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3. Epistola lui Pavel către romani 

 

Epistola apostolului Pavel către romani este cea dintâi 

menţionată în seria corpusului paulin, deşi, în ordine istorică, 

ea a fost scrisă a treia sau a patra la rând, după Galateni, 1-2 

Tesaloniceni. Este una din cele mai profunde şi mai citate 

epistole, prin care se pun bazele credinţei creştine. Argumentul 

ei complex o face să rămână una din cele mai importante 

documente de credinţă ale creştinătăţii. 

 

3.1 Romani: autor şi autenticitate 

 

Originea paulină a Epistolei către romani nu este disputată. 

Epistola este menţionată ca parte a corpusului paulin autentic 

în canonul Muratori [ca. 200], de Marcion [ca. 150], şi de mulţi 

părinţi ai bisericii începând cu Ignatiu, Policarp, Iustin 

Martirul, Irineu etc. Luând Galateni şi 1-2 Corinteni ca 

referinţe de bază ale stilului şi teologiei lui Pavel, se poate 

observa că Romani reflectă acelaşi stil şi o teologie similară (de 

fapt, stilul şi tematica mesajelor sunt foarte similare în cele 

„şapte epistole nedisputate” ale lui Pavel: 1-2 Corinteni, 

Romani, Galateni, Filimon, 1-2 Tesaloniceni). 

 

3.2 Romani: destinatari şi datare 

 

Este destul de probabil că Pavel a scris Epistola către romani 

din Grecia, din Corint, după lasă să se înţeleagă două detalii 

ale epistolei: (1) curierul scrisorii este Fivi (Fibia), o diaconiţă 

din Chencrea, localitate vecină cu Corintul şi port al acestuia 

(16:1-2); şi (2) gazda lui Pavel este Gaius (16:23), un lider din 

Corint (1 Cor 1:14). 

Epistola a fost scrisă între anii 56 – 57. Pavel spune în 

Romani 15:26-28 că a încheiat strângerea de fonduri pentru 

creştinii săraci din Ierusalim, la care au contribuit bisericile 

din Macedonia şi Ahaia (Grecia continentală). Spre sfârşitul 

celei de a treia călătorii, într-adevăr, Pavel petrece trei luni în 
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Corint (FAp 20:1-3), după care se întoarce la Ierusalim, cu 

ajutoarele pentre creştinii de acolo (începutul anului 57). 

Eroarea în datare este mică, pentru că, de exemplu, se ştie că 

la plecarea din Efes spre Corint (cf. 2 Cor. 8-9), strângerea 

ajutoarelor nu se încheiase. 

Epistola este trimisă creştinilor din Roma (Romani 1:7, 15).1 

Conform datelor istorice, în Roma exista o comunitate iudaică 

puternică (cel puţin 10 sinagogi), şi, probabil de aici au început 

şi adunările creştine.2 În momentul în care scrie Pavel aceste 

biserici erau predominant formate din păgâni convertiţi 

(Romani 1:5, 1:12-14, 11:19-22, 25-28; 11:13).3 Tabloul bisericii 

din Roma, este deci acela al unei comunităţi unde majoritatea 

veneau dintre neamuri, şi pe lângă ei exista o minoritate 

iudaică puternică, care începuse evanghelizarea în capitală (cf. 

Romani 1-3 şi numeroasele citate din VT, în Romani). 

Începutul lucrării în Roma se datorează evreilor creştini veniţi 

atât Ierusalim cât şi din Efes (deşi, evreii care ar fi venit din 

                                                
1 Pe lângă nume ca Acuilas, Priscila (Prisca), Epenet, Ampliatus, Iunia şi 

Andronic, Staches şi Rufus (Romani 16:3-5), care indică prezenţa în Roma a 

unor creştini din Efes, sunt amintite nume ale unor persoane despre care se 

ştie că trăiau în Roma: Aristobul şi casa lui - 16:10 (Aristobulus: el era 

nepotul lui Irod şi se stabilise în Roma); Narcissus - 16:11 (posibil, un 

slujitor al împăratului Claudius) etc. Cf. A.J.M. Wedderburn, The Reasons 

for Romans, Edinburgh: T&T Clark, 1988, 16-17. 
2 Conform lui Cicero comunitatea iudaică din Roma era numeroasă şi influentă 

(Cicero, Pro Flacco, 66); înainte de edictul lui Claudius (49) se pare că în 

Roma trăiau aprox. 30,000-40,000 de evrei (M. Kettunen, Der 

Abfassungszweck des Römerbriefes, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 

1979, 75). Mulţi teologi din prima jumătate a secolului XX, cum sunt E. 

