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Primele	comentarii	biblice	de	la Tyndale aveau	ca	scop	acordarea	
unui	ajutor	general	cititorului	obişnuit	al	Bibliei.	Ele	se	concentrau	

pe	înţelegerea	textului,	fără	a	intra	în	amănunte	scolastice.	De	aceea	
se	urmărea	evitarea	a	două	extreme:	să	nu	fie	„nici	prea	tehnice	–	şi	
astfel,	 inutilizabile;	dar	nici	prea	scurte	–	şi	astfel	nesatisfăcătoare“.	
Drept	urmare,	majoritatea	utilizatorilor	acestor	comentarii	biblice	au	
opinat	că	s-a	reuşit	într-o	bună	măsură	atingerea	scopului	propus.

Dar,	vremurile	se	schimbă.	Şi	aşa	se	face	că	un	ciclu	de	comentarii	
care	şi-a	dovedit	eficienţa	o	perioadă	atât	de	lungă	s-ar	putea	să	nu	
mai	fie	astăzi	la	fel	de	relevant	ca	la	începuturile	sale.	S-au	adăugat	
elemente	noi	şi	informaţii	preţioase.	Dezbaterile	asupra	unor	chestiuni	
controversate	s-au	amplificat.	Modul	şi	metodele	de	a	citi	Biblia	s-au	
schimbat.	 În	plus,	 cei	mai	mulţi	 utilizatori	 ai	 comentariilor	biblice	
din	seria	Tyndale	apelau	la	Authorised Version	(Versiunea	Autorizată	a	
Bibliei),	iar	comentariile	erau	concepute	ca	atare,	situaţie	care	acum	
s-a	schimbat.

Decizia	 de	 a	 revizui	 şi	 actualiza	 întreaga	 serie	 de	 Comentarii 
Tyndale	nu	a	 fost	uşor	de	 luat	 şi	nici	 realizată	cu	uşurinţă;	 însă,	 în	
cele	 din	 urmă,	 s-a	 considerat	 că	 aceasta	 este	 o	 necesitate	 pentru	
situaţia	actuală.	Există	nevoi	şi	provocări	noi,	iar	acestea	vor	putea	fi	
întâmpinate	corespunzător	cu	ajutorul	unor	scrieri	noi	sau	printr-o	
actualizare	 completă	 a	 cărţilor	 vechi.	 Evident,	 scopul	 seriei	 iniţiale	
rămâne	neschimbat.	Noile	comentarii	nu	sunt	nici	prea	minuscule,	
dar	 nici	 exagerat	 de	 lungi.	 Ele	 sunt	 mai	 degrabă	 exegetice	 decât	
homiletice.	 Deşi	 nu	 dezbat	 toate	 chestiunile	 controversate,	 totuşi	
niciunul	nu	este	scris	fără	a	se	ţine	seama	de	anumite	probleme	care	
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atrag	atenţia	cercetătorilor	Noului	Testament.	Elementele	considerate	
că	ar	merita	să	li	se	acorde	neapărat	o	anumită	atenţie	sunt	luate	în	
discuţie	fie	în	Introducere,	fie	în	notele	sau	observaţiile	suplimentare.

Însă,	principala	abordare	a	acestor	comentarii	nu	este	una	de	ordin	
critic.	Aceste	 cărţi	 sunt	 scrise	pentru	 a-l	 ajuta	pe	 cititorul	obişnuit	
să	 înţeleagă	mai	bine	Biblia.	Ele	nu	presupun	cunoştinţe	de	 limba	
greacă,	fiindcă	toate	cuvintele	în	greacă	discutate	în	comentariu	sunt	
transliterate;	însă,	autorii	au	lucrat	cu	textul	grecesc	original	în	faţă.	
Pe	de	altă	parte,	deşi	autorii	au	libertatea	de	a-şi	alege	una	sau	alta	din	
versiunile	biblice	moderne,	totuşi,	li	se	cere	să	aibă	în	minte	varietatea	
traducerilor	aflate	în	uz	curent.

