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3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)
Evrei 13.1-7: 1. Dragostea frăţească să rămână. 2. Nu uitaţi primirea de oaspeţi, pentru că,
prin aceasta, unii, fără să ştie a, au găzduit îngeri. 3. Amintiţi-vă de cei în lanţuri b, ca şi cum
aţi fi legaţi împreună cu ei; de cei chinuiţi, ca fiind şi voi înşivă în trup. 4. Căsătoria să fie
ţinută în onoare în toate 1, şi patul neîntinat, pentru că pe curvari şi pe adulteri îi va judeca c
Dumnezeu. 5. Purtarea voastră să fie fără iubire de bani, mulţumiţi cu ce aveţi în prezent;
pentru că El a spus: „Nicidecum nu te voi lăsa şi cu nici un chip nu te voi părăsi“ d, 6. încât
să spunem cu îndrăzneală 2: „Domnul este ajutorul meu şi nu mă voi teme: ce-mi va face
omul?“ e 7. Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care v-au vorbit Cuvântul lui Dumnezeu; şi,
privind atent la sfârşitul purtării lor, imitaţi-le credinţa! f
Remarci
1.

sau „între toate”
sau „cutezător”
a.
Geneza 18.1-8; 19.1-3
b.
Evrei 10.34; Matei 25.36
c.
Galateni 5.19,21; Efeseni 5.5
2.
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d.

Geneza 28.15; Deuteronomul 31.6,8; Iosua 1.5
Psalmul 118.6
f.
Evrei 6.12; 1 Corinteni 4.16
e.

Comentariu
Scriitorul încheie această intercalare (Evrei 12.12-13.7) cu îndemnuri care se referă mai mult la
viaţa creştină generală, zilnică. Căci credinciosul are într-adevăr o chemare cerească (Evrei 3.1),
el poate intra în Locul Preasfânt ceresc (Evrei 10.19-22) şi el este în călătorie spre cetatea
cerească )Evrei 11.10,16; 12.22; 13.14) – însă între timp el este încă pe pământ. El este încă
permanent:
- în trup (Evrei 13.3),
- în necazuri (Evrei 3.5,6),
- în sărăcie (Evrei 2.5),
- în carne (Evrei 1.4,5).
Puterea care pune în mişcare în viaţa creştină simţămintele practice între credincioşi este
dragostea lucrată prin Duhul Sfânt,:
- dragoste faţă de fraţi (versetul 1)
- dragostea faţă de străini (aceasta este ceea ce cuvântul „ospitalitate” înseamnă textual; versetul
2),
- dragoste faţă de cei închişi (concetăţeni apăsaţi; versetul 3),
- dragoste faţă de partenerul de căsnicie (versetul 4).
Tocmai în timpuri de asuprire dragostea adevărată poate uşor slăbi şi poate apare o dragoste
falsă.
- Dragoste pentru eul propriu, prin care nu mai ai nici o privire pentru străini şi pentru cei închişi
(versetul 2,3, în mod deosebit 3b);
- Dragoste adulteră faţă de partenerul cu care nu eşti căsătorit (versetul 4);
- Dragoste pentru bani (textual aici stă: „nu iubitori de bani) (versetul 5).
Puterea pentru a rămâne păzit de această dragoste falsă se primeşte prin privirea cu credinţă în
sus spre Dumnezeu, conform făgăduinţelor lui Dumnezeu Însuşi (versetele 5,6). Însă Dumnezeu
dă şi pe pământ „înaintaşi” (supraveghetori, conducători spirituali), pentru a ne ajuta să rămânem
pe calea dreaptă. Evreii trebuiau să-şi amintească de (a) Cuvântul rostit, (b) de credinţa personală
şi (c) de sfârşitul umblării conducătorilor adormiţi, pentru ca ei să fie încurajaţi şi să rămână
păziţi de alunecare. (În versetul 17 el mai adaugă, că ei ar trebui să asculte şi de conducătorii lor
aflaţi în viaţă.)
