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O privire de ansamblu asupra 
epistolelor NT 

 

 

 
 

Spre deosebire de Vechiul Testament, epistolele Noului Testament 

au un statut aparte, fiind singurele epistole păstrate sub formă de 

cărţi independente în colecţia canonică a Sfintei Scripturi (în 

Vechiul Testament există scrisori, dar ele există doar sub formă de 

texte incluse în alte cărţi, cum este cazul, de exemplu, cu Ezra 5:7-

17; 6:3-12; Neemia 2:7; Daniel 6:25-27 etc.). În NT scrisorile apar 

sub diferite forme, mai elaborate sau mai simple, mai lungi sau 

mai scurte, cu un caracter oral mai pronunţat sau mai puţin 

pronunţat, şi sunt relativ des întâlnite (chiar Apocalipsa începe 

printr-o serie de scrisori către cele şapte Biserici din Asia).  

Pavel, în particular, este cunoscut ca unul din cei mai 

prolifici scriitori ai NT. Pe lângă Ioan şi Petru, ale căror 

epistole au o greutate deosebită în NT, Dumnezeu a făcut 

cunoscută evanghelia Sa într-o mare parte din imperiul 

roman (Asia Mică, Grecia, Macedonia, Spania, Italia) prin 

Pavel, acest apostol plin de energie şi mereu gata de 

misiune1. Iuda şi Iacov au fost, de asemeni, inspiraţi să 

scrie şi discuţia despre lucrarea şi mărturia lor va fi 

                                            
1 În limba română pot fi consultate M-F. Baslez, Sfîntul Pavel, trad. A-M. 

Christodorescu, Sibiu: Compania, 2001; I. Bisoc, Sfântul Paul, omul 

sentimentelor adevărate, Iaşi: Sapientia, 2002; C. Bălgrădean, Viaţa de 

slujire A Sfîntului Apostol Pavel, Bucureşti: UCCB-RSR, 1979; literatura 

străină este foarte bogată, câteva titluri influente sunt R. Fabris, Paolo, 

L’apostolo delle genti, Milano: Paoline, 1997; F.F. Bruce, Paul. Apostle of 

the Free Spirit, Exeter, UK: Paternoster, 1977; J.D.G. Dunn, The Theology 

of Paul the Apostle, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998. 
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prezentată mai târziu; Pavel, însă, merită o tratare mai 

detaliată din punct de vedere teologic şi istoric. 

 

1. Genul epistolar şi Noul Testament 
 

Epistolele NT se încadrează în genul epistolar elenist şi 

au trăsături mixte, greco-romane şi evreieşti. Pentru a le 

înţelege structura şi tipul de argumente trebuie analizate 

modelele retorice folosite în literatura antică de gen şi 

evidenţiate elementele de importanţă majoră. 

 

1.1 Genul epistolar în literatura elenistă 

 

Istoria genului epistolar începe cu mesajele orale 

transmise printr-un sol, care comunică voia stăpânului 

său către destinatar. Mai târziu, în categoria „scrisorilor” 

au fost incluse tot felul de mesaje şi documente 

comerciale, guvernamentale, politice, militare, şi, 

bineînţeles, mesajele cu conţinut personal2. În timp, s-au 

conturat un număr de sub-genuri literare înrudite, între 

care se pot deosebi scrisoarea  şi epistola. 

 

Descrierea genului literar al scrisorii eleniste 

 

Scrisoarea reprezintă o specie neliterară de comunicare 

scrisă, de circumstanţă, de interes restrâns, adresată 

unui cititor individual, persoană privată. Genul literar al 

scrisorii este larg reprezentat în cultura elenistă. În stil, 

                                            
2 T. O'Brien, „Letters, Letter Forms”, in G.F. Hawthorne; R.P. Martin; D.G. 

Reid (eds), Dictionary of Paul and His Letters. A Compendium of 

Contemporary Biblical Scholarship, Leicester: IVP, 1993, 550-553, p. 550. 
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formă, şi ton, scrisoarea este cât se poate de neformală, 

liberă, familiară3.  

Prin contrast, epistola reprezită un gen literar artistic, 

o specie literară cum este şi dialogul, recitarea sau 

drama.4 Genul epistolar s-a dezvoltat în sec. 4 înainte de 

Hristos, şi implică o compoziţie literară complexă, atentă, 

destinată unui auditoriu larg, şi expune un subiect 

polemic, o dezbatere complexă a unei anumite teme5.  

Regulile de dezvoltare a argumentului unei epistole 

corespund legilor generale ale retoricii. Retorica, sau arta 

comunicarii convingătoare s-a dezvoltat în contextul 

cuvântărilor juridice, militare, din forurile politice (senat, 

parlament), dezbateri filosofice, cuvântări elogioase 

(sărbători, funeralii). În antichitate retorica era 

considerată arta supremă a omului educat, matur politic, 

intelectual, social. Deviza ei era întreită: docere, piacere, 

movere (a învăţa, a plăcea, a mişca – a determina la 

acţiune). 

Scrisoarea greco-romană generică avea trei părţi, 

introducerea cu datele de autor, destinatar şi salutările, 

conţinutul cu argumentele scrisorii, şi încheierea cu 

salutări finale şi rugăciune. Introducerea, numită şi 

praescriptio, conţinea numele autorului (superscriptio), al 

                                            
3 A. Kuen, Introduction au Nouveau Testament. Les lettres de Paul, Saint-

Legier (Suisse): Editions Emmaus, 1989, 54-56. 
4 G.A. Deismmann citat de J.A. Fitzmyer, „Introduction to the NT Epistles”, în 

J.A. Fitzmyer, R.E. Brown, R.E. Murphy (eds.), The New Jerome Biblical 

Commentary, London: G. Chapman, 1993 (1968), 768-771. In cuvintele lui 

Deissmann „scrisoarea este o bucată de viaţă, epistola este un produs al artei 

literare” (A. Deissmann, Light from de Ancient East, L.M.R. Strachan 

(trans.), London: Hodder & Stoughton, 1911, 194).  
5 Cf. Seneca, Ad Lucilium epistulae; scrisorile lui Diogenes în A.J. Malherbe, 

The Cynic Epistles, Missoula, MO: Scholars Press, 1977; scrisorile lui 

Epicurus în Diogenes Laertius, Vieţile Filosofilor, 10 etc. 
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destinatarului (adscriptio), şi o salutare scurtă (salutatio). 

