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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



Sunt	 câteva	 cărţi	 în	 Noul	 Testament	 care	 prezintă	 o	 anumită	
fascinaţie,	nu	pentru	că	denotă	un	apel	imediat,	ci	fiindcă	sunt	mai	

dificil	de	înţeles	decât	se	întâmplă	în	mod	obişnuit	cu	celelalte	cărţi.	
Epistola	către	evrei	intră,	după	părerea	mea,	în	această	categorie	–	un	
fapt	care	ar	fi	putu	constitui	un	motiv	oarecum	îndreptăţit	de	a	nu	scrie	
un	 comentariu	 asupra	 epistolei.	 În	 același	 timp	 însă,	 dificultăţile	 de	
înţelegere	a	cărţii	pot	constitui	şi	o	provocare	ce	nu	poate	fi	uşor	ignorată.	
Dacă	 scopul	meu	 iniţial	 a	 fost	de	 a	 clarifica	propria	mea	 înţelegere,	
consider	 că	 aceasta	 ar	 trebui	 să	fie	o	 încurajare	 şi	 pentru	 cititor.	De	
fapt,	te	invit	să	mi	te	alături	în	explorarea	unei	cărţi	care	conţine	multe	
comori	de	înţelepciune	spirituală	şi	profunzime	teologică.

Speranţa	 mea	 este	 că	 cercetarea	 de	 faţă	 va	 duce	 la	 aceeaşi	
îmbogăţire	spirituală	pentru	cititor	cât	a	oferit	pentru	scriitor.	Sigur	
că	nu	am	pretenţia	că	toate	problemele	sunt	soluţionate	sau	că	acest	
comentariu	 se	 poate	 lăuda	 cu	 explorări	 inovatoare.	 Scrierea	 unui	
comentariu	 se	 aseamănă	 cu	 scrierea	 unui	 testament	 personal.	 Cu	
toate	că	sunt	profund	recunoscător	multor	altora	care	şi-au	asumat	
o	 asemenea	 responsabilitate	 înaintea	 mea,	 propria	 mea	 contribuţie	
poate	avea	pretenţia	unicităţii	doar	pe	temeiul	că	este	rezultatul	unei	
întâlniri	 între	 text	 şi	 experienţa	 mea	 personală	 de	 viaţă	 creştină	 şi	
studiu	al	Noului	Testament.

Donald	Guthrie
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I. ENIGmA EPIsTOLEI

Din	diferite	motive,	cartea	aceasta	pune	mai	multe	probleme	decât	
orice	altă	carte	din	Noul	Testament.	Atât	de	multe	dintre	întrebările	
pe	 care	 exploratorul	 este	 inclinat	 să	 le	 ridice	 nu	 pot	 fi	 rezolvate	
satisfăcător.	Cine	a	scris-o?	Cine	au	fost	cititorii	iniţiali?	Care	a	fost	
contextul	istoric	precis	în	care	a	fost	scrisă?	Care	a	fost	data	scrierii?	
Care	a	fost	influenţa	predominantă	din	spatele	prezentării?	Acestea	
sunt	câteva	întrebări	la	care	nu	poate	fi	dat	un	răspuns	concludent,	
deşi	 unele	 nu	 sunt	 atât	 de	 evazive	 ca	 altele.	 Foarte	 important	 însă	
pentru	 comentator	 este	 să	 descopere	 mesajul	 prezent	 şi	 relevanţa	
epistolei,	 dar	 acest	 lucru	 îl	 poate	 face	 numai	 investigând	 contextul	
istoric.	 Astfel	 că	 trebuie	 să	 caute	 răspunsurile	 cele	 mai	 justificate	
la	 întrebările	puse,	pentru	 a	 se	 asigura	 cadrul	 în	 care	 să	 se	ducă	 la	
îndeplinire	sarcina	înţelegerii	mesajului.