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Versetul 1: dacă pe de o parte sunt necazuri şi încercări şi pe de altă parte înclinaţii de a aluneca
de la credinţă, atunci astfel de evoluţii sunt rele nu numai pentru viaţa de credinţă personală a
creştinului şi pentru relaţia lui cu Dumnezeu, ci şi pentru relaţiile lui cu fraţii şi surorile lui.
Compară cu Evrei 10.24 unde credincioşii sunt îndemnaţi să vegheze unii asupra altora şi să se
îndemne la „dragoste”. Cuvântul de acolo este agape, care se referă mai mult la dragostea divină,
care este dragoste curată, deoarece natura ei este, indiferent dacă subiectul dragostei merită
dragostea, aşa ca şi în cazul dragostei lui Dumnezeu faţă de noi. În cuvântul folosit aici pentru
„dragostea de fraţi” (philadelphia) este cuvântul phileo, care înseamnă mai degrabă „a avea
dragoste” în sensul sentimentelor şi a fi atras. Odinioară evreii au arătat dragostea revărsându-se,
aşa cum se vede din Evrei 6.10 (agape) şi Evrei 10.33,34, însă din cauza situaţiei lor plină de
griji aveau nevoie să fie îndemnaţi ca această dragoste să nu se piardă.
Versetul 2: la cuvântul philadephia se aliniază cuvântul philoxinea, „ospitalitate”, textual
„dragoste faţă de străini”. Din dragostea de fraţi rezultă că te preocupi şi de credincioşii care vin
din depărtare; pe care probabil nu-i cunoşti, dar care sunt dependenţi de primirea plină de
dragoste în casele credincioşilor. Ca argument pentru onorarea ospitalităţii scriitorul aminteşte că
nu se ştie pe cine ai primit. Unii au găzduit chiar pe îngeri; desigur aici se gândeşte la îngerii care
au fost întâmpinaţi de Avraam (Geneza 18) şi Lot (Geneza 19) în chip de oameni, şi de asemenea
se poate gândi şi la Ghedeon (Judecători 6) şi Manoah (Judecători 13). În aceasta era inclusă
răsplătirea propriu-zisă, în mod deosebit dacă ne gândim la cuvintele Domnului Isus că cine
primeşte pe credincioşi cu ospitalitate de fapt Îl primesc pe El (Matei 25.34-40). Şi nu sunt
cazuri în care aceste îndemnuri pot fi extinse şi la necredincioşi?
Versetul 3: unii credincioşi puteau fi în situaţii mult mai nefavorabile şi să fie închişi din cauza
credinţei lor (şi despre aceasta vorbeşte Domnul în Matei 25). Evreii au arătat dragostea lor şi în
această privinţă (Evrei 10.33,34), însă ei nu trebuiau să obosească în această privinţă. Aşa cum
străinii în vechime erau total dependenţi de ospitalitate, la fel cei închişi erau total dependenţi de
ceea ce prietenii le aduceau (compară cu Faptele apostolilor 27.2,3; Pavel a fost deosebit de
recunoscător pentru ajutorul oferit de fraţi în închisoarea sa: Filipeni 1.7; 4.10-14,18; 2 Timotei
1.16,17).
Ca şi cum aţi fi legaţi împreună cu ei: Grosheide este de părere că hoos nu poate fi tradus cu „ca
şi cum”, căci acesta ar fi imposibil cu al doilea hoos; însă chestiunea este tocmai că al doilea
hoos se poate traduce la fel cu „ca şi cum”. Grosheide vrea să interpreteze spiritual pe „cei legaţi
împreună cu ei”, însă aceasta nu este necesar. Evreii ar trebui să simtă pe cât se poate de bine
soarta tristă a fraţilor lor închişi, ca şi cum ei înşişi ar fi închişi împreună cu ei. Multă lipsă de
compasiune şi de dragoste faţă de cei credincioşi împreună cu noi rezultă din lipsa noastră de
capacitatea de a ne transpune în situaţia altora. Evreii ar fi trebuit să fie conştienţi, că ei înşişi nu
puteau lua locul martirilor, însă în orice caz ei trebuiau să se comporte aşa fel ca şi cum ei înşişi
ar fi captivi şi să dovedească „solidaritatea” lor cu cei captivi.