Renan, T. Zahn, W. Manson, F. Leenhardt, consideră că biserica din Roma 

era alcătuită majoritar din evrei (vezi J. A. Fitzmyer, „The Letter to the 

Romans”, în R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (eds), The New 

Jerome Biblical Commentary, London: G. Chapman, 1993 [1968], 830-875, 

831. 
3 Studiile mai recente, ale unor teologi cum sunt C.K. Barrett, S. Lyonnet, O. 

Michel, J. Munck, J.A. Fitzmyer, A.J.M Wedderburn etc., consideră că în 

Roma majoritatea creştinilor erau dintre neamuri. 
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Asia Mică, ar fi avut deja clare principiile misiunii între 

neamuri, şi nu ar fi produs problemele care existau în Roma).  

 

3.3 Romani: ocazia scrierii şi scopul autorului 

 

Ca biserică nouă şi dinamică, biserica se confrunta cu probleme 

deosebite. Animozitatea tradiţională dintre evrei şi păgâni se 

perpetua şi în biserică, unde luase forma unei confruntări cu 

nuanţă naţionalistă: neamurile se considerau alese în locul 

evreilor ca popor al lui Dumnezeu şi îi acuzau pe aceştia că s-

au lepădat ca naţiune de Mesia. În replică, Iudeii insistau că 

Legea este revelaţia dată lui Israel, o lumină de care acum 

beneficiază şi neamurile, şi pe care trebuie să o respecte. Evreii 

creştini impuneau deci un creştinism iudaizat şi iudaizant.4  

Controversa teologică a condus la o împărţire a creştinilor în 

tabere (creştini cu convingeri mai mature şi mai libere, 

„creştinii tari”, şi cei cu convingeri mai restrictive şi imature, 

creştinii „slabi”), şi, de asemeni, existau atitudini diferite faţă 

de imperiul roman.5 

Rezultă că biserica din Roma era o biserică (sau comunitate 

de biserici) stabilă şi cu potenţial, dar absorbită în controverse 

care o deturnau de la o viaţă matură în Hristos. şi asta, chiar 

în inima imperiului roman. 

Scopul epistolei apare atât din afirmaţiile directe ale lui 

Pavel din cap. 1 şi cap. 15, cât şi din raportarea mesajului la 

situaţia bisericii din Roma. Putem astfel desluşi următoarele 

intenţii: 

1) Un scop pastoral, evanghelistic. El se simte dator ca 

pastor şi ca apostol al neamurilor faţă de creştinii din Roma, 

deşi nu înfiinţase el aceste biserici. Ca pastor, Pavel doreşte să 

îi întărească spiritual printr-o prezentare complexă, aproape 

                                                
4 Wedderburn, Reasons, 50-53. 
5 F. Watson, Paul, Judaism and the Gentiles: A Sociological Approach, 

Cambridge: Cambridge UP, 1986, 97. S. Minear sugerează o împărţire în 5 

partide a creştinilor din Roma (The Obedience of Faith: The Purposes of 

Paul in the Epistle to the Romans, London: SCM, 1971, 8-17).  
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completă a învăţăturii evangheliei şi a principiilor vieţii 

creştine (1:11). 

2) Un scop apologetic. Pavel le scrie cu îndrăzneală ca să îşi 

apere slujirea de apostol al neamurilor şi evanghelia predicată 

de el, şi să îşi prezinte în termeni clari viziunea misionară 

(chiar dacă momentan se întoarce la Ierusalim, Romani 15:15). 

3) O intenţie de mediere. Conform acestei intenţii, Pavel a 

dorit să stăvilească anti-iudaismul care tindea să pună 

stăpânire peste biserică, în Roma, şi care era încurajat şi de 

recentul edict al lui Claudius, precum şi tradiţionalismul şi 

naţionalismul agresiv al evreilor.6 El prezintă că şi iudeii şi 

grecii sunt la fel de păcătoşi înaintea lui Dumnezeu şi sunt 

mântuiţi în acelaşi fel, prin credinţă. Israel are încă un rol 

aparte în istorie, iar neamurile sunt prinse şi ele în planul lui 

Dumnezeu. 