Noua	 serie	 a	 Comentariilor Tyndale face	 progrese,	 bucurându-se	
de	apreciere	aşa	cum	s-a	 întâmplat	cu	 seria	anterioară,	 cu	 speranţa	
că	Dumnezeu	Îşi	va	revărsa	harul	şi	binecuvântarea	peste	aceste	cărţi	
pentru	a-l	ajuta	pe	cititorul	obişnuit	să	poată	înţelege	cât	mai	profund	
şi	mai	clar	sensul	Noului	Testament.

Leon	Morris



Epistolele	pastorale	au	avut	un	 rol	 important	 în	 istoria	bisericii	
creştine	şi	şi-au	justificat	pe	deplin	includerea	lor	în	Canonul	Noului	
Testament.	 Forţa	 lor	 de	 atracţie	 constă	 în	 îmbinarea	 afirmaţiilor	
teologice	 cu	 sfaturile	 practice	 sănătoase,	 îmbinare	 ce	 s-a	 dovedit	
inestimabilă	pentru	creştini	atât	la	nivel	personal	cât	şi	la	nivel	colectiv.	
Nu	e	de	mirare	că	poruncile	adresate	lui	Timotei	şi	lui	Tit	cu	referire	
la	responsabilităţile	lor	au	slujit	ca	model	pentru	lucrarea	creştină	şi	
au	fost	folosite	la	scară	largă	şi	în	cadrul	serviciilor	de	ordinare.

Sunt	conştient	de	numeroasele	dificultăţi	ce	decurg	din	asumarea	
sarcinii	de	comentare	a	Epistolelor.	O	perioadă	destul	de	îndelungată	
mulţi	cercetători	au	exprimat	îndoieli	serioase	în	privinţa	autenticităţii	
lor,	iar	acest	fapt	a	tins	să	le	diminueze	autoritatea.	Mă	simt	obligat	
să	fac	o	investigare	completă	a	obiecţiilor	aduse	de	ei,	şi	voi	prezenta	
rezultatele	 acestei	 investigaţii	 atât	 cât	 îmi	 va	 permite	 spaţiul	 în	
Introducere.	De	asemenea,	am	acordat	o	atenţie	specială	problemei	
lingvistice	însă,	dată	fiind	natura	destul	de	tehnică	a	acestui	studiu,	
concluziile	la	care	am	ajuns	sunt	prezentate	într-o	Anexă.

Este	imposibil	să-mi	exprim	recunoştinţa	profundă	faţă	de	fiecare	
autor	 în	 parte	 care	 m-a	 precedat	 în	 acest	 domeniu	 şi	 m-a	 ajutat	
să	 înţeleg	Epistolele.	Totuşi,	 sunt	unii	 care	 trebuie	 să	fie	 remarcaţi	
printr-o	 menţiune	 specială.	 Dintre	 comentatorii	 care	 au	 susţinut	
paternitatea	paulină	a	Epistolelor,	de	cel	mai	mare	ajutor	mi-au	fost	
Bernard,	Lock,	Spicq	şi	Simpson,	în	timp	ce	Newport	White,	Horton,	
Parry	şi	Jeremias	mi-au	furnizat	numeroase	sugestii	folositoare.	Pe	de	
altă	parte,	i-am	consultat	constant	şi	pe	Scott	şi	Easton,	care	nu	sunt	
în	favoarea	paternităţii	pauline,	iar	Dibelius	s-a	dovedit	deosebit	de	

prefaþa autorului
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valoros	pentru	paralelele	sale	literare.	Cartea	lui	Harrison	intitulată	
The Problem of the Pastorals (Problema	 Epistolelor	 pastorale)	 mi-
a	 fost	 indispensabilă	 în	 tratarea	 problemei	 lingvistice	 şi	 constituie	
fundamentul	investigaţiilor	prezentate	în	Anexă.	

Speranţa	mea	sinceră	este	că	acest	comentariu	va	stimula	interesul	
faţă	de	aceste	Epistole	finale	ale	marelui	apostol	şi	va	contribui	la	o	
mai	bună	înţelegere	a	lor.

Donald	Guthrie



Principalul	 motiv	 pentru	 revizuirea	 acestui	 comentariu	 a	 fost	
necesitatea	fundamentării	sale	pe	o	traducere	modernă	în	limba	engleză	
a	Epistolelor	pastorale.	Am	ales	 să	 adaptez	 textul	 comentariului	 la	
versiunea	New International,	deşi	în	câteva	cazuri	voi	face	referire	şi	
la	alte	versiuni	moderne.