Chinuiţi în trup: la prigonirea din pricina credinţei aparţinea şi maltratarea corporală, şi evreii
sunt chemaţi să simtă cu cei care au parte de această suferinţă. Fraza de încheiere se poate
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traduce astfel: „ca acela care şi el este în trup”, adică ca oameni care trebuie să gândească că şi ei
au un trup care ar putea fi maltratat. Ei ar trebui să se identifice în gândirea lor cu ceea ce
înseamnă să fi maltratat.
Versetul 4: acum se pune în discuţie o altă relaţie, şi anume părtăşia căsniciei. Căsnicia ar trebui
să fie foarte preţuită de toţi cititorii (sau: în orice privinţă), nici o necurăţie nu ar trebui s-o
păteze. Noi ştim că, căsnicia a fost instaurată de Dumnezeu Însuşi deja înainte de căderea în
păcat, şi că El accentuează demnitatea căsniciei pe parcursul întregii Scripturi şi condamnă foarte
aspru curvia, adulterul şi divorţul. Cele mai multe epistole din Noul Testament tratează căsnicia
şi desfrâul, ceea ce subliniază importanţa acestui subiect.
Pat: cuvântul koite însemnează în original „patul” obişnuit (din aceeaşi rădăcină ca şi koimao, „a
dormi”) şi de acolo vine „patul conjugal”. Întinarea „patului (conjugal)” înseamnă de aceea
„curvie” (compară cu Geneza 49.4). În Romani 13.13 koite înseamnă de aceea „desfrâu”, unde
cuvântul a devenit o expresie eufemistică pentru „părtăşie sexuală” (aici nepermisă). În Romani
9.10 „a avea koite din” înseamnă „a avea ejaculare de sămânţă”, a avea părtăşie sexuală (a
împărţi patul), şi prin aceasta să devii fecundat, „să fii (sau să devii) gravidă”. Pe scurt: koite
trebuie să-l înţelegem aici ca „viaţă de căsnicie”, cu accentul pe latura sexuală. Aceasta este
întinată prin „adulter”, când unul din parteneri sau amândoi au părtăşie cu altul decât partenerul
de căsnicie sau prin „curvie”, o expresie generală pentru orice desfrâu sexual (nu numai
prostituţie), care poate include şi „adulterul” (Matei 5.32; 19.9), însă deseori este diferenţiată de
acesta (Matei 15.19; Marcu 7.21; 1 Corinteni 6.9; Galateni 5.19). În acest caz „curvia” se referă
la toate formele de desfrâu în care a ajuns cel necăsătorit. Curvarul şi cel care comite adulter
poate probabil să scape de judecătorul pământesc, el poate spera ca oamenii să nu descopere
desfrâul lui, însă el trebuie să ştie că Dumnezeu îl va găsi totuşi; atât în guvernarea Sa, atâta timp
cât omul este pe pământ, cât şi în judecata veşnică. Scriitorul nu porneşte de la premisa că un
curvar permanent poate fi un credincios adevărat; compară cu 1 Corinteni 6.9,10; Galateni 5.1921; Efeseni 5.5, unde curvia stă întotdeauna înainte şi Pavel spune că curvarul nu va moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu.