În cadrul acestui salut putea să apară şi o invocaţie, 

amintirea numelui unei zeităţi în numele căreia se făceau 

diverse urări de bine. Încheierea, numită şi postscriptum, 

conţinea salutări finale, de despărţire (vale, erroso – adio, 

la revedere)6, precum şi o mulţumire finală către zeităţile 

preţuite de autorul scrisorii (eucharisto)7. 

Partea centrală a scrisorii, mesajul propriu-zis, 

conţinea următoarele diviziuni retorice: o introducere, 

exordium, care capta atenţia auditoriului, prezentând sau 

apărând caracterul autorului (un argument de tip ethos, 

bazat pe prezentarea caracterului autorului); în cadrul 

introducerii intră şi partea denumită proemium, care 

include o rugăciune de mulţumire (eucharisteo) precum şi 

prezentarea principalelor idei din argument. Rugăciunea 

aceasta are un echivalent evreiesc, binecuvântarea de 

început de discurs, numită berakah. În mod deosebit, în 

scrisorile lui Pavel se întâlneşte foarte des această 

binecuvântare – rugăciune. 

A doua parte a mesajului propriu-zis este narratio, 

descrierea pe scurt a situaţiei din viaţă de la care 

porneşte scrisoarea, precum şi linia generală pe care o 

                                            
6 Cf. S.E. Porter, „The Theoretical Justification for Application of Rhetorical 

Categories to Pauline Epistolary Literature”, în S.E. Porter şi T.H. Olbricht 

(eds), Rhetoric and the New Testament: Essays fRomani the 1992 

Heidelberg Conference, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993, 100-

122, 101. Chiar de la începutul secolului trecut, J. Weiss atrăgea atenţia 

asupra originalităţii literare a lui Pavel, asupra faptului că scrisorile sale sunt 

compuse ca să fie citite cu glas tare, deci, se bazează pe regulile retoricii (J. 

Weiss, „Beiträge zur paulinischen Rhetorik”, în Theologische Studien: 

Bernhard Weiss zu seinem 70 Geburtstage, Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1897, 166-1667, cf. 165-247 (citat de A.C. Thiselton, The First 

Epistle to the Corinthians, NIGTC, Carlisle:  Paternoster, 2000, 46). 
7 Cf. H.D. Betz, „The  Literary Composition and Function of Paul’s Letters to 

the Galatians”, New Testament Studies 21 (1975), 353-379. 
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adoptă pledoaria. În cadrul acestei secţiuni Pavel include 

adesea elemente autobiografice, un istoric condensat al 

bisericii sau persoanei căreia îi scrie, o prezentare scurtă 

a unor evenimente recente semnificative, o descriere a 

sentimentelor principale pe care le are faţă de situaţia 

creată – un argument de tip pathos (argument care pune 

accent pe suferinţa şi meritele autorului, de unde derivă 

autoritate şi înţelepciune). În continuare urmează 

propositio, secţiunea unde se afirmă teza de bază a 

scrisorii (numită şi partitio, enunţarea principalelor 

direcţii ale tezei).  

O parte esenţială a mesajului este, apoi, probatio, 

desfăşurarea propriu-zisă a argumentului scrisorii. 

Retorica greco-romană folosea diferite tipuri de 

argumente cum ar fi argumentul de tip ethos – argument 

etic cu accent pe caracterul autorului, pathos – argument 

etic cu accent pe suferinţele şi sentimentele autorului – 

de unde rezultă autoritatea sa morală, şi logos – 

argument bazat pe demonstraţii logice).  

O altă clasificare a argumentelor retorice le împarte în 

argumente de tip confirmatio – adică argumentele aduse 

în favoarea tezei autorului (argumente pozitive, de 

afirmare a tezei), şi argumente de tip refutatio – adică 

argumente prin care autorul respinge poziţiile adverse.  

În final, apar concluziile, peroratio, şi sfătuirea finală, 

exhortatio (sfaturi, îndemnuri, care puteau apare, de 

altfel, şi în alte părţi ale scrisorii, ca paraenesis, sfătuire 

generală).  

 

1.2 Scrisorile NT, ca scrisori mixte 

 

Scrisorile din NT au un caracter mixt, elenist, prezentând 

elemente de adaptare culturală. De exemplu, în loc de 
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urarea păgână „bucurie!”, tradusă adesea prin „salutări!” 

(chairein, cairein), întâlnim adesea la Pavel salutarea 

„har şi pace” (charis kai eirene, cariv kai eijrhnh), o 

combinare a formulei greceşti cu cea ebraică (şalom, ). 

Pavel adaugă apoi o declaraţie de mulţumire sau (şi) o 

cerere de binecuvântare (cf. berakah), bazate de obicei pe 

două tipuri de raţionament: un motiv bazat pe trecut 

(guvernat de prepoziţia oJti, pentru că) şi un motiv bazat 

pe scopul general al epistolei (guvernat de prepoziţia iJna, 

astfel încât, aşa încât).  

Scrisorile NT respectă, în general, reperele generale ale 

retoricii greco-romane, dar prezintă şi particularităţi. 

Astfel, scrisorile generale (soborniceşti, catolice), precum 

şi unele din scrisorile mai tarzii ale lui Pavel (1-2 Timotei, 

Tit, Filimon) prezintă o structură repetitivă, în dublete 

succesive de tip A – B (A – teologie, B – sfătuire). De 

asemenea, mai ales scrisorile generale tind să înlocuiască 

începutul clasic al scrisorii cu o introducere retorică, 

tematică, fără detalii de localizare (autor, destinatar, 

localizare). 

