar pentru

a doua 6, 18-19; 7, 19 [i 11, 1.

4 L. Hurst, The Epistle to the Hebrews, SNTS 65, Cambridge, 1990, p. 120.
5 Ibidem, p. 124.
6 F. Vouga, Une Theologie du Nouveau Testament, Geneva, 2001, pp. 178-180.

Referitor la Sfântul Apostol Pavel, el scrie c\ n\dejdea va fi un „imperativ al con-

tinu\rii, un principiu de tenacitate, insisten]a care structureaz\ temporalitatea

existen]ei credinciosului. El consider\ c\ poate opune în acest sens Faptele Apos-

tolilor [i Epistola c\tre Evrei, mai tradi]ional\, la Pavel [i la 1 Petru”.
7 Cf. „Elpis”, în TDNT, II, pp. 517-533.
8 G. Nebe, Hoffnung bei Paulus, Sunt, Gottingen 1983, pp. 169-170.
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I. Îndemnul

1. Afirmarea n\dejdii (Evrei 10, 3)
Interpelarea din Evrei 10, 3 este direct\, cu toate c\ ea dez-

volt\ un îndemn pe care-l putem considera major: „S\ ne apropiem

cu inim\ curat\, întru plin\tatea credin]ei…” (Evrei 10, 22). Astfel,

n\dejdea redevine parte a unui proces, precum în Evrei 7, 19,

„apropierea de Dumnezeu”. În Evrei 10, 22-23 descoperim c\ n\-

dejdea este cea care, în definitiv, face obiectul unui îndemn explicit,

sugerând c\ prezen]a sa în via]a cre[tinului este esen]ial\ [i trebuie

s\ fac\ obiectul trezviei. Textul pleac\ de la principiul c\ tot cre[-

tinul are n\dejde, dar îi este cerut „s\ o afirme continuu” (
). În acest îndemn accentul pare

a fi pus pe  (cu toate c\ adjectivul este probabil

atribut al lui [i putem considera c\ genitivul , ca
o caracterizare a substantivului , subliniaz\ înc\rc\tura

sa eshatologic\9. Este de preferat s\ oferim substantivului 
o valoare activ\, [i anume aceea de m\rturisire, v\zând în 
un genitiv obiectiv. În acest caz, accentul cade pe n\dejde, o n\-

dejde care afirm\, ca o declara]ie public\, care se ata[eaz\ frecvent

la grupul 10. Acea lectur\ care pune accentul

pe n\dejde este acceptat\ prin formularea altor îndemnuri, pe

care le vom discuta în continuare: 3, 6 [i 6, 11. În aceste dou\

pasaje, îndemnul trimite, f\r\ nici o îndoial\, direct spre n\dejde.

Dac\ ne vom întreba cu privire la fundamentul acelui îndemn,

sunt necesare dou\ r\spunsuri. Primul este legat de tema major\ a

hristologiei epistolei (v. 19-21): accesul complet la templu prin

„legea nou\” oferit\ prin jertfa lui Hristos [i stabilit\ de „marele

preot”. Al doilea r\spuns este mai des întâlnit în Noul Testament:

motivul credin]ei în Dumnezeu, al credin]ei în f\g\duin]ele Sale.

Acesta este un punct de vedere, abordat prin analiza primului

verset. Este vorba despre n\dejdea subiectiv\, care prime[te o în-

curajare binevenit\ de a se ata[a f\g\duin]elor [i certitudinilor cu

9 H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews, Hermeneia, Philadelphia, 1989, p. 289.
10 Mai mul]i comentatori, pornind de la Evrei 10, 23, se întreab\ dac\ în]e-

lesurile absolute ale cuvântului în 3, 1 [i 4, 14 trebuie s\ fie în]elese ca f\când

referire la n\dejde sau la credin]\. Evrei 3, 1 poate stabili o leg\tur\ cu 3, 6 (sigu-

ran]a [i încrederea n\dejdii).
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privire la realit\]ile cere[ti, sau de n\dejdea obiectiv\? Noi nu

credem, contrar bunului nume al comentatorilor, care, aici, precum

[i în alte texte, opteaz\ a priori pentru un sens pur obiectiv al

termenului „n\dejde”11. 

2. P\strarea n\dejdii (Evrei 3, 6)

Sfântul Apostul Pavel îndeamn\ pe evrei, [i prin ei pe to]i cre-

dincio[ii, s\ p\streze „cu neclintire îndr\zneala m\rturisirii [i lauda

n\dejdii” (Evrei 3, 6), pentru a putea fi p\rta[i mântuirii adus\ prin

jertfa lui Hristos. Împreun\ cu îndemnul la credin]\ [i la perseve-

ren]\, ne odihnim în duhul versetului 10, 23. În acest pasaj, apos-

tolul se adreseaz\ fra]ilor s\i, al\turi de care împarte o „voca]ie

cereasc\”, , apoi aten]ia se fixeaz\

pe Iisus, ca „Apostol [i Mare Preot al credin]ei noastre”, Care se

bucur\ de slava divin\12. 