Versetul 5: primul şi al treilea loc din Scriptură numit amintesc alături de curvie şi lăcomia. Şi
aşa cum în 1 Corinteni 6.18 se spune: „Fugiţi de curvie!”, la fel 1 Timotei 6.10,11 învaţă că
trebuie să fugim de iubirea de bani. Ambele sunt capcane, care se leagă de pofta omului şi care
pot duce pe neobservate pe oameni la pierzare. După philadephia şi philoxenia (versetele 1 şi 2)
auzim acum despre o philea („dragoste”) greşită: „fără iubire de bani” înseamnă textual
„neiubind banii” (aphi-larguros). Umblarea (stilul de viaţă, obiceiurile vieţii, comportarea) nu
trebuie să fie orientată în totalitate spre obţinerea de bani, ca şi cum în viaţa creştinului totul ar fi
orientat spre cele pământeşti. Creştinii credincioşi sunt mai degrabă pe drumul spre cetatea
cerească.
Pavel spune: „Pentru că eu am învăţat, în împrejurările în care sunt, să fiu mulţumit” (Filipeni
4.11, şi: „Dar evlavia cu mulţumire este mare câştig. … Dar, având hrană şi îmbrăcăminte, vom
fi mulţumiţi cu acestea. Dar cei care vor să fie bogaţi cad în ispită şi în cursă şi în multe pofte
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nebune şi vătămătoare, care îi afundă pe oameni în ruină şi pieire. Pentru că iubirea de bani este
o rădăcină a tot felul de rele; după care unii, umblând, s-au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns
pe ei înşişi cu multe dureri” (1 Timotei 6.6-10). Nu este uşor să fii mulţumit, mai ales atunci
când vrăjmaşii ţi-au răpit posesiunea (Evrei 10.34). Odinioară evreii au „primit cu bucurie”
aceasta, căci ei ştiau că ei aveau o posesiune mai bună şi care rămâne. Dar când intervine
oboseala spirituală şi nu mai ai clar înaintea ochilor posesiunea cerească, veşnică, atunci priveşti
iarăşi la împrejurările şi posesiunile actuale şi devii nemulţumit de sărăcie. De aceea scriitorul
îndreaptă ochii cititorilor săi spre Dumnezeu Însuşi, care de mai multe ori a făgăduit: „Eu nu voi
renunţa la tine şi nu te voi părăsi”, aşa stă textual în Deuteronomul 31.6 (vezi şi versetul 8)
(LXX), acum „El” este schimbat în „Eu”. Vezi şi cuvintele asemănătoare adresate lui Iacov
(Geneza 28.15), Iosua (Iosua 1.5) şi de David lui Solomon (1 Cronici 28.20). Dumnezeu
făgăduieşte poporului Său, oricare ar fi împrejurările în care el s-ar afla (sărăcie, vrăjmăşie,
singurătate), că El nu-i va lăsa în seama sorţii lor.
Versetul 6: îndrăzneală: cuvântul este tradus în alte locuri cu „a avea încredere” (2 Corinteni
5.6,8; 7.16) sau „a fi curajos” (2 Corinteni 10.1,2). De aceea în versetul nostru se poate traduce
cu „îndrăzneală, curajos, optimist”. Credinciosul care se agaţă de făgăduinţa lui Dumnezeu
(versetul 5), are toate motivele să fie „îndrăzneţ” şi să rostească cu încredere cuvintele citate aici
din Psalmul 118.6, care traduse din ebraică spun: „Iahve este pentru mine, eu nu mă voi teme, ce
ar putea un om să-mi facă?” Cuvântul „Domn” aici nu este însoţit de articolul hotărât, deoarece
în mod curios în LXX este redarea numelui propriu al lui Iahve. Dacă Iahve este cu noi, este
ajutorul nostru, omul poate trage concluzia cu îndrăzneală: „Nu mă voi teme”, şi poate pune
retoric întrebarea, ce rău poate omul să-i facă, adică dacă nu este voia lui Dumnezeu.