Scrisorile lui Pavel au, în general, două părţi, (a) una 

doctrinară şi (b) una practică. De asemenea, uneori corpul 

principal al epistolei se poate diviza, în epistolele lui 

Pavel, în trei părţi: (a) o parte conciliatorie (recunoaştere 

a meritelor şi realizărilor destinatarului), (b) o parte de 

învăţătură (doctrină), şi (c) o parte de îndemnuri 

(pareneză)8. În mare, scrisorile din NT au următoarele 

trei părţi majore9: 

 
I) Introducerea epistolei  

                                            
8 O'Brien, „Letters”, 553. 
9 Cf. prezentarea succintă din site-ul lui F. Just, S. J. clawww.lmu. 

edu/faculty/fjust/Bible/NTLetters.htm. 
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(Praescriptum, Proemium, Exordium) 

 Prezentarea autorului (autori, superscriptio)  

 Prezentarea destinatarului (destinatari, adscriptio)  

 Salutare (salutatio) 

Rugăciune de mulţumire sau binecuvântare 

(eucharisto,berakah) 

 Prezentarea generală a situaţiei (narratio) 

 Rezumat general, sfaturi generale (exordium) 

 

II) Cuprinsul epistolei (Propositio, Partitio, Probatio, 

 Paraenesis - Exhortatio) 

 Îndemnuri iniţiale 

 Teză (enunţarea subiectului, propositio, partitio)  

 Discuţie teologică (argumentare, probatio)  

 Sfaturi moralizatoare (parte etică) 

 

III)  Încheierea epistolei (Peroratio, Poscriptum,  

   Conclusio, Salutatio, Vale) 

 Precizări practice (exhortatio)  

 Salutări finale, individuale (salutatio) 

 Gânduri finale (peroratio, postscriptum)  

 Doxologie şi rugăciune. 

 

Ca exemplu, pot fi studiate elementele retorice din 

epistolele lui Pavel către Corinteni şi Romani. 

 

 

 

Elemente  

Retorice 
 1 Corinteni  2 Corinteni Romani 

Praescriptio 

 -Introducere 

cu salutările 

1:1-3 1:1-2 1:1-7 

   

Superscriptio 

1:1 Pavel, 

chemat să fie 

apostol al lui 

1:1a Pavel, 

apostol al lui 

Isus Hristos, 

1:1-6 Pavel, rob 

al lui Isus Hristos, 

chemat să fie 
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  -Prezentare Isus Hristos, 

prin voia lui 

Dumnezeu, şi 

fratele Sosten, 

prin voia lui 

Dumnezeu, şi 

fratele Timotei,  

 

apostol, pus 

deoparte ca să 

vestească 

Evanghelia lui 

Dumnezeu etc. 

 

Adscriptio 

 - Destinatar 

1:2 Către 

Biserica lui 

Dumnezeu care 

este în Corint, 

către cei ce au 

fost sfinţiţi în 

Hristos Isus, 

chemaţi să fie 

sfinţi, şi către 

toţi cei ce 

cheamă în vreun 

loc Numele lui 

Isus Hristos, 

Domnul lor şi al 

nostru 

  

1:1b Către 

Biserica lui 

Dumnezeu care 

este în Corint, şi 

către toţi sfinţii, 

care sunt în 

toată Ahaia: 

1:7a Vouă 

tuturor, care 

sunteţi prea iubiţi 

ai lui Dumnezeu în 

Roma, chemaţi să 

fiţi sfinţi:  

Salutatio 

- Salutare 

 propriu-zisă 

1:3 Har şi pace 

de la Dumnezeu, 

Tatăl nostru, şi 

de la Domnul 

Isus Hristos!  

1:2 Har şi pace 

vouă de la 

Dumnezeu, 

Tatăl nostru, şi 

de la Domnul 

Isus Hristos!  

1:7b Har şi pace de 

la Dumnezeu, 

Tatăl nostru, şi de 

la Domnul Isus 

Hristos!  

Proemium şi    

Exordium  

 

-Expunere 

rezumată  

a subiectului 

+ 

rugăciune  

şi / sau 

mulţumire 

 

1:4-9 

4. Mulţumesc 

Dumnezeului 

meu totdeauna 

cu privire la voi, 

pentru harul lui 

Dumnezeu, care 

v-a fost dat în 

Isus Hristos. 

5. Căci în El aţi 

fost îmbogăţiţi în 

toate privinţele, 

cu orice vorbire 

şi cu orice 

cunoştinţă etc. 

1:3-11 

Binecuvîntat să 

fie Dumnezeu, 

Tatăl Domnului 

nostru Isus 

Hristos, 

Părintele 

îndurărilor şi 

Dumnezeul 

oricărei 

mîngîieri, 4. care 

ne mîngîie în 

toate necazurile 

noastre, pentru 

ca, prin 

1:8-12.  

8 Mai întîi 

mulţumesc 

Dumnezeului meu, 

prin Isus Hristos, 

pentru voi toţi, 

căci credinţa 

voastră este 

vestită în toată 

lumea. 

9  Dumnezeu, 

cãruia Îi slujesc în 

duhul meu, în 

Evanghelia Fiului 

Sãu, îmi este 
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mîngîierea cu 

care noi înşine 

suntem 

mîngîiaţi de 

Dumnezeu, să 

putem mîngîia 

pe cei ce se află 

în vreun necaz! 

Etc. 

martor cã vã 

pomenesc 

neîncetat în 

rugãciunile mele,  

10  Şi cer 

totdeauna ca, prin 

voia lui 

Dumnezeu, sã am 

în sfârşit fericirea 

sã vin la voi.  

11  Cãci doresc sã 

vã vãd, ca sã vã 

dau vreun dar 

duhovnicesc 

pentru întãrirea 

voastrã,  

12  sau mai 

degrabã, ca sã ne 

îmbãrbãtãm 

laolaltã în mijlocul 

vostru, prin 

credinţa pe care o 

avem împreunã, şi 

voi şi eu. 

 

Conţinut, 

diviziuni 

principale 

1:10-16:18   

1-6; 7-16 

1:12-13:10 

1-7; 8-9; 10-13 

1:16-15:13 

1-11; 12-15 

Narratio 

-Expunerea 

contextului 

1:11-17 

 

1:8-2:13; 8:1-7, 

10:12-18 

1:13-15 

 

Propositio 

-Teza, 

subiectul 

principal 

1:10 

 

 

Vă îndemn, 

fraţilor, pentru 

Numele 

Domnului nostru 

Isus Hristos, să 

aveţi toţi acelaşi 

fel de vorbire, să 

n-aveţi dezbinări 

 

2:14-17, 8:8-11, 

10:7-11 

 

2:14. Mulţumiri 

fie aduse lui 

Dumnezeu, care 

ne poartă 

totdeauna cu 

carul Lui de 

biruinţă în 

1:16-17 

 

 

Căci mie nu mi-e 

ruşine de 

Evanghelia lui 

Hristos; fiindcă ea 

este puterea lui 

Dumnezeu pentru 

mîntuirea 

fiecăruia care 
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între voi, ci să 

fiţi uniţi în chip 

desăvîrşit într-

un gînd şi o 

simţire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hristos, şi care 

răspîndeşte prin 

noi în orice loc 

mireasma 

cunoştinţei Lui. 