Fără	îndoială	că	pentru	cititor	este	dificil	să	deducă	sensul	general	
al	 argumentului	 din	 cadrul	 epistolei,	 şi	 asta	 în	 principal	 din	 cauză	
că	 şirul	 de	 idei	 este	 prezentat	 într-un	 limbaj	 şi	 cu	 aluzii	 specifice	
contextului	 cultic	 al	 Vechiului	 Testament.	 Preoţia	 lui	 Cristos	 este	
direct	 legată	 de	 vechea	 ordine	 levitică,	 dar	 are	 intenţia	 clară	 de	 a	
o	 înlocui	pe	 aceasta	din	urmă.	Mai	mult	decât	majoritatea	 cărţilor	
Noului	Testament,	Epistola	către	evrei	necesită	o	explicare	detaliată	
a	 semnificaţiei	 aluziilor	 contextuale.	 Asta	 este	 sarcina	 principală	
a	 comentatorului.	 La	 întrebarea:	 De	 ce	 este	 inclusă	 o	 asemenea	
carte	dificilă	 în	Noul	Testament?,	răspunsul	este	că	scrierea	aceasta	
abordează	 tocmai	 problema	 cu	 care	 omul	 se	 confruntă	 în	 mod	
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constant	 şi	 pe	 care	 ar	 trebui	 să	 o	 considere	 de	 importanţă	 majoră,	
şi	 anume	 cum	 ne	 putem	 apropia	 de	 Dumnezeu?	 Având	 în	 vedere	
contribuţia	semnificativă	a	Epistolei	către	evrei	la	această	problemă	
mereu	 prezentă,	 efortul	 necesar	 de	 a	 desluşi	 mesajul	 ei	 şi	 de	 a-l	
exprima	în	termeni	contemporani	este	pe	deplin	răsplătit.

II. EPIsTOLA îN BIsERICA PRImARă

Începem	 prin	 a	 înțelege	 modul	 în	 care	 primii	 creştini	 au	 privit	
această	epistolă,	fapt	ce	ne	va	da	posibilitatea	să	trasăm	paşii	prin	care	
epistola	a	ajuns	parte	constituentă	a	Noului	Testament.	Vom	vedea	
totodată	 că	 şi	 Biserica	 primară	 a	 întâmpinat	 anumite	 dificultăţi	 în	
acceptarea	epistolei.

Între	Epistola	 către	 evrei	 şi	 cele	mai	 timpurii	 scrieri	patristice	
care	 s-au	păstrat,	 bunăoară	Epistola	 lui	Clement	din	Roma	 către	
biserica	din	Corint	(cca	95	d.Cr.),	există	o	similaritate	remarcabilă	
(1	Clem.	36.1-2;	cf.	Evrei	1.3	şi	urm.),	alături	de	alte	câteva	asemănări.	
Extrasul	 următor	 din	 1	 Clement	 36	 va	 ilustra	 acest	 fapt.	 Aici	 se	
vorbeşte	despre	Cristos:	„care	este	oglindirea	slavei	Lui,	este	cu	atât	
mai	măreţ	decât	 îngerii,	cu	cât	El	a	moştenit	un	nume	mai	glorios	
(cf.	Evrei	1.3-4).	Căci	este	scris	astfel:	«Care	face	din	duhuri	îngerii	Lui	
şi	dintr-o	flacără	de	foc	slujitorii	Lui»	(cf.	Evrei	1.7).	Dar	despre	Fiul	
Său,	Stăpânul	a	spus	astfel:	«Tu	eşti	Fiul	Meu;	astăzi	Te-am	născut»	
(cf.	Evrei	1.5)	...	Şi	iarăşi	El	îi	spune:	«Şezi	la	dreapta	Mea,	până	voi	
face	 pe	 vrăjmaşii	 tăi	 aşternut	 al	 picioarelor	 tale»	 (cf.	 Evrei	 1.13).“1	
O	 deducţie	 firească	 este	 că	 de	 fapt	 Clement	 ar	 fi	 fost	 familiarizat	
cu	 Epistola	 către	 evrei,	 deşi	 acest	 lucru	 nu	 a	 rămas	 necontestat.	
Concepţia	alternativă,	cum	că	Epistola	către	evrei	a	citat	1	Clement,	
ridică	 prea	 multe	 dificultăţi	 ca	 să	 fie	 luată	 serios	 în	 considerare.	
Varianta	propusă	via media că	ambele	au	folosit	aceeaşi	sursă	ar	avea	
nevoie	de	ceva	mai	mult	suport,	fiindcă	nicio	dovadă	nu	poate	fi	adusă	
pentru	o	asemenea	sursă	ipotetică,	iar	în	absenţa	dovezilor	nu	poate	
fi	considerată	mai	mult	decât	o	teorie	nesatisfăcătoare.	Concluzia	că	