Versetul 7: conducători: nu numai că Dumnezeu Însuşi este cu poporul Său, ci El a purtat de
grijă pe pământ ca să ne însoţească, să ne ajute, să ne păzească. Pentru aceasta sunt
„conducătorii”. Cuvântul „conducător” este simplu participiul verbului hegeomai, „a conduce”,
de aicea „conducător”, în sensul general în Luca 22.26. La fel „conducător” în Matei 2.6
(Hristos) şi Faptele apostolilor 7.10 (Iosif). În sensul de „conducător” în Adunare cuvântul se
întâlneşte şi în Faptele apostolilor 15.22 (Iuda şi Sila, „bărbaţi conducători între fraţi”) (vezi şi
Luca 22.26). Un alt cuvânt asemănător este prohistemi, „cel care stă înainte” (Romani 12.8; 1
Timotei 3.12), „a conduce” (1 Timotei 3.4,5,12; 5.17; supraveghetorii sau bătrânii). Domnul a
dat astfel de oameni în Adunare, care au primit darul (compară cu Romani 12.8; 1 Corinteni
12.28: „a conduce”) de a conduce pe credincioşi. Ei trebuie respectaţi ca atare (versetul 17; 1
Tesaloniceni 5.12). „Conducătorii” sunt numiţi de trei ori în epistola către Evrei, o dată fiind
vorba de conducătorii adormiţi (în versetul nostru) şi de două ori de cei aflaţi încă în viaţă
(versetele 17,24). Expresia aceasta nu face aluzie la purtători de funcţii numiţi oficial, aşa cum
sunt „bătrânii” (în Faptele apostolilor 14.23; Tit 1.5), ci numai de bărbaţi conducători şi cu
influenţă, care dintotdeauna au avut autoritate morală în comunitatea iudaică; vezi şi „bătrânii”
în Iacov 5.14. Un conducător adevărat îşi primeşte autoritatea nu (numai) pe baza poziţiei sale, ci
pe baza slujirii sale bune, a umblării sale în credincioşie, a credinţei lui vii.
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Cuvântul lui Dumnezeu: desigur îndemnul de a păstra în amintire pe conducătorii adormiţi şi de
a imita credinţa lor are valoare generală. Însă aici este vorba evident de conducătorii spirituali,
care în timpul creştin de început au predicat iudeilor noua veste bună; vezi Evrei 2.3; 4.2, de
aceea înainte de toate apostolii, dar şi alţi conducători din timpul de început (Faptele apostolilor
15.22). Unii evrei erau în pericol să nesocotească acest Cuvânt şi să renunţe la El. Ei ar fi trebuit
nu numai să ţină cu tărie acest Cuvânt, ci ei trebuiau să aibă înaintea ochilor lor şi modelul
acelora care au predicat Cuvântul.
Imitaţi-le credinţa: credincioşii nu sunt chemaţi să imită obiceiurile sau slujba sau funcţia de
conducere a conducătorilor, ci credinţa lor: forţa motrice a umblării lor şi a funcţiei de
conducere. Pe lângă aceasta ei ar trebui să ia seama la „sfârşitul” (rezultatul, realizarea) umblării
lor: conducătorii de odinioară nu numai au trăit prin credinţă, ci ei au murit în această credinţă
(compară cu Evrei 11.13). Aceasta poate însemna că ei au încheiat umblarea lor pe pământ cu
moarte de martir, dar nu trebuie să fie aşa. Înainte de toate este vorba că ei au înaintat în credinţă
stăruind în ea până la sfârşit, fără să se abată. Aceasta slujea ca model evreilor, în mod deosebit
pentru că noi ştim că unii dintre ei au început prin credinţă (chiar dacă numai în exterior), dar
erau în pericol să nu sfârşească în credinţă. Cine sfârşeşte în credinţă va intra în fericirea veşnică
în credinţă. Unii din cititori au fost probabil martori ai patului de moarte strălucitor al unora din
conducătorii sau martirii lor şi au văzut puterea credinţei lor. Acest final ar fi trebuit ei să-l
„privească” cu atenţie (un cuvânt puternic), ca să găsească curaj în acesta pentru propria lor
umblare prin credinţă.
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