[…] 

17. Căci noi nu 

stricăm Cuvîntul 

lui Dumnezeu, 

cum fac cei mai 

mulţi; ci vorbim 

cu inima curată, 

din partea lui 

Dumnezeu, 

înaintea lui 

Dumnezeu, în 

Hristos. 

 

 

crede: întîi a 

Iudeului, apoi a 

Grecului; deoarece 

în ea este 

descoperită o 

neprihănire, pe 

care o dă 

Dumnezeu, prin 

credinţă şi care 

duce la credinţă, 

după cum este 

scris: “Cel 

neprihănit va trăi 

prin credinţă.” 

 

 

 

 

 

Probatio  

-Argumentul 

cu dovezile lui 

 

 

1:18-15:12 

 

argument 

teologic: 

1:18-4:21 

parte etică: 

5:1-15:12 

 

3:1-6:10;  

8:12-9:5; 

11:1-12:18 

 

 

 

1:18-15:13 

 

argument teologic: 

1:18-11:36 

parte etică : 

12:1-15:13 

Peroratio 

(remarci 

finale) 

 

16:13-18 

 

 

6:11-12:6, 9:6-15; 

12:19-13:13 

 

 

15:14-16:23 

 

 

 

Conclusio  

 

 

 

 

 

Precizări 

finale  

   

  

 

 

     

16:19-24 

19. Bisericile din 

Asia vă trimit 

sănătate. Acuila 

şi Priscila, 

împreună cu 

Biserica din casa 

lor, vă trimit 

multă sănătate 

în Domnul. 

20. Toţi fraţii vă 

trimit sănătate. 

  

13:11-13 

11. Încolo, 

fraţilor, fiţi 

sănătoşi, 

desăvîrşiţi-vă, 

îmbărbătaţi-vă, 

fiţi cu un cuget, 

trăiţi în pace, şi 

Dumnezeul 

dragostei şi al 

păcii va fi cu voi. 

12. Spuneţi-vă 

 

 16:24-27 

24.Harul 

Domnului nostru 

Isus Hristos să fie 

cu voi cu toţi! 

Amin. 

 

25. Iar Aceluia 

care poate să vă 

întărească, după 

Evanghelia mea şi 

propovăduirea lui 
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Salutări   

Individuale 

(salutatio)  

 

 

 

 

 

Gânduri 

finale 

(postscriptum)  

 

 

 

 

 

Doxologie 

finală 

 

 

 

Spuneţi-vă 

sănătate unii 

altora cu o 

sărutare sfîntă. 

21. Urările de 

sănătate sunt 

scrise cu însăşi 

mîna mea: 

Pavel.  

 

22. Dacă nu 

iubeşte cineva pe 

Domnul nostru 

Isus Hristos, să 

fie anatema! 

Maranata!  

 

23.Harul 

Domnului Isus 

Hristos să fie cu 

voi. 

24. Dragostea 

mea este cu voi 

cu toţi în Hristos 

Isus. Amin. 

unii altora 

sănătate, cu o 

sărutare sfîntă. 

13. Toţi sfinţii 

vă trimit 

sănătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Harul 

Domnului Isus 

Hristos, şi 

dragostea lui 

Dumnezeu, şi 

împărtăşirea 

Sfîntului Duh, 

să fie cu voi cu 

toţi! Amin. 

Isus Hristos, 

potrivit cu 

descoperirea 

tainei, care a fost 

ţinută ascunsă 

timp de veacuri, 

26. dar a fost 

arătată acum prin 

scrierile 

proorocilor, şi, prin 

porunca 

Dumnezeului cel 

veşnic, a fost 

adusă la 

cunoştinţa tuturor 

Neamurilor, ca să 

asculte de 

credinţă, 

 

 

27. a lui 

Dumnezeu, care 

singur este 

înţelept, să fie 

slava, prin Isus 

Hristos, în vecii 

vecilor! Amin 

 

 

Adesea, în epistolele lui Pavel mulţumirile din final 

sunt înlocuite de o doxologie sau binecuvântare specifică.  

În ce priveşte stilul epistolar creştin, epistolele NT 

integrează numeroase subgenuri literare: discursuri, 

fragmente kerygmatice timpurii, crezuri, imnuri, liste de 

porunci, de calităţi sau defecte, reguli pentru buna 

funcţionare a case (house-rules, Haustafeln), formule 

liturghice, mărturii personale etc. 

Redactarea epistolelor, ca atare, putea implica 

intervenţia mai multor persoane. În general, scrisorile 

eleniste puteau fi compuse şi scrise în mai multe feluri: 
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fie personal de autor (documente autografe), fie cu 

ajutorul unui secretar: un scrib (copist) sau un prieten ori 

însoţitor al autorului, prin dictare sau delegat10. În astfel 

de situaţii, scrisoarea era dictată cuvânt cu cuvânt, şi 

autorul îşi adăuga în final semnătura autografă; când 

autorul putea delega scrierea unei scrisori, cu indicarea 

liniilor generale ale conţinutului, acesta era împuternicit 

să semneze în numele autorului – dar avea şi 

responsabilitatea să urmeze cu exactitate conţinutul 

indicat de autorul moral al scrisorii. Compunerea unei 

epistole, spre deosebire de scrisoare, putea lua mai multe 

zile. În final, era posibil ca o scrisoare să aibă un regim de 

document circular, destinat unui număr mai mare de 

destinatari, şi atunci putea rămâne fără introducere şi 

salut ca să i se ataşeze mai multe introduceri şi saluturi 

conform diverşilor destinatari. 

 

 

 

 

 

 

2. Pavel, apostolul şi scriitorul 

 

Ca autor major al multora din epistolele NT, apostolul 

Pavel merită o privire mai atentă, pentru aşeza mai bine 

lucrările sale în contextul cultural şi istoric al vremii sale. 