1	 Traducerea	 în	 engleză	 la	 K.	 Lake,	 The Apostolic Fathers	 1	 [Părinţii	
apostolici	1]	(Heinemann,	1952),	p.	71.
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Clement	ar	fi	cunoscut	Epistola	către	evrei	are	implicaţii	importante	
în	evaluarea	datării	epistolei	şi	în	recunoaşterea	autorităţii	ei	timpurii.	
De	asemenea,	este	de	menţionat	că	în	ceea	ce	reprezintă	practic	citate	
din	epistolă,	Clement	nu	menţionează	autorul,	 ceea	ce	n-ar	fi	 ieşit	
din	comun,	având	în	vedere	că	Clement	citează	şi	alte	fragmente	
din	Noul	Testament	(de	pildă,	epistolele	pauline)	fără	să	menţioneze	
sursa.	E	puţin	probabil	că	epistola	în	cauză	ar	fi	făcut	îndeosebi	un	
apel	 la	Clement,	care	descrie	 lucrarea	creştină	 în	 termenii	preoţiei1	
aaronice,	deşi	 el	 adoptă	o	abordare	 foarte	diferită	 faţă	de	 scriitorul	
epistolei.	Dependenţa	aceasta	timpurie	a	lui	Clement	de	Epistola	către	
evrei	este	cu	atât	mai	remarcabilă	cu	cât	în	perioada	ulterioară	aceasta	
pare	să	fi	fost	neglijată	de	către	bisericile	apusene.	Doar	pe	la	sfârşitul	
secolului	al	IV-lea	a	ajuns	recunoscută	printre	aceste	biserici.

Epistola	 către	 evrei	 n-a	 fost	 inclusă	printre	 cărţile	 acceptate	de	
Marcion,	a	cărui	colecţie	se	pretindea	a	fi	învăţătura	lui	Apostolikon, 
adică	a	apostolului	Pavel.	Se	presupune	cu	destul	de	mare	certitudine	
că	Marcion	ar	fi	respins	Epistola	către	evrei	din	cauza	dependenţei	
acesteia	 substanţiale	 de	 Vechiul	 Testament,	 pe	 care	 el	 l-a	 respins	
categoric.	

Canonul	Muratorian,	 care	 conţine	o	 listă	de	cărţi	 considerate	a	
reprezenta	canonul	bisericii	din	Roma	pe	la	sfârşitul	secolului	al	II-lea,	
nu	 conţine	 nicio	 referire	 la	 Epistola	 către	 evrei,	 deşi	 include	 toate	
epistolele	lui	Pavel	nominal.	Există	posibilitatea	ca	textul	respectivei	
liste	să	fi	fost	viciat	şi	o	parte	din	el	să	fi	dispărut.	Totuşi,	e	cel	puţin	
ciudat	 faptul	 că	de-a	 lungul	perioadei	primare	nu	 s-a	păstrat	nicio	
referire	specifică	în	favoarea	epistolei.	

