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     SCURTĂ PRIVIRE DE ANSAMBLU 

AUTOR: Apostolul Pavel.  
DATA SCRIERII:  Anul 57 d.Hr.;  
DESTINATAR:  creștinii din Roma 

SCOPUL: În Epistola către Romani,  Pavel  îi pregătește pe creștinii din Roma pentru  
mult așteptata lui vizită. El îi încurajează și își impune autoritatea apostolică printr-o  
expunere fundamentală a credinței creștine. 

TEMA PRINCIPALĂ: Pavel scrie această epistolă din două motive: să explice planul 
mântuirii și să-i încurajeze pe creștinii din Roma în viața de zi cu zi. 

CUVÂNTUL – CHEIE: credință PERSONAJE PRINCIPALE: Pavel și prietenii săi 

VERSETE- CHEIE: Romani 1:16 – lui Pavel nu-i este rușine de Evanghelia lui Cristos 
Romani 3:23 – toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu 
Romani 3:28 – mântuirea este prin credință, nu prin faptele omului 

   REZUMATUL  
EPISTOLEI CĂTRE ROMANI 

Omul are nevoie de mântuire 
Scopul mântuirii 
O viață de slujire sfântă 
Lupta cu ispitele 
Punctul culminant al planului lui Dumnezeu 
Cum se realizează mântuirea omului 
Obligația creștinului față de cei  slabi 
Salutări de încheiere 



AUTORUL: Pavel, ca autor al Epistolei către Romani  nu a fost combătut niciodată 

de criticii teologici. Romani 1:1 confirmă acest fapt, şi chiar mai mult, ne spune 
ceva despre Pavel, despre modul în care apostolul înţelegea poziţia sa în lucrarea 
(planul) lui Dumnezeu, mai exact,  un slujitor al lui Dumnezeu, chemat să fie apostol 
şi pus deoparte pentru a proclama Evanghelia lui Dumnezeu (Rom. 1:1, 5, 12, 17; 
15:15-24). 
 
TEMA:  - prezentarea neprihănirii lui Dumnezeu şi,  frumoasa pledoarie pentru 

mântuirea care se capătă prin credinţă, nu prin fapte. 
 
DATA: Perioada scrierii epistolei poate fi identificată fără dificultăţi, ţinând cont de 
faptul că apostolul scrie această epistolă înainte de ultima lui vizită la Ierusalim. 
Oricum, pentru a stabili data după criteriile cronologice, un pivot principal este 
momentul în care Gallio a fost guvernatorul Ahaiei (cf. 18:12 etc.), iar Felix a fost 
înlocuit de noul guvernator al Iudeei, Festus (Fapte 23:24; 24:27). Există diferite 
modalităţi de a calcula data epistolei, şi un număr variat de sugestii au fost oferite, 
dar momentan este suficient să sugerăm o dată între 55-58 d.Hr. 
 



Pavel a scris Romani  în perioada încheierii misiunii lui de evanghelizare, cu puţin timp 

înainte de a merge la Ierusalim cu banii adunaţi de bisericile din Macedonia şi Ahaia 
(Rom. 15:25-26). Prin urmare, în această perioadă se afla în Grecia, în Corint (16:1).  
Gaius din 1 Corinteni 1:14 pare a fi acelaşi Gaius din Romani 16:23, gazda lui Pavel. 
Iar Erast este menţionat în legătură cu Corintul în Faptelapost. 19:22 şi 2 Timot. 4:20. 

Surprinzător este faptul că majoritatea dovezilor referitoare la locul scrierii provin din 
capitolul 16 din Romani, capitol contestat ca fiind adresat bisericii din Roma, chiar dacă 
ipoteza cea mai plauzibilă pentru locul de unde a fost scrisă epistola, rămâne  Corintul.  
Epistolele pauline sunt compuse după o structură precisă. Tehnica folosită de Pavel în 
această sferă nu este unică apostolului. Există scrisori antice care folosesc structuri 
similare, de fapt există un prototip pentru scrierea acestor tipuri de scrisori. Acest 
model urmărea următoarele criterii:  
- numele expeditorului;  
- numele destinatarului;  
- salutul;  
- mulţumiri (care, de regulă, formulau o frază de legătură între introducere şi 

conţinutul scrisorii);  
- conţinutul propriu-zis al scrisorii;  
- salutul de încheiere şi binecuvântările. 



Epistola către Romani cuprinde majoritatea temelor teologice principale cum ar fi:  
- teologie,  
- cristologie, 
- pneumatologie,  
- antropologie şi,  
- etică creştină.  
Fiecare din aceste aspecte teologice cuprind la rândul lor alte teme (ex. la capitolul 
cristologie avem justificarea, înfierea, răscumpărarea etc.), care sunt discutate mai 
mult sau mai puţin de autor. Oricum, nu este greşit să afirmăm, aşa cum au constatat 
şi alţi teologi de-a lungul erei creştine, că o mare parte din teologia paulină, dacă nu 
integral, este încorporată în Epistola către Romani.  
Pe lângă prezentarea teologică fără egal, epistola are şi un caracter practic care se 
reflectă prin prezentarea învăţăturilor privind conduita creştină.  
 Creştinii au reponsabilitatea de a se gândi unii la alţii ca membri ai aceluiaşi trup 

(12:5).  
 De asemenea, ei trebuie să ţină seama de diversitatea funcţiilor în biserică 

(profeţie, predică, învăţătură, încurajare, conducere etc.),  
 dar totul să fie făcut cu dragoste.  
 Epistola către Romani este cu siguranţă opera principală a apostolului, iar discuţiile 

cu privire la temele promovate în această scrisoare pot continua la nesfârşit. 


