Roma a fost fondată în 753 î.Cr., iar în vremea
lui Pavel era cel mai măreţ oraş din lume, având
peste un milion de locuitori. Era înţesat de
clădiri magnifice, însă majoritatea oamenilor erau
sclavi; opulenţa şi mizeria coexistau în acest oraş.

Chiar lângă Forum se aflau cele mai frumoase clădiri oficiale,
temple, palate, circuri, băi, monumente şi amfiteatre ale oraşului.
Se pare că Pavel, Luca, Petru şi alţi creştini au trecut de multe ori
prin Forum. S-ar putea ca Pavel să fi fost judecat chiar aici.
Colosseumul, cu 50-60 mii de spectatori, era
locul luptelor gladiatorilor şi în care creştinii
erau aruncaţi la fiarele sălbatice.

Biserica din Roma era bine cunoscută (1:8) şi exista deja de câţiva ani la vremea
scrierii acestei epistole. Credincioşii de acolo erau în număr mare şi, evident, se
întâlneau în câteva locaţii diferite (16:1-16). Istoricul roman Tacit s-a referit la
creştinii persecutaţi sub domnia lui Nero, în 64 d.Cr. ca la „o mulţime".
,,Astfel, în ce mă priveşte pc
mine, am o vie dorinţă să vă
vestesc Evanghelia vouă, celor
din Roma."-Rom. 1:15

Cele 7 coline ale Romei:
①Aventin ⑤Quirinal
②Palatin ⑥Viminal
③Capitoliu ⑦Esquilin
④Caelius

Considerat locul de
prizonierat al lui Petru
şi Pavel

Deşi Epistola către romani prezintă o mare profunzime teologică, apostolul nu neglijează
aspectele practice ale vieţii creştine. Datorită lucrării făcute de Dumnezeu pentru noi şi în noi
prin Cristos Isus, Pavel îl sfătuieşte pe fiecare creştin să-L cinstească pe Dumnezeu printr-o
viaţă de ascultare jertfitoare ,,sfântă şi plăcută înaintea lui Dumnezeu" (12:1).

VIAŢA CREŞTINĂ
Descrierea creştinului

Consecinţă

Creştinul i se dă lui Dumnezeu (12:1)

Devine o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui
Dumnezeu (12:1)

Este transformat prin înnoirea minţii (12:2)

Descoperă şi manifestă voia lui Dumnezeu
(12:2)

Primeşte daruri spirituale potrivit harului lui
Dumnezeu (12:6-8)

Îşi foloseşte darurile spirituale în calitatea sa de
membru în Trupul lui Cristos (12:6)

Respecta legea civilă (13:1)

Împlineşte legea lui Dumnezeu (13:1)

Îi iubeşte pe ceilalţi (13:8)

Împlineşte legea lui Dumnezeu (13:8)

Urmăreşte pacea (14:9)

Slujeşte pentru a-i zidi pe toţi (14:19)

Are empatie faţă de ceilalţi (15:5)

Îl glorifică pe Dumnezeu împreună cu ceilalţi
(15:6)

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos;
Romani 1:16
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi
a grecului;

Romani 3:23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava
lui Dumnezeu.

Romani 3:28 Pentru că noi credem că omul este socotit
neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.