 

2.1 Viaţa lui Pavel 

 

De pe paginile NT desprindem portretul lui Pavel ca 

portretul unui om activ, plin de energie şi iniţiativă, un 

                                            
10 Kuen, Lettres de Paul, 54-56. 
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teolog profund şi un pastor cu mult spirit practic. Nu ni s-

a transmis un portret fizic; doar cartea apocrifă a 

Faptelor lui Pavel şi ale Teclei, din secolul doi, oferă o 

astfel de descriere inedită, şi nu neapărat istorică, a 

înfăţişării apostolului neamurilor, prezentat ca „un om 

mai degrabă scund, cu picioarele strâmbe; foarte sănătos; 

cu sprâncenele împreunate şi cu nasul uşor coroiat; foarte 

prietenos, plin de har, aşa încât uneori părea să fie doar 

om, iar alteori arăta ca un înger”11. Descrierea aceasta nu 

reprezintă un portret sigur, veridic, dar arată cel puţin 

cum şi-l imaginau unii din creştinii secolului 2, pe Pavel, 

la aproape un secol după viaţa lui. 

Datele care se pot aduna despre Pavel, în afara lucrării 

sale misionare, prezentate de Luca în cartea Faptele 

Apostolilor, şi în afara epistolelor sale sunt destul de 

puţine. Pe ansamblu, se poate conta pe faptul că era 

născut în Tars, în regiunea Cilicia, în sud-estul Asiei 

Mici, probabil în jurul anilor 5 – 15 (în momentul 

lapidării lui Ştefan, Fapte 7:58, în anul 32 – 33, Saul este 

numit „tânăr”)12. Tarsul Ciliciei, oraş înfloritor în epoca 

lui Pavel, ridicat pe malul râului Cydnus, la aproape 18 

km distanţă de Mediterana, ajunsese sub stăpânire 

romană din sec. 1 (67 î.H.), şi devenise faimos prin 

generalii săi, prin oamenii de artă şi scriitorii pe care îi 

dăduse (Seleucos din Rhosos, Caius Julius Nicanor, C. 

Julius Eudaimon, C. Julius Euphranticos etc.)13. Oraşul 

                                            
11 Faptele lui Pavel şi ale Theclei, 3, cf. W. Schneemelcher, Neutestamentliche 

Apokryphen, band 2, Apostolisches Apokalypsen und Verwandtes, J.C.B. 

Mohr: Tübingen, 1964, 243 (Taten des Paulus und der Thekla, 243-270). 
12 Baslez, Pavel, 16. 
13 Baslez, Pavel, 26-27, nota 6-9. Cf. n. 13, C.B. Welles sugerează că Pavel se 

numea, de asemeni, Caius Iulius. 
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avea universitate, stadion, instituţii de cultură şi de 

recreere. 

Evreu ca etnie, Pavel este, însă, de la naştere, şi 

cetăţean roman, un statut internaţional valoros, pe care 

mulţi din locuitorii Tarsus-ului îl primiseră ca răsplată 

pentru sprijinul arătat faţă de imperiul roman. Pavel va 

demonstra că ştie să se folosească de drepturile cetăţeniei 

romane şi că  era mândru cu această cetăţenie (existau 

doar 4-5 milioane de cetăţeni romani în imperiu)14. Chiar 

dacă în epistolele sale nu apar semne ale acestei 

satisfacţii se poate descifra orientarea culturală a lui 

Pavel : era un cetăţean roman, de origine evreiască, care 

se simţea în largul său în întreg imperiul, avea noţiuni 

cuprinzătoare despre sport (alergări, pugilistică, trânte 

greco-romane), despre navigaţie, despre viaţa militară şi 

procesiunile triumfale ale armatelor romane, despre 

organizarea statului şi despre dreptul roman, cunoaşte 

autori elenişti şi este capabil să-i citeze (Atena, în Fapte, 

în Tit). 

Ca evreu, Pavel făcea parte din seminţia lui Beniamin, 

iar familia lui se presupune că era originară din nordul 

Galileii.15 Educaţia sa a inclus şcoala în limba greacă, în 

Tars, şi, posibil, şi şcoală în latină, precum şi studiile 

rabinice, la Ierusalim, cu rabi Gamaliel, în evreieşte.16 În 

Tars, Saul a avut ocazia să interacţioneze cu literatura şi 

teatrul grecesc, precum şi cu religiile şi filosofiile timpului 

                                            
14 Baslez, Pavel, 15. 
15 Hieronim, Im Philemonem, 7.672. 
16 Provenind dintr-o familie care a dat rabini de seamă (fiu al lui rabi Simeon, şi 

nepot al lui rabi Hillel), Gamaliel (răsplata lui Dumnezeu) era un faimos 

învăţător fariseu din Ierusalim. El a condus sanhedrinul în timpul lui 

Tiberius, Caligula şi Claudius, şi a murit în aprox. AD 52. Este menţionat în 

Fapte 5:34-40 şi 22:3. 
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(şcoala din Tars era faimoasă, de exemplu, rivalizând cu 

cea din Atena şi Alexandria).  

În ce priveşte partida religioasă, el se declară „fariseu, 

fiu de fariseu”, un fariseu charismatic, plin de zel (Fapte 

23:6). Zelul său religios îl detaşează de contemporani şi îl 

lansează în cariera rabinică şi politică (Gal. 1; Filip. 3; 

Fapte 8-9). Prezenţa sa la martirajul lui Ştefan, şi 

prigonirea violentă a creştinilor la Ierusalim şi Damasc 

între anii 32-33 l-au făcut cunoscut ca un prigonitor de 

temut al „Căii” lui Hristos, şi Saul este un tânăr evreu 

ambiţios din punct de vedere al carierei politice-

religioase. De aceea, şi pocăinţa sa în urma întâlnirii cu 

Isus Hristos pe drumul spre Damasc, va rămâne în 

memoria tuturor drept unul din cele mai remarcabile 

evenimente alte timpului (Fapte 9, 22, 26; Gal. 1).  
Pavel devine apostolul neamurilor, prin excelenţă, şi unul din 