4) Un scop misionar, de împărtăşire a viziunii sale 

misionare. Pavel doreşte să vindece diviziunea din biserică şi 

să îi unească pe romani în jurul unei viziuni misionare, ca să-l 

sprijinească, eventual, în proiectul „Spania” (cap. 15). Din 

această perspectivă, El încearcă să stabilească la Roma o bază 

pentru lucrarea sa misionară din vestul Europei. 

5) O intenţie testamentară. Intenţia testamentară a fost 

sugerată în ideea că Pavel a scris Epistola către romani 

simţind că viaţa îi e în primejdie (la sfârşitul celei de a treia 

călătorii Duhul îl înştiinţa că va fi arestat şi va avea de 

suferit). Atunci, el s-ar fi gândit să alcătuiască o relatare mai 

complexă (completă?) a evangheliei sale (un „testament” - 

conform lui G. Bornkamm, un „compendiu de doctrină 

creştină” – conform lui  P. Melanchthon). 

6) O expunere anticipată a evangheliei, în dorinţa de a 

ajunge într-un fel în Roma, centrul imperiului, chiar dacă nu 

fizic, la momentul respectiv, sau de a-şi anticipa şi pregăti 

vizitarea Romei, cândva, în viitor.  

                                                
6 Decretul lui Claudius (49) este relatat de Suetonius, Viaţa lui Claudiu, în 

Vieţile Cezarilor, 25, (sec. 2; vezi mai ales 25.2-4), şi e amintit de Dio 

Cassius, Istoria romanilor, 60.6. 
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Cel mai probabil este că scopul epistolei este, de fapt, un 

scop mixt care subsumează, cu diverse ponderi, intenţiile 

amintite mai sus. Pavel a dorit să medieze neînţelegerile unei 

biserici care s-a lăsat atrasă în controverse interne şi părea să-

şi fi pierdut viziunea de ansamblu a misiunii ei. În plus, el le 

prezintă evanghelia şi istoria mântuirii, în linii generale, şi îi 

cheamă la o viaţă dedicată lui Dumnezeu, în present, la o bună 

mărturie între ei şi în societate, aşteptându-se, eventual, ca să 

devină partenerii săi în misiunea din Spania şi din Asia Mică. 

Acest detaliu din urmă, pare să indice că în acel moment, pe 

când era în Corint şi se pregătea să se întoarcă în Ierusalim, 

Pavel încă nu primise înştiinţarea Duhului Sfânt că la 

Ierusalim va întâmpina împotrivire şi va fi în primejdie de 

moarte (Fapte 20:23). El îşi făcea planuri misionare şi spera ca, 

în drum spre Spania, să treacă prin Roma şi să fie însoţit de o 

echipă de credincioşi romani în acea călătorie evanghelistică. 

Pe ansamblul ei, epistola are un caracter catehetic, 

argumentativ (stil de dezbatere), foarte asemănătoare cu stilul 

discuţiilor din sinagogă (Pavel foloseşte des diatriba - dialogul 

imaginar cu un oponent).  

Pavel îşi ajustează stilul şi mesajul despre evanghelie la 

mentalitatea şi cultura cititorilor săi. Astfel, el abordează mai 

întâi tema necesităţii mântuirii şi demonstrează că toţi 

oamenii, păgâni sau evrei, sunt vinovaţi înaintea lui 

Dumnezeu din cauza păcatului şi au nevoie de credinţă în Isus, 

dacă doresc să fie salvaţi, restauraţi. Pavel începe cu o 

prezentare generală a istoriei civilizaţiei omeneşti, de la 

creaţie, arătând în ce constă decăderea în necredinţă, politeism 

şi imoralitate a omenirii. Această concepţie generală se 

potriveşte cu mentalitatea ecumenică, imperială a locuitorilor 

Romei. De asemenea, ea este de natură apocaliptică, deoarece 

Pavel încearcă în Romani să prezinte istoria mântuirii de la 

începuturile omenirii (cap. 1-2), până la sfârşitul istoriei (cap. 

9-11).  