Spre	sfârşitul	secolului	al	II-lea	apar	mai	multe	dovezi	de	folosire	a	
Epistolei	către	evrei	în	biserica	răsăriteană,	deşi	originea	ei	era	destul	
de	disputată.	Clement	din	Alexandria	 îl	 citează	pe	 învăţătorul	 său,	
„prezbiterul	binecuvântat“	(Pantenus)	ca	menţinând	poziţia	că	Pavel	
este	autorul	acestei	epistole.	El	a	explicat	absenţa	unui	nume	personal	
în	 textul	 epistolei	pe	 temeiul	 că	 Isus	 Însuşi	 a	 fost	Apostolul	Celui	

1	 T.	 W.	 Manson,	 The Church’s Ministry	 [Lucrarea	 Bisericii]	 (Londra,	
1948),	p.	13	şi	urm.,	numeşte	apelul	lui	Clement	la	legile	ceremoniale	
ale	Vechiului	Testament	„retrocesiune”.
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Atotputernic	pentru	evrei,	şi	că,	prin	urmare,	din	smerenie,	Pavel	n-ar	
fi	 scris	 evreilor	 în	 acelaşi	 spirit	 cum	 a	 scris	 neamurilor.	 Clement	 a	
continuat	 tradiţia	 originii	 pauline	 şi	 a	 citat	 frecvent	 Epistola	 către	
evrei	ca	fiind	scrisă	de	Pavel	sau	„Apostolul“.	Totuşi,	succesorul	său,	
Origen,	 a	 pus	 sub	 semnul	 îndoielii	 paternitatea	 lui	 Pavel	 asupra	
Epistolei	 către	 evrei,	 dar	 nu	 şi	 canonicitatea	 ei.	 El	 a	 considerat	 că	
ideile	ar	fi	ale	lui	Pavel,	dar	nu	şi	stilul.	A	relatat	concepţia	altora	
(a	 prezbiterilor)	 că	 Luca	 sau	 Clement	 din	 Roma	 ar	 fi	 autorul	 şi,	
cu	 toate	 că	 el	 însuşi	 se	 exprimă	 în	 favoarea	părerii	 că	Luca	 a	 scris	
gândurile	 lui	Pavel	 în	greacă,	 admite	 în	final	 că	numai	Dumnezeu	
cunoaşte	autorul.

După	vremea	lui	Origen,	succesorii	lui	nu	au	luat	în	seamă	decizia	
împărtăşită	de	el	şi	la	scurt	timp	convingerea	nedisputată	a	bisericii	
răsăritene	a	 fost	 aceea	 că	Pavel	 a	 fost	 autorul.	Este	de	 remarcat	 că	
Origen	a	inclus	Epistola	către	evrei	printre	epistolele	pauline,	uneori	
chiar	 citând	din	 ea,	prefaţându-şi	 citatul	 cu:	„Pavel	 spune“.	Aşadar	
nu	 este	 întru	 totul	 surprinzător	 faptul	 că	 discipolii	 săi	 au	 urmat	
acest	exemplu.	Influenţa	mare	a	lui	Origen	în	biserica	răsăriteană	a	
fost	suficientă	ca	să	asigure	accentuarea	continuă	a	epistolei	ca	fiind	
apostolică.	Nu	există	însă	nicio	îndoială	că	tocmai	credinţa	în	originea	
ei	 paulină	 a	 asigurat	 acceptarea	 ei	 universală.	 În	papirusul	Chester	
Beatty	 al	 epistolelor	 pauline,	 Epistola	 către	 evrei	 a	 fost	 inclusă	 şi	
aşezată	după	Epistola	către	romani.

În	 biserica	 apuseană	 acceptarea	 a	 fost	 mai	 târzie.	 După	 citarea	
epistolei	de	către	Clement	din	Roma,	dovezile	sunt	rare	până	la	vremea	
lui	 Ieronim	şi	Augustin.	La	sfârşitul	 secolului	al	 II-lea,	Tertulian	 l-a	
considerat	pe	Barnaba	ca	fiind	autorul,	dar	menţionează	acest	punct	
de	vedere	doar	într-un	singur	loc.	E	clar	că	Tertulian	nu	a	considerat	
această	 epistolă	 la	 acelaşi	nivel	 cu	epistolele	pauline.	Eusebiu,	 care	 a	
fost	sârguincios	în	culegerea	opiniilor	diferitelor	biserici	despre	cărţile	
Noului	Testament,	a	relatat	că	biserica	de	la	Roma	nu	a	acceptat	Epistola	
către	evrei	ca	fiind	paulină	şi	a	recunoscut	că	acest	fapt	i-a	determinat	
pe	 alţii	 să	 aibă	 îndoieli.	Ciprian,	 care	poate	fi	privit	 ca	 reprezentant	
respectabil	al	bisericii	apusene	de	la	mijlocul	secolului	al	III-lea,	nu	a	
acceptat	epistola.	