De	asemenea,	am	folosit	ocazia	pentru	a	introduce	unele	schimbări	
minore	în	comentariu,	pentru	a	facilita	o	mai	clară	înţelegere	a	sa.	În	
diferite	 locuri	din	comentariu	am	introdus,	de	asemenea,	referiri	 la	
comentatori	de	dată	mai	recentă.

Nu	am	găsit	niciun	motiv	să	mă	îndepărtez	de	convingerea	mea	
că	punctul	de	vedere	care-l	consideră	pe	Pavel	ca	fiind	autorul	acestor	
epistole	este	cel	mai	probabil,	cu	toate	că	sunt	conştient	de	faptul	că	
unii	scriitori	recenţi	au	adoptat	concepţia	că	Epistolele	sunt	fictive	şi	
pseudonime.	După	aprecierea	mea,	faţă	de	prima	mea	ediţie	n-a	fost	
adusă	nicio	dovadă	în	plus	care	să	susţină	problema	în	dezbatere	şi	
care	să	solicite	o	schimbare	de	poziţie.	Fără	îndoială	că	autenticitatea	
Epistolelor	pastorale	va	continua	să	fie	un	subiect	de	discordie	printre	
cercetători.

Sper	 din	 toată	 inima	 că	 această	 ediţie	 revizuită	 se	 va	 dovedi	
un	 ajutor	 continuu	 pentru	 cei	 care	 doresc	 să	 exploreze	 învăţătura	
Epistolelor.

Donald	Guthrie

prefaþa autorului
la a doua ediþie



Abbott-Smith	 G.	 Abbott-Smith,	 A Manual Greek Lexicon of the 
New Testament,	ed,	a	III-a.	(1937).

av	 Authorized	(King	James)	Version,	1611.
CBQ	 Catholic Biblical Quarterly.
ExpT	 Expository Times.
HDB	 J.	Hastings	(ed.),	A Dictionary of the Bible	(Edinburgh,	

1898–1904).
JBL	 Journal of Biblical Literature.
JTS	 Journal of Theological Studies.
lxx	 The	 Septuagint	 (versiunea	 greacă	 precreştină	 a	

Vechiului	Testament).
M	&	M	 J.	H.	Moulton	and	G.	Milligan,	The Vocabulary of the 

Greek Testament	(1914–29).
mg.	 margine.
Moffatt	 J.	Moffatt,	A New Translation of the Bible,	1913.
ms(s)	 manuscris	(manuscrise)
NCB	 New	Century	Bible.
niv	 New	International	Version,	1973,	1978,	1984.
NTS	 New Testament Studies.
rsv	 Revised	 Standard	 Version:	 Old	 Testament,	 1952;	

New	Testament,21971.
rv	 Revised	Version,	1884.
SJT	 Scottish Journal of Theology.
ZNTW	 Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft.

abrevieri



Comentarii

Barrett,	C.	K.,	The Pastoral Epistles,	New	Clarendon	Bible	(Oxford,	
1963).

Bengel,	J.	A.,	Gnomen of the New Testament,	vol.	iv,	translated	by	James	
Bryce	(Edinburgh,	1866).

Bernard,	 J.	 H.,	 The Pastoral Epistles,	 Cambridge	 Greek	 Testament	
(Cambridge,	1899).

Brox,	 N.,	 Die Pastoralbriefe,	 Regensburger	 Neues	 Testament	
(Regensburg,	1969).

Bürki,	H.,	Der erste Brief des Paulus an Timotheus	(Wuppertal,	1974).
Dibelius,	M.,	Die Pastoralbriefe,	Handbuch	zum	Neuen	Testament,	

ed.	a	III-a	rev.	de	H.	Conzelmann	(Tübingen,	1955).
Dornier,	P.,	Les Epîtres Pastorales,	Sources	Bibliques	(Paris,	1969).
Easton,	B.	S.,	The Pastoral Epistles	(London,	1948).
Falconer,	R.,	The Pastoral Epistles	(Oxford,	1937).
Fee,	G.	D.,	 1 and 2 Timothy and Titus,	New	 International	Biblical	

Commentary	(Peabody,	Mass.,	1988).
Gealy,	F.	D.,	The Pastoral Epistles,	Interpreter’s	Bible	11	(New	York,	

1955).
Hanson,	A.	T.,	The Pastoral Epistles,	Cambridge	Bible	Commentary	

(Cambridge,	1966).
Hanson,	A.	T.,	The Pastoral Epistles,	New	Century	Bible	(London,	1982).
Hasler,	V.,	Die Briefe an Timotheus und Titus	(Zurich,	1978).
Higgins,	A.	J.	B.,	‘The	Pastoral	Epistles’	in	Peake’s Commentary on the 

Bible	(London,	1962).