principalii autori ai NT. Teologia sa, desfăşurată în epistolele 

adresate diverselor biserici, este una din cele mai fecunde şi mai 

profunde cugetări creştine. Nu este de mirare că Dumnezeu a 

folosit mintea şi zelul său în lărgirea împărăţiei sale, la creşterea 

Bisericii. În urma convertirii, Pavel reuşeşte să înţeleagă foarte 

bine taina de veacuri a lui Dumnezeu, taina evangheliei, adică 

faptul că Dumnezeu are în vedere şi pocăinţa şi mântuirea 

păgânilor, a „neamurilor”, nu doar a evreilor. El arată că vinovăţia 

oamenilor este generalizată şi că Dumnezeu îşi face cunoscute 

standardele fie prin Lege fie prin legile conştiinţei. Nu există decât 

o singură salvare pentru toţi, prin credinţă în Isus. Pavel acoperă 

un domeniu foarte vast: el se ocupă atât de detaliile creaţiei, de 

istoria lui Israel, cât şi de destinul istoric al Bisericii, de venirea 

Domnului, de Antihrist şi de învierea finală. El scrie despre 

organizarea vieţii în biserici, despre slujitori şi daruri duhovniceşti, 

despre probleme de disciplină, despre cooperare şi misiune, 

consiliază în probleme de căsătorie, de relaţii de muncă, de 

familie, de relaţii între fraţi şi între credincioşi şi lumea din jur, de 
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contracararea ereziilor (gnosticism, legalism etc.). Expresii cum 

sunt, de exemplu, a fi „o nouă creaţie”, a fi „în Hristos Isus”, 

„înfiere”, „creştin matur”, „creştin slab”, dragoste, credinţă, 

nădejde, „prin Duhul”, „Duhul înfierii”, „legea Duhului de viaţă”‚ 

„roada Duhului”, „duh de îndrăzneală”, „vă încredinţez”‚ „aşa cum 

am primit”, „vremurile din urmă”, „adevărat este cuvântul acesta şi 

vrednic de crezut”, „Dumnezeul meu să vă binecuvinteze” etc. au 

devenit parte din vocabularul zilnic al creştinilor din toate 

timpurile şi locurile şi subiectele multor tratate de teologie.  

În linii mari, cronologia vieţii lui Pavel poate fi 

reconstituită dar există şi un număr de neclarităţi, de 

unde apar datări multiple, în funcţie de ipotezele 

reconstituirii.17 Reperele istorice esenţiale în 

reconstituirea vieţii lui Pavel sunt martiriul lui Ştefan 

(datat 32-33), şi moartea lui Pavel (datată în 67, la 

Roma). Între acestea două, celelalte evenimente pot fi 

aranjate în următoarea schemă generală: 

 
A. Prima perioadă a vieţii lui Pavel, perioada iudaică (5-33) 

 Naşterea în Tars (5-10?) 

 Studii la Tars şi Ierusalim, (20-32)   

 Martirajul lui Ştefan, prigonirea, 32-33 (Fapte 7-8) 

 
B.  Convertirea şi perioada de pregătire (33-46)  

1.   Convertirea pe drumul spre Damasc (33-34),  

  Fapte 9:1-19a; cf. 22; 26; Gal 1:13-17 

2.   În Damasc, apoi în Arabia (33-36),  

      Fapte 9:19-25; 2 Cor 11:32-33; Gal 1:17 
3.   Prima vizită la Ierusalim (36),  

      Fapte 9:26-31; Gal 1:18-24 

4.   În Siria şi Cilicia, Fapte 9:30; Gal 1:21. 

5.   În Antiohia (41 sau 43), Fapte 11:25-30  

6.   A doua vizită la Ierusalim, cu ajutoare, împreună cu 

                                            
17 O reconstituire diferită, cu date mai timpurii, se poate urmări în Baslez, Pavel, 

261-263 
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     Barnaba (46), Fapte 11:29-30; 12:25 

 
C. Perioada călătoriilor misionare 

 
C. 1. Prima călătorie misionară (46-48), Fapte 13:1-14:28  

1.  Înfiinţează biserici, Fapte 13:4-14:20; (Gal 

4:12-15)  

a.    în Seleucia, Fapte 13:4a  

b.    în Cipru, Fapte 13:4b-12  

c.    în Perga, Fapte 13:13  

d.    în Antiohia Pisidiei, Fapte 13:14-52  

e.    în Iconia, Fapte 14:1-7  

f.     în Listra, Fapte 14:8-20a  

g.    în Derbe, Fapte 14:20b-21a 

 

2.  Organizează, disciplinează bisericile, Fapte 

14:21-28 Scrie Galateni, din Antiohia (48; sau 

din Corint, 56-57?); Conciliul din Ierusalim 

(49), Fapte 15:1-35, Gal 2:1-10  

 
C.2. A doua călătorie misionară (50-53), Fapte 15:36-18:22  

1.   În Siria and Cilicia, Fapte 15:41 

2.   În Galatia şi Misia, Fapte 16:1-10; 

1Tim.4:14; 2Tim. 1:5-6. 

3.   În Macedonia, Fap.16:11-17:14;Filip.4:15-16  

         a. Filipi,Fap.16:12-40; Filip.1:4-6; 1Tes 2:2 

        b. Tesalonic, Fap. 17:1-9; 1Tes 1:4-2:20; 

            2Tes 2:6, 3:7-10 

        c. Berea, Fap. 17:10-14 

4.   În Ahaia, Fap. 17:15-18:17  

       a.  Atena, Fap. 15:15-34; 1 Tes 3:1-5 

       b.  Corint, Fap. 18:1-17; 1 Tes 3:6-13;  

            1 Cor 2:1-5; 2 Cor 11:7-9. 

            Scrie 1-2 Tesaloniceni, în Corint (51-52) 

5.   Înapoi, în Antiohia, Fap. 18:18-22 

   
C. 3. A treia călătorie misionară (53-57), Fap. 18:23-21:16  
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1.    În Galatia-Frigia (53), Fap. 18:23 

2.    În Asia mică, Efes (54-57), Fap. 19:1-20:1;  

       1 Cor 1:11-12; 16:10-12,17-18; 2 Cor 1:8-11, 

       15-17; Scrie 1 Corinteni, din Efes (54-55) 

3.    În Macedonia şi Ahaia (55-57), Fap. 20:1-3;    

      1Cor 16:5-7; 2Cor 2:12-13;7:5-7,13-16; 8:1-7; 

       8:16-9:15; 13:1-3. 

       Scrie 2 Corinteni (56) - din Filipi,  

       Scrie Romani (56-57) - din Corint. 

      (Din Corint, între 56-57, posibil şi Galateni) 

4.   În Ierusalim (57), Fap. 20:3-21:16; 1Cor 

      16:3-4; Romani 16:31. 