Primul	scriitor	patristic	apusean	care	a	acceptat	această	epistolă	a	
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fost	Hilary,	urmat	la	scurt	timp	după	aceea	de	Ieronim	şi	Augustin.	
Opinia	 celor	din	urmă	a	 ajuns	 să	fie	decisivă,	deşi	 ridică	un	punct	
de	 vedere	 interesant,	 întrucât	Augustin	 în	 lucrările	 sale	de	 început	
citează	Epistola	către	evrei	ca	fiind	paulină,	iar	în	scrierile	sale	finale	
ca	fiind	anonimă,	cu	o	perioadă	de	oscilaţie	la	mijloc.	Faptul	că	iniţial	
a	acceptat	epistola	a	fost	probabil	pe	temeiul	că	Pavel	era	autorul;	însă	
el	a	ajuns	să	evalueze	valoarea	epistolei	pe	baza	propriei	ei	autorităţi,	
iar	abordarea	lui	a	presupus	clar	o	distincţie	între	autorul	ei	–	ca	fiind	
Pavel	–	şi	canonicitatea	ei.	Această	distincţie	nu	a	fost	însă	păstrată	
de	succesorii	săi.

Perspectiva	de	ansamblu	a	istoriei	oarecum	schimbătoare	asupra	
acestei	epistole	a	evidenţiat	anumiţi	factori	de	care	trebuie	să	ţinem	
seama	 în	 exegeza	 cărţii.	 S-a	 arătat	 faptul	 că,	 în	 general,	 s-a	 crezut	
că	 Epistola	 către	 evrei	 reflectă	 o	 autoritate	 apostolică,	 deşi	 niciun	
nume	 specific	nu-i	poate	fi	ataşat.	Acolo	unde	au	existat	 ezitări	 în	
acceptarea	ei,	acestea	s-au	datorat	după	toată	probabilitatea	faptului	
că	autoritatea	apostolică	era	prea	strâns	legată	de	calitatea	apostolică	a	
autorului.	De	asemenea,	e	de	înţeles	că	stilul	şi	conţinutul	epistolei	ar	
fi	de	un	interes	mai	redus	pentru	apusenii	mai	prozaici,	decât	pentru	
răsăritenii	 mai	 eclectici.	 Acceptarea	 epistolei,	 în	 pofida	 îndoielilor	
serioase,	atestă	în	ultimă	instanţă	puterea	intrinsecă	a	epistolei.

O	adnotare	la	această	expunere	sumară	de	început	poate	fi	adăugată	
din	perioada	Reformei.	 În	 timpul	 acestei	 perioade,	 paternitatea	 lui	
Pavel	asupra	epistolei	a	fost	din	nou	disputată.	Mai	cu	seamă,	Martin	
Luther	a	fost	cel	care	a	sugerat	că	Apolo	ar	fi	un	autor	mai	probabil.	
Ca	reacţie	la	opiniile	lui,	Conciliul	de	la	Trent	a	declarat	emfatic	că	
epistola	a	fost	scrisă	de	apostolul	Pavel,	folosind	astfel	marca	autorităţii	
eclesiastice	în	încercarea	de	a	rezolva	problema.