Bibliografie selectivã



14 EpistolElE pastoralE

Holtz,	 G.,	 Die Pastoralbriefe,	Theologischer	 Handkommentar	 zum	
Neuen	Testament	13,	ed.	a	II-a.	(Berlin,	1972).

Horton,	R.	F.,	The Pastoral Epistles,	The	Century	Bible	(1911).
Houldon,	 J.	 L.,	 The Pastoral Epistles,	 Pelican	 New	 Testament	

Commentaries	(Penguin,	1976).
Jeremias,	J.,	Die Briefe an Timotheus und Titus,	Das	Neue	Testament	

Deutsch	9	(Gottingen,	1963).
Kelly,	 J.	 N.	 D.,	 The Pastoral Epistles,	 Black’s	 New	 Testament	

Commentaries	(London,	1963).
Leaney,	A.	R.	C.,	The Epistles to Timothy, Titus and Philemon,	Torch	

Commentary	(London,	1960).
Lock,	W.,	The Pastoral Epistles,	 International	Critical	Commentary	

(Edinburgh,	1924).
Parry,	J.,	The Pastoral Epistles	(Cambridge,	1920).
Plummer,	A.,	The Pastoral Epistles,	Expositor’s	Bible	(London,	1888).
Scott,	 E.	 F.,	 The Pastoral Epistles,	 Moffatt’s	 New	 Testament	

Commentary	(1936).
Simpson,	E.	K.,	The Pastoral Epistles,	(London,	1954).
Spicq,	 C.,	 Les Epîtres Pastorales,	 Etudes	 Bibliques,	 4th	 ed.	 (Paris,	

1969).
Ward,	 R.	 A.,	 Commentary on 1 and 2 Timothy and Titus	 (Waco,	

1974).
White,	 N.,	 The Pastoral Epistles,	 Expositor’s	 Greek	 Testament	

(London,	1910).

alte lucrări

Guthrie,	D.,	New Testament Introduction,	4th	ed.	(Leicester,	1990).
Guthrie,	 D.,	 The Pastoral Epistles and the Mind of Paul	 (London,	

1956).
Hanson,	A.	T.,	Studies in the Pastoral Epistles	(London,	1968).
Harrison,	P.	N.,	The Problem of the Pastorals	(Oxford,	1921).
James,	 J.	 D.,	 The Genuineness and Authorship of the Pastoral Epistles	

(London,	1906).
Knight,	G.	W.,	The Faithful Sayings in the Pastoral Epistles	(Kampen,	

1968).



BiBliografiE sElEctivã 15

Lestapis,	S.	de,	L’Enigme des Pastorales de Saint Paul	(Paris,	1976).
Rigaux,	B.,	Saint Paul et ses Lettres	(Paris,	1962).
Trummer,	P.,	Die Paulustradition der Pastorbriefe	(Frankfurt,	1978).
Verner,	D.	C.,	The Household of God: The Social World of the Pastoral 

Epistles	(Scholar’s	Press,	Chico,	1983).
Wilson,	S.	G.,	Luke and the Pastoral Epistles	(London,	1979).