 

 
D. Perioda finală a lucrării lui Pavel 

1.  Arestat în Ierusalim (57), Fap. 21:17-23:22  

2.  Întemniţat în Cezarea (57-59), Fap. 23:23- 

     26:32  

3.  Călătoria la Roma (59-60), Fap. 27:1-28:13 

     Naufragiul pe insula Malta (59-60, iarna) 

     Sosirea la Roma (60, primavara) 

     Arest la domiciliu în Roma (61-62, 61-64?),  

     Fap. 28:14-31; Efes. 3:1, 4:1, 6:18-22;    

     Filip.1:12-26;2:19-30;4:1-3,10-19; Col.4:7-18;   

 Filimon 22-24. 

     Scrie Coloseni, Efeseni, Filimon, Filipeni, 

    (61-62), cf. 1 Tim. 1:3-4; Tit 1:5, 3:12-13. 

4.  Lucrarea în imperiul roman (62-64) 

5.  Misiunea în Spania  (64-65) 

     Scrie 1 Timotei, Tit  (64-66) 

6.  Evanghelizare în Creta (66) 

7.  În Nicopolis (66-67, iarna) 

8.  Arestare, decapitare (67), 2 Tim. 1:8, 15-18;   

     4:7-21.  

     Scrie ultima sa scrisoare, 2 Timotei. 
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Viaţa şi lucrarea lui Pavel s-au desfăşurat de-a lungul 

domniilor a patru împăraţi romani, anume: Tiberius (14-

37), Gaius (37-41); Claudius (41-54); Nero (54-68).  

 

               

2.2 Pavel şi caracteristicile epistolelor sale 

 

Aşa cum s-a subliniat, teologia şi viaţa lui Pavel pot fi 

cunoscute din două surse : din cartea Faptele Apostolilor, 

a lui Luca, şi din propriile epistole ale lui Pavel. Din 

mulţimea scrierilor sale, căci Pavel era un învăţător 

dinamic, un cititor neobosit şi un scriitor activ, Dumnezeu 

nu inspirat decât un număr relativ mic de scrisori, anume 

13, posibil 14 (discuţia despre autorul epistolei către 

Evrei este încă deschisă), care au fost recunoscute de 

Biserică drept epistole (Romani, 1-2 Corinteni, Galateni, 

Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1-2 Tesaloniceni) şi scrisori (1-

2 Timotei, Filimon, Tit) prin care Dumnezeu dă direcţii 

generale majore şi de durată, Bisericii sale. 

Deşi au şi un pronunţat caracter ocazional, epistolele şi 

scrisorile lui Pavel dezvăluie şi trăsături formale 

importante. Ele au concepute de la bun început ca 

documente structurate atent, care să dea învăţătură într-

o manieră sistematică (introducere, cuprins – cu probatio, 

incheiere cu parenesis şi doxologie).18 Totuşi, nu toate 

scrisorile urmăresc cu rigurozitate schema retorică 

generală. Altele folosesc structuri repetitive, cu 

                                            
18 W. Doty, Letters in Primitive Christianity, Philadelphia: Fortress Press, 1973, 

27-28. vezi L. Alexander, „Hellenistic Letter-Forms and the Structure of 

Philippians”, JSNT 37 (1989), 87-101 (articolul apare şi în S.E. Porter şi 

C.A. Evans (eds), The Pauline Writings. A Sheffield Reader, Sheffield: SAP, 

1995, 322-246) 
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alternanţe argument – sfaturi, sau cu reveniri la 

doxologii, încercări de încheiere, rugăciuni de mulţumire. 

De asemeni, nu poate trece neremarcat stilul său oral 

caracteristic: Pavel foloseşte adesea fraze lungi 

(perioade), interpelări (dialoguri imaginare), schimbări 

bruşte de subiect, neîncheieri ale unor gânduri, rugăciuni 

directe, care întrerup firul expunerii, paranteze lungi etc. 

Conform lui A. Deissmann, Pavel scrie „adesea fără o 

structură atentă, trecând liber de la un subiect la altul, 

adesea sărind [de la o idee la alta]”.19 Dificultăţile 

întâlnite în epistolele sale pot avea drept sursă fie 

limbajul lui Pavel (împrumuturi, figuri de stil : 

metonimiile mai ales, paranteze, diatriba, argumentarea 

a fortiori, litota, eufemismul, întrebări retorice etc.), fie 

tipul său de gândire (reîntoarceri concentrice la un 

anume subiect – în spirală, paralelisme, chiasme, 

antiteze, paradoxuri), dificultăţi din cauza redactării 

(dictare, digresiuni, stil oral).20 Chiar şi în scrisori se pot 

întâlni astfel de dificultăţi, chiar dacă sunt mai puţin 

elaborate.  

În acelaşi timp, epistolele lui Pavel sunt o mărturie vie 

a gândirii sale dinamice, profunde, foarte atente. Când 

vrea Pavel este super-organizat şi super-logic (cf. 1 Cor. 

15, despre logica învierii, în care foloseşte entimema, o 

formă de silogism, arătând că ştie să utilizeze premizele 

majore şi minore şi concluziile, că ştie să nege o afirmaţie 

generală printr-un contra-exemplu: dacă nu există 

înviere, nimeni nu a înviat, nici Hristos – iar noi suntem 

mincinoşi: dar Hristos a înviat – iată contra-exemplul, 

deci există înviere! Iar acum, nu rămâne de stabilit decât 

                                            
19 A. Deissmann, Paul: A Study in Social and Religious History, W.E. Wilson 

(trad.), London: Hodder and Stoughton, 1927, 14. 
20 Kuen, Lettres de Paul, 56-62. 
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dacă şi când vor învia şi cei credincioşi etc.). La fel, în 

discuţia despre reprezentanţii omenirii, Adam şi Hristos, 

şi despre păcatul care aduce moarte şi harul care aduce 

viaţă (Romani 5). La fel şi în Romani 7-8, unde vorbeşte 

despre dilema interioară a credinciosului vizavi de 

cerinţele legii şi puterea omenească de a le păzi. Pavel se 

delectează în folosirea paradoxurilor (cf. păcatul se arată 

că este extrem de păcătos prin aceea ca printr-un lucru 

bun îmi dă moartea, adică prin Lege; sau întrebarea: dacă 

harul abundă acolo unde păcatul abundă, înseamnă că 

trebuie să păcătuim tot mai mult, ca să vină tot mai mult 

har? – nicidecum! zice Pavel). 