Revenind la versetul 6, observ\m c\ puterea determin\rii trebuie

men]inut\ al\turi de n\dejde [i de 
.N\dejdea poate [i trebuie s\ se uneasc\ cu „îndr\z-

neala” de a-L m\rturisi pe Hristos în orice loc [i în orice moment. 

În continuare, Sfântul Apostol Pavel surprinde prin expresia „lauda

n\dejdii noastre”, sugerând prin aceasta bucuria debordant\ care

inspir\ gândul la slava Domnului [i la mo[tenirea f\g\duit\13. Epistola

c\tre Romani 5, 2 spune, într-o form\ asem\n\toare: „Ne l\ud\m

întru n\dejdea slavei lui Dumnezeu”.

Aceast\ apropiere între Evrei 3, 6 [i Romani 5, 2 conduce, prin

trimiteri comune, spre „o laud\”, care se preteaz\ la o remarc\

relativ\, pe temeiul n\dejdii. Într-un anume sens, acest temei rezid\,

într-o ultim\ analiz\, în Însu[i Dumnezeu. Dar contextele sugereaz\

11 Este cazul lui Attridge, The Epistle, 183, pentru acest pasaj. W.L. Lane, Hebrews

1-8, WBC, Dallas, 1991, 153: „În epistola c\tre Evrei, cuvântul „n\dejde” nu descrie

niciodat\ o atitudine subiectiv\ (de exemplu: n\dejdea noastr\ sau f\g\duin]a a[-

teptat\), ci întotdeauna con]inutul obiectiv al n\dejdii, inclusiv mântuirea prezent\

[i cea viitoare”.
12 Kasemann, The Wandering People, 39, situeaz\ diferen]a între Pavel [i Evrei

astfel: „Pentru Pavel, paradoxul credin]ei rezult\ din m\rturia cuvântului de a cru-

cifica pentru mântuire; pentru Evrei, ei se g\sesc în alegerea unui viitor transcen-

dent, de preferin]\ a unei bucurii p\mânte[ti”.
13 Westcott, The Epistle, 78: „N\dejdea cre[tin\ se face printr-o în\l]are curajoas\”.
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o diferen]\. În Romani 5, 2, n\dejdea în care î[i pune încrederea

se bazeaz\ pe certitudinea de mântuire, de pace restabilit\ împre-

un\ cu Dumnezeu, de acces la harul „în care suntem mântui]i”,

adic\ accesul la o condi]ie nou\, pornind de la Hristos [i de la

opera Sa. În epistola c\tre Evrei, constat\m c\ privirea este în-

dreptat\ spre „cer”, pân\ la Fiul în\l]at. În acest sens, convingerea

[i lauda se hr\nesc din contemplarea realit\]ilor transcendente [i

din leg\tura care se poate stabili împreun\ cu ele.

3. Adeverirea n\dejdii (Evrei 6, 11) 

Contextul de la Evrei 6, 11 face trimitere spre o alt\ particula-

ritate a n\dejdii cre[tine, [i anume: „împlinirea” acesteia. În mod sigur,

sensul cuvântului  se interpreteaz\ prin „împlinire”,

„plenitudine” sau „des\vâr[ire”14.

Împreun\ cu mai multe traduceri comune [i cu numeroase co-

mentarii, am p\strat sensurile de „plenitudine” [i „împlinire”; sensuri

ce arat\ c\ n\dejdea trebuie s\ parcurg\ anumite etape pentru a

deveni des\vâr[it\. Astfel, n\dejdea nu trebuie l\sat\ s\ doarm\,

asemenea unei realit\]i înghe]ate [i pasive, ci trebuie ca ea s\-[i

manifeste întregul ei poten]ial, iar aceasta se realizeaz\ prin parti-

ciparea afectiv\ a credincio[ilor, care sunt chema]i s\-[i trezeasc\

n\dejdea. Versetul 15 îndeamn\ la împlinirea n\dejdii, prin exemplul

lui Avraam, care prin îndelung\-r\bdare a primit cele f\g\duite lui

de Dumnezeu. 