În al doilea rând, Pavel foloseşte în demonstraţia sa apelul la 

problematica juridică, la lege (evreii aveau Legea de pe Sinai – 

dar nu au fost la înălţimea ei, în vreme ce păgânii au avut şi ei 



                                                                                     

 

10 

legea propriei lor conştiinţe, iar gândurile lor i-au învinovăţit 

până la punctul de a recunoaşte că nu sunt la înălţimea dorită 

de Dumnezeu). Abordarea juridică a problematicii evangheliei 

şi a păcatului este o trăsătură genială a epistolei către romani, 

deoarece era extrem de relevantă, romanii fiind cei care au pus 

prin legile lor bazele sistemului juridic modern. 

 

 

 

3.4 Romani: textul epistolei, atestare, integritate 

 

Papirusul P46 (ca. 200),7 este cel mai vechi document privitor 

la Romani şi cuprinde Romani 5-6, 8-11, 15-16 (76 pagini; 46 se 

află la Chester Beatty Museum, Dublin, Irlanda; şi 30, la 

Universitatea Michigan, USA). Din tradiţia estică se păstrează 

manuscrisele greceşti B (Vaticanus, sec. 4),  (Sinaiticus, sec. 

4), 1739 (sec. 10, mt. Athos), citate din Clement din Alexandria 

(ca. 180) and Origen (ca. 254), şi versiunile coptice (sahidică şi 

bohairică). Din tradiţia vestică există citatele din Tertulian (ca. 

200), din alţi diverşi părinţi latini, şi versiunile latine timpurii 

(manuscrisul bilingual d, greco-latin; codexurile: D - 

Claromontanus; F- Augiensis şi G - Boernerianus etc.).8 

Printre problemele textuale ale epistolei către romani sunt 

cele ridicate de colecţia Apostolikon a ereticului Marcion 

(colecţia de epistole ale lui Pavel), ale cărei exemplare reţin 

doar textul până la Romani 14:23, or se sfârşesc cu cap. 15:33 

(se ştie însă, că Marcion a purificat NT de toate porţiunile cu 

citate din VT, sau cu învăţături bazate pe marturia VT).9 Mai 

important, însă, este că unii teologi latini cum sunt Tertulian, 

                                                
7 Cf. şi ipoteza lui Y. Kyu Kim, „Palaeographical Dating of P46 to the Later 

First Century,” Biblica 69 (1988), 248, după care P46 poate proveni din sec 

1, aprox. AD 70.  
8 F.F. Bruce, The Letter of Paul to the Romans, Leicester: IVP, 1985, 24-25. 
9 D.A. Carson, D.J. Moo, şi L. Morris, An Introduction to the New Testament, 

Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992, 246; R.  Martin, New Testament 

Foundations, Carlisle: Paternoster, 1994 (1975), vol. 1, 194-195. 
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Irineu şi Ciprian, nu amintesc cap. 15 şi 16 în comentariile lor. 

În plus, mai multe manuscrise ale traducerii latine Vulgata, 

omit secţiunea 15:1-16:23.  

În ce priveşte tradiţia textelor estice, greceşti, se observă că 

epistola are mai multe versete de încheiere: Romani 15:33; 

16:20; 16:24; 16:27. Încheierea din 16:25-27 (numită şi 

„doxologia migratoare”) are poziţii variabile în cadrul epistolei: 

ea apare fie o dată după 16:23 în P61, B, C, D, 1739 etc., ori, tot 

o dată, dar după 14:23 în siriacă (h), ori după 15:33, în P46; fie 

de două ori: după 14:23 şi după 16:23 în A, P, 5, 33, 104, plus 

câteva codice armene timpurii; fie că lipseşte total în F, G, 

629.10 

Pe ansamblu, toate textele cele mai vechi, greceşti, conţin 

întreaga epistolă, chiar dacă poziţia încheierii diferă sau dacă 

există încheieri multiple. Tradiţia marcionită este părtinitoare, 

cum se ştie, şi este posibil - deşi nu sigur, să fi influenţat 

tradiţia vestică. Această tradiţie vestică, împreună cu plasarea 

diferită a doxologiei finale din 16:25-27, pare să indice că au 

existat variante mai scurte şi mai lungi ale epistolei.  