În general, Pavel impresionează prin înţelepciune şi 

pătrundere spirituală şi de mai multe ori pare că 

gândeşte prea repede ca să scrie tot ce vede prin ochii 

minţii, prin ochii spirituali (cf. Romani 11:32-36), şi cel 

mai i se pare că cel mai nimerit este să se lase cuprins de 

o închinare profundă. 

Trebuie amintit, în acelaşi timp, că în unele scrisori 

Pavel nu este singurul autor. Alături de el sunt prietenii 

săi sau secretarii săi, cărora le dictează, şi ale căror 

scrisori le autentifică în final prin semnătura sa 

recunoscută, scrisă cu litere mari (cf. Gal. 6:11; 2 Tes. 

2:17; Rom. 16:22). 

În acelaşi timp, scrisorile lui Pavel, pe de altă parte, 

sunt o mărturie despre tipul de relaţii apropiate, 

prieteneşti pe care le întreţinea cu principalii săi 

colaboratori. Unii sunt sfătuiţi pe un ton cald, părintesc 

(1-2 Timotei, Tit, Filimon, Filipeni), alţii sunt şi certaţi şi 

sfătuiţi cu dragoste, în acelaşi timp (Galateni, 1-2 

Corinteni). 
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2.3. Clasificarea epistolelor pauline 

 

La modul general, epistolele NT se pot clasifica în câteva 

categorii largi, după autor, de exemplu, sau după tipul 

destinatarului.  

În cazul lui Pavel, după destinatar, există epistole 

către anumite biserici particulare (Romani, 1-2 Corinteni, 

1-2 Tesaloniceni, Filipeni), epistole circulare către mai 

multe biserici (epistola către efeseni, către galateni, către 

coloseni), epistole către persoane private (1-2 Timotei, Tit, 

Filimon).  

Problemele tratate în epistole includ aspecte de 

organizare a bisericii, de consiliere pastorală, dezvoltarea 

unor doctrine, respingerea învăţăturilor false, a ereziilor, 

învăţături despre planul de mântuire al lui Dumnezeu în 

istorie, atât în trecut cât şi în viitor. Tonul este apropiat, 

încurajarea şi certarea creştinilor sunt amândouă 

prezente în cuprinsul acestor epistole, transformându-le 

în documente esenţiale pentru viaţa de zi cu zi a 

creştinului. 

 

 

Lista epistolelor NT şi perioadele relative ale 

scrierii lor 

 

Romani 

1 Corinteni 

2 Corinteni 

Galateni 

Efeseni 

Filipeni 

Coloseni 

1 Tesaloniceni 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

57-58 

55-56 

55-57 

48-49 

60-61 

60-61 

60-61 

51-52 
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2 Tesaloniceni 

1 Timotei 

2 Timotei 

Tit 

Filimon 

Evrei 

Iacov 

1 Petru 

2 Petru 

1 Ioan 

2 Ioan 

3 Ioan 

Iuda 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel 

Pavel? 

Iacov 

Petru 

Petru 

Ioan 

Ioan 

Ioan 

Iuda 

51-52 

62-65 

66-67 

63-65 

60-61 

64-68 

45-50 

63-64 

65-68 

85-95 

85-95 

85-95 

65-80 (65-68?) 

 

Criteriul geografic-cronologic al călătoriilor 

misionare este folositor pentru înţelegerea asocierii 

epistolelor cu călătoriile misionare ale lui Pavel. Potrivit 

acestui criteriu, în timpul celei dintâi călătorii misionare 

(Fapte 13:1-14:28; 47-49 AD) Pavel nu a scris vreo 

epistolă care să se păstreze, dar în timpul celei de a doua 

a scris mai multe (Fapte 15:35-18:22, 50-53 AD). Înainte 

de angajarea în această călătorie, se pare că a scris 

Epistola către galateni, din Antiohia, înainte de conciliul 

din Ierusalim (49-50). Această datare corespunde ipotezei 

Galatiei de sud, prin care Pavel şi Barnaba au trecut în 

prima călătorie misionară (Listra, Derbe, Iconia). Există 

şi ipoteza Galatiei de nord, care a fost vizitată în timpul 

celei de a doua călătorii misionare ; în cazul acesta, 

Epistola către galateni este scrisă mai târziu, în a doua 

parte a celei de a doua călătorii, sau după aceea. În 

timpul celei de a doua călătorii au fost scrise, apoi, şi 1-2 

Tesaloniceni, din Corint. În timpul celei de a treia 

călătorii (Fapte 18:23-21:16, 53-57), Pavel a compus 
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epistolele 1-2 Corinteni – din Efes, Romani – din Corint. 

În timpul primei întemniţări la Roma (la capătul celei de 

a patra călătorii, 59-60) a scris epistolele către Filimon, 

către Efes, Colose, şi Filipi. După această primă 

întemniţare, Pavel a fost eliberat şi a călătorit în Spania, 

după care şi-a continuat lucrarea în zona Greciei şi a 

Asiei Mici. A scris 1 Timotei, către Timotei care era în 

Efes, şi epistola către Tit, care se afla în Creta. 2 Timotei 

este scrisă la sfârşitul celei de a doua întemniţări la 

Roma.  

Mulţi comentatori preferă, însă, criteriul mixt 

teologic-canonic potrivit căruia, epistolele lui Pavel se 

împart în patru grupuri distincte: epistole corective 

(Galateni, 1-2 Tesaloniceni); epistole teologice (Romani, 1-

2 Corinteni); epistole din închisoare (Efeseni, Coloseni, 

Filimon, Filipeni); şi epistole pastorale (1-2 Timotei, Tit). 

Din punctul de vedere al ipotezei Galatiei de nord, 

primele două epistole sunt 1 şi 2 Tesaloniceni (51-52), 

urmate de epistolele majore Galateni, 1 şi 2 Corinteni, 

Romani (54-58), de epistolele din captivitate – Filipeni, 

Coloseni, Efeseni, Filimon (59-64), şi de cele pastorale – 1 

şi 2 Timotei, Tit (64-66).21 

 

 

                                            
21 F. Ellis, Seven Pauline Letters, Collegeville, MN: Liturgical Press, 1984, 11. 