I. Denumirea şi caracterul epistolelor

Aceste	 trei	 epistole	 au	 atât	 de	 multe	 lucruri	 în	 comun	 în	 ce	
priveşte	cadrul	istoric,	doctrina	şi	stilul,	încât	au	fost	tratate	mereu	ca	
un	grup	unitar,	la	fel	ca	marile	epistole	„evanghelice“	şi	cele	scrise	din	
închisoare.	Abia	în	1703,	D.	N.	Berdot	–	urmat	mai	târziu	de	Paul	
Anton,	 în	1726	–	a	popularizat	şi	a	 folosit	 termenul	de	„pastorale“	
pentru	a	le	descrie.	Cu	toate	că	acest	nume	nu	este	foarte	corect	din	
punct	de	vedere	tehnic,	întrucât	epistolele	nu	tratează	responsabilităţi	
pastorale	în	sensul	îngrijirii	pastorale	a	sufletelor,	el	este	adecvat	într-
o	 perspectivă	 mai	 largă,	 deoarece	 denotă	 natura	 esenţial	 practică	 a	
subiectului	 tratat,	 spre	 deosebire	 de	 celelalte	 epistole	 atribuite	 lui	
Pavel.	 Fără	 îndoială	 că	 Epistolele	 nu	 sunt	 un	 manual	 de	 teologie	
practică,	însă	utilitatea	lor	în	rânduirea	disciplinei	ecleziastice	a	fost	
recunoscută	încă	de	timpuriu.1

În	 contrast	 cu	 celelalte	 Epistole	 pauline	 care	 sunt	 adresate	
bisericilor,	cele	 trei	Epistolele	pastorale	 se	adresează	unor	persoane	
individuale	 şi	multe	dintre	prescripţii	 sunt	clar	personale.	Totuşi,	o	
mare	parte	a	materialului	pare	să	fie	destinat	comunităţilor	pe	care	
le	 slujeau	Timotei	 şi	Tit.	De	aceea,	 ele	 sunt	considerate	 în	general	
Epistole	 cvasi-publice,	 deşi	 caracterul	 lor	 de	 scrisori	 autentice	 nu	

1	 De	exemplu	Canonul	Muratorian	menţionează	că	două	epistole	adresate	
lui	Timotei	şi	o	epistolă	adresată	lui	Tit	sunt	„încă	venerate	în	Biserica	
romano-catolică,	 în	 ce	 priveşte	 orânduirea	 disciplinei	 ecleziastice“.	
Tertulian	 şi	Augustin	mărturisesc	 şi	 ei	 acelaşi	 fapt	 (vezi	C.	Spicq,	
Les Epîtres Pastorales,	1948,	p.	xxi).

introducere
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trebuie	să	fie	neglijat.1	Apostolul	trebuie	să	fi	scris	multe	asemenea	
scrisori	 de-a	 lungul	 călătoriilor	 lui	 misionare,	 menţinând	 în	 acest	
mod	nu	doar	un	schimb	de	 informaţii,	ci	 şi	o	direcţie	clară	pentru	
numeroasele	 proiecte	 creştine	pe	 care	 le	 începuse.	Faptul	 că	 aceste	
trei	epistole	s-au	păstrat	(alături	de	Epistola	către	Filimon),	pentru	
a	fi	incluse	în	canon,	sporeşte	valoarea	lor	ca	documente	ce	aruncă	o	
lumină	asupra	problemei	practice	a	creştinismului	primar.

Dacă	 examinăm	 caracteristicile	 literare	 ale	 acestor	 epistole,	
anumite	 trăsături	 ies	 imediat	 la	 iveală.	 Remarcăm	 aşadar	 absenţa	
unei	 ordini	 studiate,	 anumite	 subiecte	fiind	 tratate	mai	mult	 decât	
o	dată	 în	aceeaşi	 scrisoare,	 fără	o	premeditare	aparentă.	Afirmaţiile	
doctrinare	 concise	 sunt	 amestecate	 cu	 cerinţele	 personale	 sau	 cu	
sfaturile	ecleziastice.	Prin	urmare,	aceste	epistole	sunt	foarte	departe	
de	standardele	literare,	ele	fiind	mai	degrabă	expresii	umane	şi	naturale	
ale	reflecţiilor	apostolului	asupra	viitorului	lucrării,	pe	care	este	nevoit	
s-o	 delege	 altora.	 Aşadar,	 ele	 dezvăluie	 atât	 reacţiile	 autorului	 la	
situaţiile	cu	care	s-a	confruntat,	cât	şi	starea	bisericii	la	acea	vreme.