Cu toate acestea, n\dejdea nu ofer\ nici un fundament explicit,

care s\ confirme dobândirea f\g\duin]elor. Ea este sus]inut\, pe

de o parte, de convingerea c\ Dumnezeu observ\ credin]a [i dra-

gostea destinatarilor epistolei, manifestat\ în trecut [i prezent (v. 10),

iar, pe de alt\ parte, de chemarea la o perseveren]\ care va con-

duce la dobândirea mo[tenirii f\g\duite (v. 12). Aceast\ n\dejde,

care-[i pune încrederea într-un Dumnezeu perfect informat [i

care, în plus, se bazeaz\ pe diferi]i martori (12b, cf. capitolul 11),

este des întâlnit\ în Noul Testament. 

14  este un termen bogat în în]elesuri [i recomand\rile sunt parta-

jate pe nuan]a care se potrive[te aici. Re]inem sensul de dezvoltare, în raport cu

ideea de efort, de preg\tire, decât al celui de încredere sau de realizare. În 10, 22

opt\m pentru sensul apropiat de deplin\tate. Cf. propunerilor traducerilor comune:

„în vederea unei n\dejdi depline” (BC, NBS).
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Observ\m un alt aspect al n\dejdii, [i anume dimensiunea esha-

tologic\, deoarece ea face trimitere permanent la mo[tenirea f\g\-

duin]elor, iar prin expresia  se poate în]elege împlinirea

planului divin. 

II. Propunerea

Dup\ cum se poate observa, studiul nu a urm\rit ordinea în

care se prezint\ planul epistolei, ci s-a concentrat asupra citatelor care

fac trimitere direct\ la n\dejdea cre[tin\. Astfel, studiul continu\

cu explicarea versetului Evrei 7, 19, un verset mai pu]in complex

decât celelalte dou\ (6, 18-20 [i 11, 1).

1. Apropierea de Dumnezeu (Evrei 7, 19)

Pentru a vedea care este locul n\dejdii în epistola c\tre Evrei

7, 19, este important s\ ne oprim mai întâi la expresia „apropierea

de Dumnezeu”. Etimologic, formularea sus-amintit\ î[i are cores-

pondentul în verbul  (4, 16; 7, 25; 10, 1; 11, 6; 12, 18. 22)
[i se caracterizeaz\ printr-o mi[care c\tre Dumnezeu, v\zut în

transcenden]a Sa [i în autoritatea Sa binevoitoare. Termenul apar]ine

vocabularului cultic, care arat\, în Vechiul Testament, interven]ia

marelui preot, care p\trundea, anual, în locul cel mai sfânt (Sfânta

Sfintelor)15. În acela[i timp, expresia sugereaz\ [i apropierea de

„tronul harului dumnezeiesc”, apropiere ce-i confer\ celui credin-

cios ajutor la timpul potrivit (4, 16). În versetul 7, 25, mântuirea

este pentru cei care se apropie de Dumnezeu, prin Hristos, Marele

Arhiereu. În 10, 22-23, no]iunile de apropiere, de credin]\ [i de

n\dejde sunt introduse [i preg\tite prin sp\larea trupului [i prin

cur\]irea inimii. 

Versetul 11, 6 propune o idee ce prezint\ un aspect general:

credin]a este  apropierea de Dumnezeu, condi]ia fiind aceea de a

crede c\ „Dumnezeu exist\ [i c\ r\spl\te[te pe cei care-L caut\”.

Utilizarea timpului perfect , „voi v-a]i apropiat”, în

12, 18-22, atrage aten]ia comentatorilor. Not\m, în primul rând, c\

porunca apropierii este prezentat\ printr-o abunden]\ de termeni,

atât unii, cât [i al]ii folosi]i pentru a m\ri slava cereasc\. Este

15 J.M. Scholer, Proleptic Priests, JSNTSS 49, Sheffield, 1991, pp. 133-149.
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posibil pentru un credincios smerit a se considera ca „apropiat”

(v. 22) de a[a înalte realit\]i? Perfectul grec sugereaz\ un demers,

care are un punct de plecare în trecutul credincio[ilor, pe care i-a

plasat într-o situa]ie privilegiat\. Apropierea nu este tocmai punctual\,

dar ea se vede, persist\. Am remarcat, în mod egal, c\ în 4, 16: „s\

ne apropiem noi... de tronul harului”, verbul este un conjunctiv

prezent, care semnaleaz\ un îndemn, în favoarea unui demers

care se repet\ [i se prelunge[te16. Cu toate acestea, celelalte texte

subliniaz\ c\ un astfel de privilegiu reflect\ o condi]ie înc\ pro-

vizorie, care va conduce, într-o zi, la o posesie întreag\ a mo[te-

nirii f\g\duite (cf. 6, 12).