III. AUTORUL

Având	 în	vedere	confuzia	din	Biserica	primară	privind	originea	
acestei	epistole,	nu	este	surprinzător	că	cercetătorii	moderni	au	opinat	
o	mulţime	de	sugestii	diferite.	Din	moment	ce	 foarte	multe	dintre	
ele	 sunt	 doar	 presupuneri,	 nu	 este	 benefic	 să	 alocăm	 mult	 spaţiu	
dezbaterii	lor.	Scopul	nostru	va	fi	să	arătăm	pe	scurt	de	ce	calitatea	de	
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autor	a	lui	Pavel	este	aproape	universal	considerată	neacceptabilă	şi	să	
oferim	un	indiciu	al	propunerilor	alternative.1

Concepţia	antică	potrivit	căreia	Pavel	ar	fi	autorul	epistolei	nu	este	
sprijinită	de	nicio	referire	la	Pavel	în	textul	epistolei.	Totuşi,	e	inclusă	
în	 inscripţia,	 care	 este	 în	 mod	 evident	 o	 reflectare	 a	 perspectivei	
tradiţionale	 şi,	 prin	 urmare,	 are	 puţină	 importanţă.	 Anonimatul	
textului	 este	 o	 dificultate	 imediată	 pentru	 calitatea	 de	 autor	 a	 lui	
Pavel,	de	vreme	ce	 în	niciun	loc	nu	există	vreo	sugestie	că	Pavel	ar	
fi	scris	ca	anonim.	Pentru	un	apostol	care	pretinde	cu	meticulozitate	
autoritate	 în	 introducerea	 epistolelor	 existente	 atribuite	 numelui	
său	este	puţin	probabil	să	fi	trimis	o	epistolă	fără	să	facă	referire	la	
autoritatea	 specială	 investită	 în	 el.	 În	 plus,	 nu	 există	 nicio	 sugestie	
în	modul	în	care	scrie	autorul	Epistolei	către	evrei	că	el	a	cunoscut	
aceeaşi	experienţă	dramatică	prin	care	a	trecut	Pavel	la	convertirea	sa	
şi	care	iese	în	relief	întotdeauna	în	epistolele	sale.

Încă	de	pe	vremea	lui	Origen	a	fost	observată	diferenţa	între	limbajul	
grecesc	al	epistolelor	lui	Pavel	şi	limbajul	Epistolei	către	evrei.	Origen	
a	considerat	că	Epistolei	către	evrei	„îi	lipsea	primitivismul	exprimării	
apostolului“	şi	că	„este	o	greacă	mai	idiomatică	în	alcătuirea	dicţiei	ei“	
(cf.	Eusebius,	Hist. Eccl.,	vi.25.11-12).	Cei	mai	mulţi	cercetători	ar	fi	
de	acord	cu	judecata	lui	Origen.	Limbajul	exprimă	un	stil	literar	bun	
în	greaca	koinē	şi	conţine	în	mod	cert	mai	puţine	neregularităţi	de	
sintaxă	decât	epistolele	lui	Pavel.2	Autorul	ştie	mult	mai	precis	spre	
ce	se	îndreaptă	argumentul	său.	Dacă	deschide	o	paranteză	pentru	a	
da	un	îndemn	cititorilor	săi,	el	revine	la	şirul	ideilor	sale.	Nu	deviază	
uşor	de	la	subiect,	aşa	cum	face	uneori	Pavel.	Ca	să	revenim	la	opinia	
lui	Origen,	s-ar	putea	spune	că	el	considera	ideile	prezente	în	scriere	
ca	fiind	ale	apostolului.	Totuşi,	mulţi	cercetători	moderni	nu	sunt	de	
acord.	Ei	susţin	că	atât	de	multe	din	temele	specific	pauline	lipsesc	cu	
desăvârşire	şi	mare	parte	din	mesaj	nu	se	aseamănă	cu	ce	se	găseşte	

1	 O	lucrare	majoră	mai	recentă	care	pledează	în	favoarea	calităţii	de	autor	
a	lui	Pavel	este	cea	a	lui	W.	Leonard,	The Authorship of the Epistle to the 
Hebrews [Autorul	Epistolei	către	evrei	]	(Londra,	1939).