II. epistolele în biserica primară

Tendinţa	modernă	este	să	se	minimalizeze	importanţa	dovezilor	
externe.	 Însă	 numai	 în	 contextul	 concepţiilor	 creştine	 iniţiale	
despre	Epistole	pot	fi	evaluate	corect	teoriile	moderne	devaforabile	
paternităţii	 pauline.	 În	 adevăr,	 aşa	 cum	 vor	 arăta	 dovezile	 de	 mai	
jos,	nu	există	deloc	temeiuri	pentru	a	se	susţine	că	biserica	primară	
avea	vreo	îndoială	în	legătură	cu	autenticitatea	acestor	Epistole.	De	
fapt,	abia	în	secolul	al	XIX-lea	au	început	să	apară	opinii	critice	în	
defavoarea	paternităţii	pauline.

Cu	toate	că	există	multe	asemănări	între	limbajul	acestor	Epistole	
şi	acela	al	primilor	părinţi	apostolici,	Clement	din	Roma	şi	Ignaţiu,	
acestea	nu	sunt	în	general	considerate	suficiente	pentru	a	dovedi	că	
autorii	menţionaţi	 au	 folosit	 cu	 adevărat	Epistolele.	Chiar	 şi	 acolo	

1	 Cf.	 Spicq,	 op.	 cit.,	 p.	 xxi–xxxi.	 Vezi	 de	 asemenea,	 J.	 D.	 James,	
The Genuineness and Authorship of the Pastoral Epistles	(1906),	p.	109	şi	
Sir	W.	Ramsay,	HDB,	Extra	Vol.,	p.	401.
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unde	asemănările	au	fost	recunoscute,	dovezile	au	fost	interpretate	în	
moduri	diferite.	S-a	mers	până	acolo	încât	să	se	sugereze	că	autorul	
Pastoralelor	a	folosit	scrierile	lui	Clement	şi	Ignaţiu.	Unii	consideră	că	
aceste	dovezi	arată	cel	puţin	că	Pastoralele	aparţin	aceleiaşi	perioade	
cu	Clement	şi	Ignaţiu.	Dar	acest	fapt	nu	poate	fi	susţinut	în	lumina	
caracterului	mai	neşlefuit	al	conţinutului	Pastoralelor	în	comparaţie	
cu	părinţii	apostolici.	Acest	fapt	va	deveni	mai	clar	în	discuţia	noastră	
ulterioară.	Ţinând	 seama	 de	 natura	 neconcludentă	 a	 asemănărilor,	
acestora	 nu	 li	 se	 poate	 conferi	 o	 importanţă	 prea	 mare,	 deşi,	 dacă	
provenienţa	timpurie	a	Epistolelor	pastorale	poate	fi	stabilită	pe	alte	
baze,	asemănările	de	limbaj	ar	avea	mai	multă	forţă	decât	altminteri.	
Din	aceste	dovezi	nu	se	poate	fi	stabili	cu	siguranţă	că	Pastoralele	nu	
existau	în	mod	cert	atunci	când	au	scris	Clement	sau	Ignaţiu.	

Dovezile	din	partea	lui	Policarp	sunt	de	o	altă	natură,	fiindcă	el	
arată	o	mai	bună	cunoaştere	a	acestor	Epistole.	Există	un	acord	general	
că	 Policarp	 le-a	 cunoscut	 şi	 le-a	 folosit,	 deşi	 unii	 au	 respins	 acest	
lucru.	De	exemplu,	concepţia	că	autorul	Pastoralelor	citează	numai	
maxime	 populare	 în	 circulaţie	 la	 acea	 dată	 reprezintă	 o	 încercare	
de	a	minimaliza	valoarea	acestei	dovezi.	Însă	asemănările	sunt	prea	
puternice	pentru	a	putea	accepta	o	atare	concepţie,	iar	Policarp	trebuie	
să	rămână	cel	mai	timpuriu	utilizator	sigur	al	Epistolelor	noastre	(cel	
puţin	al	lui	1	şi	2	Timotei).	Există	aluzii	la	aceste	Epistole	şi	în	Iustin,	
Heracleon,	Hegesippus,	Atenagoras,	Teolfil	şi	Irineu,	ceea	ce	arată	că	
ele	erau	cunoscute	pe	scară	largă,	în	timp	ce	Teofil	era	încredinţat	că	
ele	sunt	inspirate.1