Evrei 7, 19 ofer\ un raport între n\dejde [i apropierea de Dum-

nezeu, o formulare care surprinde: o n\dejde „prin care ne apro-

piem de Dumnezeu”. Dar este vorba oare de n\dejdea subiectiv\

sau de n\dejdea obiectiv\? Observa]ia lui C. Spicq este ferm\:

„verbul  trebuie privit în sensul obiectiv al mântuirii [i, deci,

cre[tinismul ofer\ cele mai bune mijloacele de acces () spre

mântuire, dintre toate religiile”17. Aceast\ valoare obiectiv\ trebuie s\

fie luat\ în vedere, într-adev\r, în m\sura în „care noi ne apropiem

de Dumnezeu”. Dar dimensiunea subiectiv\ se impune, în egal\

m\sur\, din precizia expresiei ,
adic\ o mântuire pe care versetul 25 al capitolului 7 o expune

astfel: „Pentru aceasta [i poate s\ mântuiasc\ des\vâr[it pe cei ce

se apropie prin El de Dumnezeu, c\ci pururea e viu ca s\ mijlo-

ceasc\ pentru ei”. Bunul final este, deci, apropierea de Dumnezeu,

mântuirea. Dificultatea este adus\, apoi, de ’, pe care-l tradu-

cem, într-un mod corect, printr-o form\ instrumental\: „prin care”

(TOB; NBS; Bj; BSM; Spicq etc.), „datorit\ c\ruia” (BFC), „through

which” (Attridge), „durch die” (Braun)18. În ce fel aceast\ n\dejde

obiectiv\, pe care o putem rezuma ca pe o autentic\ [i definitiv\

apropiere de Dumnezeu, poate deveni mijlocul, instrumentul apro-

pierii de Dumnezeu, conform acestui verset 19? Problema este

rezolvat\ dac\ în]elegem în text „o mai bun\ n\dejde”, realitatea

subiectiv\ pe care o are ontologic credinciosul. Aceast\ n\dejde

16 Astfel, printre altele, Scholer, Proleptic Priests…, p. 127.
17 C. Spicq, L’Epitre aux Hebreux, SB, Paris, 1977, p. 127. Este [i recomandarea

lui H. Braun, An die Hebraer, HNT 14, Tubingen, 1984, p. 214.
18 Braun, An die Hebraer…, p. 213.
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tr\it\ poate fi mijlocul de apropiere de Dumnezeu. De asemenea,

putem considera c\  introduce o circumstan]\ în a[teptare

(BAGD I, 1). N\dejdea cre[tinului înso]e[te, deci, apropierea sa de

Dumnezeu, devenind mijlocitoarea acestei ac]iuni19.

Dar ce implic\, concret, aceast\ formulare: „apropierea de

Dumnezeu” [i din ce motiv n\dejdea este asociat\ acesteia? Sunt

propuse dou\ r\spunsuri. Conform celui dintâi, apropierea este

acel elan c\tre Dumnezeu, care este rug\ciunea [i cultul. Este

convingerea lui Scholer: „Ideea nu este c\ noi urc\m în cer – de

exemplu, un fel de experien]\ mistic\ –, ci venim înaintea lui

Dumnezeu, Care este în cer. Acest lucru înseamn\ rug\ciune. Cultul,

prin ac]iunea harului [i a rug\ciunii, este serviciul sacerdotal propriu

Noului Leg\mânt20”. M. Rissi adopt\ aceea[i idee21. Argumentarea

în texte este slab\. Pentru rug\ciune, am recurs la 4, 16, unde

apropierea de „tronul harului” este destinat\ pentru a ob]ine mila

[i harul „pentru a fi ajutat la timpul potrivit”22. Al doilea r\spuns

l\rge[te câmpul de în]elegere. Astfel, C.P. Marz se axeaz\ pe

îndemnurile din 10, 23-25 [i 13, 3-17, considerând c\ invita]ia de

a se apropia de Dumnezeu implic\ credin]\, iubirea aproapelui,

frecventarea formelor de cult [i ajutorul reciproc23. El este de acord

cu H.F. Weiss, pentru c\ apropierea de Dumnezeu nu se între]ine

doar cu rug\ciunea, prin cult, în sensul m\rginit al termenului, ci

înglobeaz\ toat\ existen]a cre[tin\, adic\ un cult în sens mai larg.

Tot demersul, prin care ne întoarcem hot\rât [i direct spre Dum-

nezeu, invit\ la rug\ciunea de laud\, de poc\in]\, cultul personal

[i comunitar, c\utând comuniunea. N\dejdea are locul ei. În ceea

ce prive[te via]a concret\ [i rela]iile cu al]i oameni, va fi necesar\

repercusiunea unei piet\]i autentice, care asigur\ o privire spre

Dumnezeu.