2	 M.	E.	Thrall,	Greek Particles in the New Testament	(Leiden,	1962),	p.	9,	
consideră	că	Epistola	către	evrei	poate	fi	mai	 reprezentativă	pentru	o	
greacă	literară/cultă	decât	orice	alt	document	din	NT.
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la	Pavel	 (de	exemplu,	 tema	Marelui	Preot),	 astfel	 că	este	mult	mai	
rezonabil	să	se	presupună	că	nu	Pavel	a	fost	autorul.	Alţi	doi	factori	
arată	în	aceeaşi	direcţie:	metoda	citatelor	din	Vechiul	Testament,	care	
e	diferită	de	cea	a	lui	Pavel;	iar	afirmaţia	din	2.3,	care	presupune	că	
scriitorul	 nu	 avusese	 nicio	 revelaţie	 personală	 de	 la	 Dumnezeu,	 ci	
primise	o	„mântuire	aşa	de	mare“	–	adeverită	de	cei	care	L-au	auzit	
pe	Domnul.	Chiar	dacă	pasajul	din	2.3	ar	putea	fi	interpretat	într-un	
fel	care	să-l	aibă	în	vedere	pe	apostolul	Pavel	ca	autor,	nu	acesta	este	
sensul	 cel	 mai	 firesc	 al	 pasajului.	 Pavel	 n-a	 spus	 niciodată	 că	 ar	 fi	
primit	în	mod	indirect	esenţa	Evangheliei	lui,	aşa	cum	pare	să	susţină	
autorul	acesta.

Care	 sunt	 atunci	 alternativele?	Mărturia	 străveche	menţionează	
doar	alte	trei	posibilităţi	în	afară	de	Pavel	–	Luca,	Clement	şi	Barnaba.	
Deşi	există	câteva	asemănări	între	scrierile	lui	Luca	şi	Epistola	către	
evrei,1	ele	în	sine	nu	sprijină	un	autor	comun.	Clement	poate	fi	exclus	
pe	temeiul	că	există	multe	diferenţe	în	conţinutul	teologic	între	scrierea	
lui	şi	Epistola	către	evrei	şi	pe	baza	presupunerii	aproape	sigure	că	el	a	
citat	direct	din	Epistola	către	evrei.2	Ca	unică	susţinere	a	lui	Barnaba	
ca	autor	ar	putea	fi	adusă	originea	lui	levitică,	el	provenind	dintr-un	
mediu	elen	(Cipru).	Însă	autorul	nostru	este	interesat	mai	degrabă	de	
cultul	biblic	decât	de	cultul	templului.3

1	 A.	 R.	 Eager	 examinează	 asemănările	 lor	 de	 stil,	 „Autorul	 Epistolei	
către	 evrei“,	 The Expositor	 10	 (1904),	 p.	 74–80,	 110–123.	 Cf.	 F.	 D.	V.	
Narborough,	Comm.,	 p.	 11.	W.	Manson,	p.	 36,	de	 asemenea,	prezintă	
multe	dintre	aceste	asemănări.

2	 Calvin,	 Comm.,	 la	 Evrei	 13.23,	 a	 fost	 pregătit	 să	 ia	 în	 considerare	
favorabil	pe	Luca	sau	Clement.	El	a	respins	categoric	calitatea	de	autor	
a	lui	Pavel	(Cf.	idem.,	p.	1).	De	asemenea,	Cf.	C.	Spicq,	Comm.	1,	
p.	198.

3	 Atât	F.	F.	Bruce,	Comm.,	p.	xxxvii,	n.	62	cât	şi	Spicq,	Comm.	1,	p.	199,	n.	8,	
enumeră	mulţi	susţinători	ai	lui	Barnaba	ca	autor.	Lista	lui	Spicq	este	
mai	ales	 impresionantă.	Printre	cele	mai	 recente	 sunt	H.	Strathmann	
(Göttingen,	21937),	p.	64-65;	F.	J.	Badcock,	The Pauline Epistles and the 
Epistle to the Hebrews in their Historical Setting (Epistolele	 pauline	 şi	
Epistola	către	evrei	 în	contextul	 lor	 istoric)	 (Londra,	1937);	A.	Snell,	
New and Living Way (Calea	nouă	şi	vie)	(Londra,	1959),	p.	17	şi	urm.	
Badcock	a	susţinut	că	vocea	era	a	lui	Barnaba,	dar	mâna	care	a	scris	a	
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Dintre	presupunerile	mai	moderne,	Apolo	a	 avut	 cei	mai	mulţi	
susţinători,	în	principal	pe	temeiul	presupoziţiei	că	el,	ca	alexandrian,	
ar	 fi	 fost	 familiarizat	 cu	 stilurile	 de	 gândire	 ale	 conaţionalului	 său	
alexandrian,	 Philon,	 care	 sunt	 presupuse	 a	 fi	 reflectate	 în	 epistolă.	
Această	perspectivă,	care	a	fost	propusă	iniţial	de	Martin	Luther,	a	fost	
puternic	sprijinită	de	cei	care	doreau	să	păstreze	o	anumită	legătură	
paulină	cu	epistola.1	Alte	propuneri	sunt	Priscila,2	Filip,	Petru,	Silvan	
(Sila),	Aristion	şi	Iuda.3