Pe	 lângă	 aceste	 dovezi	 din	 secolul	 al	 II-lea,	 trebuie	 menţionată	
şi	mărturia	Canonului	Muratorian,	fiindcă	 în	 lista	 aceasta	 cele	 trei	
Epistole	sunt	plasate	imediat	după	epistolele	lui	Pavel	către	biserici	şi	
către	Filimon.	Am	remarcat	deja	că	însuşi	compilatorul	menţionează	
faptul	că	cele	două	epistole	către	Timotei	şi	epistola	către	Tit	sunt	
valoroase	 datorită	 problemelor	 de	 disciplină	 ecleziastică	 pe	 care	 le	
ridică.	Şi	nu	apare	menţionată	nicio	îndoială	în	legătură	cu	originea	
lor	 paulină.	 După	 publicarea	 acestui	 canon	 străvechi,	 Epistolele	
pastorale	au	început	să	fie	folosite	pe	scară	largă	de	scriitori	creştini.

1	 Ad	Autolycum,	3.
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Atestările	 precedente	 sunt	 la	 fel	 de	 puternice	 precum	 în	 cazul	
majorităţii	 Epistolelor	 pauline,	 cu	 excepţia	 Epistolei	 către	 Romani	
şi	 1	 Corinteni.	 Dar	 există	 şi	 alte	 direcţii	 de	 argumentare,	 despre	
care	se	pretinde	uneori	că	fac	ca	dovezile	exterioare	să	fie	în	general	
nefavorabile	autenticităţii	Epistolelor.	Toate	aceste	Epistole	au	 fost	
respinse	 de	 Marcion	 şi	 lipsesc	 din	 papirusul	 Chester	 Beatty	 (P46).	
Tertulian1	 este	 cel	 care	 spune	 că	 Marcion	 le-a	 scos	 din	 colecţia	
lui	de	 scrisori	 ale	 lui	Pavel,	 ceea	 ce	 arată	 că	Tertulian	 considera	 că	
Marcion	le-a	cunoscut,	dar	nu	le-a	acceptat.	Însă	unii	cercetători	cred	
că	 Marcion	 nu	 le-a	 cunoscut	 şi,	 prin	 urmare,	 nu	 acceptă	 mărturia	
lui	Tertulian	 în	 această	 privinţă.	 Dar	 există	 temeiuri	 solide	 pentru	
a	crede	că	anumite	părţi	din	Epistolele	pastorale	nu	erau	favorabile	
punctului	 de	 vedere	 al	 lui	 Marcion	 şi	 din	 acest	 motiv	 e	 posibil	 ca	
el	 să	 le	 fi	 respins.	 Atitudinea	 lor	 antieretică	 şi	 citatele	 din	Vechiul	
Testament	erau	contrare	opiniilor	lui	Marcion.	Având	în	vedere	acest	
aspect,	este	nefondat	să	susţinem	că	pe	vremea	lui	Marcion	Epistolele	
pastorale	nu	erau	 cuprinse	 în	 canonul	paulin.	Din	contră,	 se	poate	
spune	că	biserica	ortodoxă	a	început	să	pună	un	accent	mai	mare	pe	
canonicitatea	Epistolelor	pastorale,	ca	reacţie	faţă	de	canonul	paulin	
limitat	al	lui	Marcion.	S-a	afirmat	că	dacă	Marcion	le-ar	fi	cunoscut,	
ar	fi	şters	din	ele	pasajele	nefavorabile	lui,	aşa	cum	a	procedat	şi	cu	
alte	cărţi,	însă	este	preferabil	să-l	credem	pe	Tertulian	şi	să	acceptăm	
că	Marcion	a	respins	deliberat	Epistolele	pastorale.	