19 D. Guthrie, The Lettre to the Hebrews, TNTC, Leicester – Grand Rapids, 1986,

pp. 164-165: „Ideea de n\dejde, ca mijloc prin care noi ne apropiem de Dumne-

zeu, extinde sensul versetului 6, 19, care face men]iune c\ n\dejdea p\trunde

dincolo de catapeteasm\, în intimitatea direct\ a lui Dumnezeu”. Scholer, Proleptic

Priests, p. 117: „Astfel, prin mijlocul n\dejdii, dup\ care interiorul nostru este ancorat

în Sfânta Sfintelor, avem acces la Dumnezeu... (7, 19)”.
20 Scholer, Proleptic Priests, pp. 107-108.
21 M. Rissi, Die Theologie des Hebaerbrief, WUNT 41, Tubingen, 1987, pp. 113-114.
22 Scholer, Proleptic Priests, pp. 107-108.
23 C. P. Marz, Studien zum Hebraerbrief, SBAB 39, Stuttgart, 2000, p. 156.
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2. O cale deschis\ (Evrei 6, 18-20)

În Evrei 6, 18 avem cea mai original\, dar [i cea mai complex\

prezentare a n\dejdii. Aceste versete apar]in unei pareneze, care

se vrea a fi foarte optimist\, dup\ tabloul sobru (6, 4-10) al even-

tualei c\deri a credincio[ilor. În mod evident, pornind cu versetul 11,

Sfântul Apostol Pavel caut\ s\ fortifice credin]a [i n\dejdea des-

tinatarilor. El a recurs, în acest scop, la f\g\duin]a f\cut\ marelui

str\mo[ Avraam (v. 13-17). Printre numeroasele f\g\duin]e reg\site

în cartea Facerea, urm\toarea (Fac. 22, 16-18) este privilegiat\,

deoarece este înso]it\ de o formul\ de jur\mânt: „Jur pe mine

însumi, oracolul lui Yahve, ... voi umple de binecuvânt\ri [i voi

m\ri descenden]a ta”.

Sfâr[itul versetului 18 introduce un nou aspect referitor la pe-

lerinajul credincio[ilor în aceast\ lume, f\când urm\toarea încurajare:

bog\]ia „mo[tenirilor f\g\duite”. Credincio[ii sunt descri[i, într-un

mod foarte realist, prin participiul , literalmente „care

au fugit”. Trebuie v\zut\ aici o descriere global\ a condi]iei cre[-

tine [i nu o situa]ie particular\, contrar\ opiniei lui Spicq: „exila]i

sau refugia]i”. Expresia, în esen]a sa,24 aminte[te de fugarii [i de

refugia]ii bine cunoscu]i, precum Lot (Fac. 19, 20), uciga[ul aflat

în drum spre cetatea de refugiu (Num. 35, 25-28; Deut. 4, 41-42;

19, 5-6) sau aproape de altar (Ie[. 21, 13-14; 1 Reg. 2, 28) sau

exodul lui Israel, de alt\dat\. Mo[tenitorii f\g\duin]ei divine

trebuie s\-[i g\seasc\ un loc ferit de cei ce se împotrivesc lui

Dumnezeu, a[a cum au f\cut p\rin]ii lor, [i s\-[i p\streze cu t\rie

n\dejdea25.

Aceast\ n\dejde a fost propus\ celor credincio[i: .

Unde [i când? Înainte de a în]elege propunerea relativ\ care, în

limba greac\, extinde în versetul 19 încurajarea c\ este destinat\

lor, trebuie precizat urm\torul aspect: este „plasat înainte”, fie în

sensul „de a expune în public”, fie „de a plasa înaintea unei per-

soane, cu scopul de a a[tepta”. Ceea ce a fost propus credincio-

[ilor în versetele precedente este „mo[tenirea f\g\duit\” (v. 12):

24 C. Spicq, L’Epitre aux Hebreux 2, EB 40-42, Paris, 1953, p. 163.
25 Dup\ cum remarc\ Westcott, The Epistle, 162, „alegerea lui în loc

de sau de un alt verb de acest gen este o modalitate de a insista pe tema

unui angajament sus]inut, ,de a capta [i de a se lega de cel care a fost

prins de aceast\ modalitate”.
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promisiunea binecuvânt\rii lui Avraam (v. 15-16), promisiunea

„de odihn\” (4, 7-11). Putem completa f\g\duin]ele cu mai multe

versete: 9, 15; 10, 36; 11, 13. 39. Este vorba de n\dejdea subiec-

tiv\, cea care prime[te un îndemn de a se ag\]a de f\g\duin]e? Nu

putem da înc\ un r\spuns, spre deosebire de num\rul mare de

comentatori, care au optat deja pentru un sens pur obiectiv al ter-

menului „n\dejde”26. 