Dacă	nu	putem	fi	siguri	de	identitatea	autorului,	putem	observa	
trăsăturile	 lui	principale,	 care	vor	fi	 inestimabile	pentru	 înţelegerea	
epistolei.4	Autorul	este	o	persoană	care	a	cugetat	îndelung	la	abordarea	
creştină	a	Vechiului	Testament.	Ce	scrie	el	este	bine	gândit.	El	ştie	
unde	 se	 îndreaptă	 cursul	 argumentului	 său.	Când	 face	o	paranteză	
pentru	 a-şi	 îndemna	 cititorii,	 o	 face	 cu	 multă	 sensibilitate	 şi	 tact.	
Preferă	să	observe	ceea	ce	este	pozitiv	cu	privire	la	ei,	deşi	prezintă	
avertismente	puternice	de	precauţie.	În	pofida	anonimatului	său,	el	
este	o	forţă	de	luat	în	considerare	în	teologia	creştină	primară.	Dintre	
toţi	scriitorii	Noului	Testament,	el	ne	oferă	dezbaterea	cea	mai	clară	
a	abordării	creştine	a	Vechiului	Testament.

fost	a	lui	Luca	(op.	cit.,	p.	198).	Totuşi,	Spicq,	(Comm.	1,	p.	200–202)	
oferă	nu	mai	puţin	de	zece	motive	pentru	contestarea	probabilităţii	lui	
Barnaba	ca	autor.

1	 Cf.	 Spicq,	 Comm.	 1,	 p.	 210,	 n.	 2,	 pentru	 o	 listă	 detaliată.	 Printre	
susţinătorii	secolului	XX	cel	mai	remarcabil	a	fost	T.	Zahn,	Einleitung in 
das Neue Testament	(Leipzig,	31907),	p.	7	şi	urm.;	J.	V.	Bartlet,	„Epistola	
către	evrei	 încă	o	dată”,	ExT	34	 (1922–23),	p.	58–61;	T.	W.	Manson,	
„Problema	Epistolei	 către	 evrei”,	BJRL	 32	 (1949),	p.	1–17;	Studies in 
the Gospels and Epistles	(Studii	în	Evanghelii	şi	Epistole)	(1962),	p.	254	
şi	urm.;	W.	F.	Howard,	Interpretation	5	(Interpretarea	5)	(1951),	p.	80	
şi	urm.;	C.	Spicq,	Comm.	1,	p.	207	şi	urm.	W.	Manson	critică	această	
concepţie	pe	baza	faptului	că	biserica	alexandriană	n-a	făcut	niciodată	
referire	la	Apolo	ca	autorul	acestei	epistole	(p.	171-172).

2	 La	fel	A.	Harnack,	ZNTW	1	(1900),	p.	16	şi	urm.
3	 Pentru	o	examinare	detaliată	a	acestor	alte	sugestii,	Cf.	C.	Spicq,	Comm.	1,	

p.	202	şi	urm.
4	 A.	Nairne,	Comm.,	p.	lvii,	a	considerat	că	precizia	unui	nume	n-ar	adăuga	

mult	la	înţelegerea	contextului	de	către	noi.