Cea	de-a	doua	direcţie	de	argumentare,	papirusul	Chester	Beatty,	
este	considerată	de	mulţi	cercetători	mai	importantă	în	discuţia	despre	
autenticitatea	 Pastoralelor.	 Realitatea	 este	 că	 P46	 nu	 este	 complet,	
lipsindu-i	atât	începutul	cât	şi	sfârşitul.	Însă	întrucât	acesta	era	sub	
formă	de	codex,	se	poate	presupune	că	sfârşitul	lipsă	n-ar	fi	conţinut	
suficiente	foi	ca	să	includă	şi	Epistolele	pastorale.	Dar	presupunerea	
aceasta	nu	este	un	argument	în	sine	pentru	absenţa	Pastoralelor,	căci	
se	ştie	că	scribul	obişnuia	să	înghesuie	mai	multe	rânduri	pe	pagină	în	
ultima	parte	a	manuscrisului	decât	prima	parte	a	sa.	În	plus,	nu	era	ceva	
neobişnuit	ca	scribii	să	adauge	foi	suplimentare	la	finalul	codexului	
atunci	când	nu	mai	aveau	spaţiu,	dar	nu	există	nicio	cale	de	a	şti	dacă	

1	 Adversus	Marcionem,	v.	21.
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acest	lucru	s-a	întâmplat	şi	în	cazul	de	faţă.	O	altă	posibilitate	este	ca	
Epistolele	pastorale	să	fi	fost	incluse	într-un	alt	codex,	dar	nu	avem	
nicio	 informaţie	 care	 să	 confirme	această	 ipoteză.	Totuşi,	nu	 există	
niciun	motiv	să	se	presupună	că	 lipsa	oricărei	dovezi	 în	ce	priveşte	
includerea	Pastoralelor	în	P46	înseamnă	că	pe	vremea	producerii	lui	
(mijlocul	secolului	al	III-lea),	ele	erau	necunoscute	în	Egipt.

Trebuie	aşadar	să	tragem	concluzia	că	dovezile	externe	nu	ridică	
îndoieli	temeinice	în	legătură	cu	acceptarea	şi	canonicitatea	acestor	
epistole.	 Dacă	 acordăm	 credit	 forţei	 dovezilor	 externe,	 povara	
justificării	 în	 dezbaterile	 privind	 autenticitatea	 trebuie	 să	 stea	 pe	
umerii	acelora	care	consideră	că	Epistolele	pastorale	nu	sunt	scrise	
de	apostolul	Pavel.

III. epistolele în biserica modernă

Tradiţia	neîntreruptă	a	bisericii	până	în	secolul	al	XIX-lea	a	fost	
că	Epistolele	pastorale	îi	aparţin	lui	Pavel	şi,	prin	urmare,	că	ele	sunt	
autentice.	Primul	atac	clar	împotriva	paternităţii	apostolice	a	apărut	
atunci	 când	 Schleiermacher	 (1807)	 a	 negat	 paternitatea	 paulină	 a	
Primei	 Epistole	 către	 Timotei,	 pe	 temeiuri	 lingvistice	 şi	 stilistice,	
devenind	astfel	părintele	acelei	şcoli	de	critică	modernă	care	decide	
problemele	de	autenticitate	pe	baza	dovezilor	filologice.	Principalii	
susţinători	 ai	 paternităţii	 nonapostolice	 a	 tuturor	 Epistolelor	 au	
fost	 Eichhorn	 (1812),	 Baur	 (1835),	 de	 Wette	 (1844),	 Holtzmann	
(1880),	Moffatt	(1901),	Bultmann	(1930),	Dibelius	(1931,	revizuit	de	
Conzelmann	în	1955),	Gealy	(1955),	Higgins	(1962),	Brox	(1969),	
Houlden	 (1976),	 Hasler	 (1978)	 şi	 A.T.	 Hanson	 (1982).	 Mulţi	 au	
negat	paternitatea	paulină,	dar	au	căutat	să	păstreze	câteva	fragmente	
autentice.	 Principalii	 reprezentanţi	 ai	 acestui	 curent	 au	 fost	 Von	
Soden	(1893),	Harrison	(1921),	Scott	(1936),	Falconer	(1937),	Easton	
(1948),	Barrett	(1963),	Strobel	(1969)	şi	Dornier	(1961).	Şi	Hanson	
a	adoptat	această	concepţie	în	primul	său	comentariu	(1966),	dar	mai	
târziu	a	abandonat-o.

Pe	 de	 altă	 parte,	 în	 toată	 această	 perioadă	 de	 criticism,	 mulţi	
cercetători	 prudenţi	 au	 susţinut	 autenticitatea	 Epistolelor,	 printre	
care	cei	mai	demni	de	remarcat	fiind	Ellicott	(1864),	Bertrand	(1887),	