Ce aduc în plus versetele 19 [i 20? Ele introduc imaginea de

ancor\ [i întorc privirea spre cer, unde Iisus a intrat ca „înainte-

merg\tor”. Propunerea relativ\ 
reia termenul , cu sensul de subiectivitate [i de gazd\ încre-

z\toare a f\g\duin]elor pe care noi i le-am recunoscut. Sufletul

este implicat afectiv în aceast\ ac]iune a n\dejdii, deoarece, el, 
, este interioritatea ca spa]iu, în care n\dejdea este tr\it\. În

acest fel, aceast\ n\dejde a sufletului este pentru noi o ancor\ spe-

cial\, „care p\trunde dincolo de catapeteasm\” pân\ în vecin\tatea

lui Dumnezeu.  

Sfântul Apostol Pavel prezint\ un pasaj extrem de semnificativ:

al subiectivului [i obiectivului. O ancor\ este f\cut\ dintr-o bucat\

de metal, care nu are nici o valoare în sine. În realitate, prin ancor\

[i ancorare în]elegem ansamblul care include obiecte grele, ce se

odihnesc pe fundul m\rii, apoi frânghia de care este legat\ [i care,

la cealalt\ extremitate, este bine fixat\ pe nav\, pentru a oferi

siguran]\. Aceasta este, gândim noi, puterea imaginii pe care ne-o

propune epistola. Scopul imaginii este leg\tura pe care o stabi-

le[te între sufletul credinciosului [i realit\]ile cere[ti. Rissi are

dreptate s\ sublinieze dimensiunea subiectiv\ a n\dejdii în acest

verset: „N\dejdea nu poate fi în]eleas\ aici ca materie a n\dejdii

(Hoffnungsinhalt), ci ca o concretizare a ac]iunii de a n\d\jdui

(das Hoffen)”27. R\mâne, ca dovad\, leg\tura dintre realitatea din

26 Westcott, The Epistle, p. 162: dublul caracter al n\dejdii în acest context este

sensibil: „Este vorba despre o n\dejde obiectiv\ [i una subiectiv\”. F. Delitzsch,

Commentary on the Epistle to the Hebrews, Edinburgh, 1871, p. 1: „N\dejdea este

întâi de toate sentimentul subiectiv, dar nu exclusivist: ea implic\ toate realit\]ile

m\re]e prin care f\g\duin]a ne permite s\ n\d\jduim în „acordarea garan]iei”.

Referitor la ancor\, Delitzsch (p. 320) reia observa]iile lui Ebrard: dac\ ea este

bine fixat\, frânghia trebuie s\ ]in\.
27 Rissi, Die Theologie, p. 97, adaug\: „Avem aceast\ n\dejde ca o ancor\ a vie]ii

noastre interioare, spirituale, care p\trunde de cealalt\ parte a realit\]ii”.
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existen]a credinciosului [i binele n\d\jduit. Nebe o subliniaz\,

apropo de frumosul text de la Rom. 15, 13, prin cele dou\ sensuri

ale cuvântului „n\dejde”: „Astfel, pe lâng\ faptul de a n\d\jdui,

apare în acela[i timp întregul viitor al mântuirii eshatologice”28.

Ceea ce uime[te în aceste versete 18-19 este mi[carea prin

care to]i sunt însufle]i]i: „Cre[tinii, care fug [i sunt cuprin[i de

n\dejde, o ancor\, care p\trunde dincolo de catapeteasm\, Iisus,

Care este în cer, ca Cel Care conduce, ”29 Termeni ca [i

 [i ,adu[i ca m\rturie de pasajul dinamic,

exprim\ locul unde r\mân credincio[ii [i unde Se afl\ Hristos,

Care [ade de-a dreapta lui Dumnezeu. Prin Hristos Cel Înviat,

credincio[ii sunt atra[i spre cer. 

Aici g\sim aceste tr\s\turi care ne atrag aten]ia, în conexiune

cu 10, 23 [i 3, 6. N\dejdea nu este orientat\ atât de mult spre

bunurile ultime, ci ea se ata[eaz\ realit\]ilor cere[ti, prezente. Ea

se hr\ne[te cu acel aspect de încredere, adus de marele preot, îm-

preun\ cu el stabilindu-se o leg\tur\ actual\30.

3. Încredin]area celor n\d\jduite (Evrei 11, 1-2)

F\r\ a realiza un studiu aprofundat al conceptului de credin]\

în Evrei 11, 1-2, este bine s\ g\sim un loc aparte expresiei „f\g\-

duin]ele n\d\jduite” (). În acest sens, unii comentatori

vorbesc despre un aspect  subiectiv al credin]ei, v\zând-o ca o

realitate sigur\, c\reia Dumnezeu îi confer\ consisten]\ prin îm-

plinirea f\g\duin]elor Sale. Sub alt aspect, Attridge subliniaz\ di-

mensiunea obiectiv\ a credin]ei: „Pozi]ia Epistolei c\tre Evrei este

mai degrab\ o consecin]\ a actului sau a atitudinii de credin]\,

prin care realit\]ile invizibile la care se raporteaz\ primesc o con-

firmare par]ial\, deoarece acele lucruri n\d\jduite sunt realizate

par]ial, pentru c\, dup\ cum ne arat\ versetul urm\tor, credincio[ii

în[i[i primesc o confirmare divin\”31. Referitor la raportul dintre

28 Nebe, Hoffnung, p. 64.
29 Westcott, The Epistle, p. 163: „Aceasta pune în eviden]\ dou\ aspecte ale

n\dejdii, stabilitatea sa de neclintit [i vigoarea p\trunderii sale”;  se aplic\

pentru trupa trimis\ înaintea armatei pentru a explora locurile.
30 Spicq, L’Epitre, II, 165, citeaz\ pe Bengel: frânghia dintre nav\ [i ancor\ este

paraclesis per promissionem et juramentum Dei.
31 Attridge, The Epistle, p. 310.
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realit\]ile n\d\jduite [i realit\]ile invizibile, Attridge remarc\, în

continuare: „Lucrurile invizibile nu sunt doar viitoare, dar [i pre-

zente, sau mai bine zis ve[nice... Astfel, lucrurile invizibile cuprind

acea împ\r\]ie a adev\ratelor realit\]i, în care este ancorat\ n\-

dejdea (6, 19)”. Dac\ accept\m acel sens obiectiv de „garan]ie”,

observ\m c\ este vorba de putere [i originalitate în concep]ia de

n\dejde cre[tin\. Credinciosul care n\d\jduie[te prime[te o asigu-

rare cum c\ privilegiile înc\ invizibile constituie deja pentru el un

„depozit”. În acela[i timp, într-un mod paradoxal, privirea r\mâne

întoars\ spre o realizare des\vâr[it\ în viitor. 

Not\m dou\ aspecte ale n\dejdii. Dintr-un punct de vedere, ea

implic\ un demers, o apropiere, o tensiune spre realit\]ile cere[ti.

Din alt punct de vedere, este vorba deja de un r\spuns al lui

Dumnezeu, o confirmare, „o bun\ m\rturie”.

III. O particularitate?

N\dejdea este întotdeauna a[teptarea cu încredere a realiz\rii
complete a mântuirii, în toate aspectele ei, pe baza operei împli-
nite de Hristos [i de f\g\duin]ele divine. Se spune c\ examinarea
textelor face accentele distincte sensibile.

Temeiul oferit n\dejdii este unul specific. Astfel, Sfântul Apostol
Pavel face ca n\dejdea s\ se odihneasc\ peste credin]a în mântu-
irea dobândit\ prin jertfa lui Hristos (Gal. 5, 5; Rom. 5, 2), Epistola
c\tre Evrei întorcându-[i privirea c\tre aceast\ realizare final\ a
mântuirii, care este în\l]area unui preot ceresc, care transform\
prezentul [i deschide viitorul.

N\dejdea face obiectul unui îndemn de moment. Credincio[ii
trebuie s\ fie siguri pe n\dejdea lor, nu doar s\ o p\streze, ci s\ o
comunice în Biseric\, dar [i în anturajul lor. La Sfântul Apostol
Pavel, acest aspect de dezvoltare duce direct c\tre n\dejde. El pune
în valoare rolul Sfântului Duh, prin care credinciosul a primit arvuna32,
textele despre Sfântul Duh fiind pu]ine în Epistola c\tre Evrei33.

32 Cf. 2 Cor. 5, 5: „Iar Cel ce ne-a f\cut spre aceasta este Dumnezeu, Care ne-a

dat nou\ arvuna Duhului”. Astfel suntem întotdeauna plini de încredere; Rom. 15, 13:

„Iar Dumnezeul n\dejdii s\ v\ umple pe voi de toat\ bucuria [i pacea în credin]\,

ca s\ prisoseasc\ n\dejdea voastr\, prin puterea Duhului Sfânt”. 
33 În Epistola c\tre Evrei, Sfântul Duh apare în raport cu existen]a cre[tin\ în

doar dou\ texte: 2, 4 (Duhul dat\torul de „daruri spirituale”) [i 6, 4 („oamenii au

parte de Duhul Sfânt”).
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N\dejdea este situat\ în contexte în esen]\ pozitive [i sub lumini

favorabile: „convingere”, „încredere” (3, 6), „o mai bun\ n\dejde”

(7, 19). Este un privilegiu important, c\ci „noi o avem ca o ancor\

a sufletului” (6, 19), ea este predispus\ „la des\vâr[ire” (6, 11), este

un drum c\tre apropierea de Dumnezeu (7, 19), ea se încadreaz\

în credin]\, ca garan]ie a viitorului (11, 1). Contextele pauline sunt

adesea mai pu]in avantajoase. În Epistola c\tre Romani, capitolul 8,

unde expresia este întâlnit\ de treisprezece ori, n\dejdea este pre-

zentat\ cu tensiuni [i sufer\ asocieri grele: vv. 20-22, 23-24 (conform

asocierii cuvântului  [i a cuvântului ,în Rom. 12, 12 [i

5, 4, n\dejdea [i consolarea se potrivesc). Epistola c\tre Evrei nu

ignor\ chinurile [i persecu]iile cre[tinilor, dar dore[te s\ pun\

n\dejdea într-o lumin\ des\vâr[it\.

Originalitatea epistolei st\ în leg\tura pe care o stabile[te între

n\dejde [i apropierea de Dumnezeu (7, 19; 10, 22-23; 6, 18-20); în

versetul 7, 19 este chiar atestat\ o relatare instrumental\ sau de înso]ire.

Se impune un caracter de rapiditate în exercitarea n\dejdii. Cu si-

guran]\, aspectul viitor, asociat cu termenul n\dejde, nu este anulat,

dar aplicarea cea dintâi este actual\34. Este vorba de a con[tientiza

rolul pe care [i-L asum\ Hristos în\l]at, împreun\ cu tot ceea ce

Acesta reprezint\ pentru credincio[i. La Sfântul Apostol Pavel,

motivul [i vocabularul referitor la a[teptarea perspectivei eshatologice

() au un loc important (1 Cor. 1, 7; Rom. 8, 19. 23. 25;

Gal. 5, 5; Filip. 3, 20). În epistola c\tre Evrei, a[teptarea nu carac-

terizeaz\ n\dejdea membrilor Noului Leg\mânt, ci mai degrab\

comunitatea de oameni ai Vechiului Leg\mânt (11, 10). 

Mai mul]i autori insist\ pe men]iunile parenetice ale epistolei35.

MacRae consider\ c\ epistola este o omilie ce are ca scop îndem-

nul de a persevera. Pentru aceasta, autorul dezvolt\ „o teologie a

34 D.A. Hagner, Hebrews, San Francisco, 1983, p. 112: „Ca în 6, 18, no]iunea

de n\dejde se raporteaz\ la prezent mai mult ca la o realitate viitoare. Altfel spus,

încrederea (siguran]a) noastr\ cu privire la viitor (pentru c\ ea se odihne[te în opera

perfect împlinit\ de Hristos) transform\ prezentul”. E. Grasser, Das wandernde

Gottesvolk, ZNW 77, 1986, p. 175, insist\ pe faptul c\ nu este vorba de „un transcen-

dentalism atemporal (ve[nic)”; „pentru credincio[i, actualitatea (11, 13. 39-40) nu

corespunde unei dorin]e atemporale pentru Cel invizibil, ci unei n\dejdi bazate pe

f\g\duin]\”.
35 Astfel, Woschitz, Elpis-Hoffnung, p. 634.



213Traduceri

n\dejdii”. Înainte de a înt\ri aceast\ n\dejde, el insist\ pe faptul

c\ adev\rata realitate apar]ine lumii cere[ti; el se folose[te de

perspectiva vertical\ a eshatologiei nu pentru a se opune sau pentru

a corecta perspectiva orizontal\, ci pentru a o înt\ri36. Autorul se

adreseaz\ credincio[ilor îngrijora]i; locul face ca n\dejdea [i accentul

pe actualitatea sa s\ r\spund\ nevoii de încurajare. Nelini[tea pa-

renetic\ a autorului este evident\, îns\ nu ia în considerare ca-

racteristicile epistolei. Acestea descoper\, în special, hristologia37. 

Consider\m c\ Epistola c\tre Evrei ofer\ un tablou original al

n\dejdii cre[tine: formule care îi sunt proprii, accentul plasat pe

actualitate, orientarea spre realit\]ile cere[ti, inser]ia particular\ în

antitezele care structureaz\ opera. Aceast\ originalitate se leag\

de o alt\ particularitate major\: locul temei În\l]\rii Fiului, preot

în veac dup\ rânduiala lui Melchisedec.

traducere [i adaptare de Petru PAV|L

36 G.W. Macrae, „Heavenly Temple and Eschatology in the Letter to the Hebrews”,

Semeia 12, 1978, pp. 179-199.
37 Ezit\m s\-i urm\m pe Rissi [i Scholer, care au lansat o ipotez\ cu privire la

destinatari: autorul ar fi avut ca scop o mi[care harismatic\, adept\ a unei esha-

tologii înf\ptuite. Cf. Scholer, Proleptic Priests, p. 206.