În caz că tradiţia marcionită a influenţat versiunile latine, 

mai târzii, atunci cititorii n-ar fi putut detecta vreo ruptură în 

text, deoarece 15:33 este o încheiere destul de potrivită, în 

sine.11 O explicaţie alternativă este că textul actual, Romani 1-

16, reprezintă epistola originală plus salutările speciale ale lui 

Pavel către creştinii din Efes, care atunci se aflau în Roma (sau 

o variantă specială trimisă în Efes), iar scrisoarea din NT este 

forma în care a păstrat-o biserica din Efes.12 În fine, este 

                                                
10 Carson, Introduction, 246. 
11 Bruce, Romans, 27-30; Vezi şi discuţia lui W.G. Kümmel, Introduction to the 

New Testament, London: SCM Press, 1975, 316. 
12 Pavel îi salută pe Priscila şi Acuila (Romani 16:3; aprox. 56-57), care fuseseră 

mai înainte în Efes (1 Cor 16:19) şi pe care îi găsim din nou aici, în 2 Tim 

4:19 (aprox. 66-67). De asemeni, în Romani 16:5, Paul îl salută pe Epenet, 

„primul convertit din Asia”. Conform lui T.W. Manson, Pavel ar fi trimis 

trei variante ale epistolei „către Romani”: una la Roma (1-15), una în Efes (1-

16), şi una în Siria (1-14), cf., „St. Paul’s Letter to the Romans - and 
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interesant să notăm explicaţia propusă de teologii ortodocşi 

români, potrivit cărora plasarea variată a doxologiei din 16:25-

27 se datorează folosirii liturghice a epistolei; citirile la 

liturghie tindeau să se încheie cu 16:25-27 indiferent dacă se 

citise toată epistola sau nu.13 

 

3.4 Romani: unitatea literară şi teologică a cărţii 

 

Discutarea unităţii literare ridică problema armoniei dintre 

stilul epistolar (introducere, 1:1-15; încheiere, 15:14-16:23) şi 

stilul argumentativ, de „tratat” sau de „eseu literar”, ori 

„dialog”,14 al corpului principal al epistolei (1:16-15:13). Acest 

tip de argument este totuşi specific epistolelor eleniste, care 

sunt un tip dezvoltat, mai complex de scrisoare, şi se potriveşte 

cu datarea scrierii la mijlocul primului secol AD.15  

Arta retorică a lui Pavel apare cu claritate în felul în care el 

leagă aceste secţiuni, prin 1:16-17, cu care încheie introducerea 

şi pregăteşte argumentul, şi prin 15:14-16, cu care se întoarce 

la evaluarea lucrării sale apostolice, şi pregăteşte rugămintea 

de sprijinire din 15:24, 27-30. Într-un fel, argumentul scrisorii 

este prins la mijloc, ca într-un sandwich, între aceste două 

declaraţii de crez şi viziune misionară.16 

În ce priveşte argumentul, s-a avansat ipoteza că scrisoarea 

a rezultat din combinarea a două predici ori scrisori anterioare, 

                                                                                                         
Others”, în M. Black (ed), Studies in the Gospels and Epistles, Manchester: 

Manchester UP, 1962, 225-241, republicată în K.P. Donfried (ed), The 

Romans Debate, Minneapolis, MN: Augsburg, 1977, 1-16. De asemeni, vezi 

şi J.I.H. McDonald, „Was Romans XVI a Separate Letter?”, NTS 16 (1969-

70), 369-372; B.N. Kaye, „To the Romans and Others” Revisited”, NovT 18 

(1976), 37-77 (cf. Martin, Foundations, 195).  
13 N.I. Nicolaescu, et al., Studiul Noului Testament, Bucureşti: Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 1983, 147-148. 
14 M.L. Stirewalt, „The Form and Function of the Greek Letter-Essay”, în 

Donfried, Romans Debate, 175-206.  
15 W.G. Dotty, Letters in Primitive Christianity, Philadephia, PA: Fortress, 

1973, 13-14. 
16 J.D.G. Dunn, Romans 1-8, Dallas, TX: Word, 1998, lx. 
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ale lui Pavel: una în cap. 1-4 şi 9-11 (unde se urmăreşte o 

privire de ansamblu asupra participării la mântuire a evreilor 

şi neamurilor prin cunoaşterea Legii şi prin alegerea divină), 

cealaltă în cap. 5-8 (unde este vorba despre experienţa 

credinţei în vederea mântuirii, urmate de 12-15, sfaturi de 

viaţă creştină),17 sau una în 1:1-4:25; 5:12-11:36; 15:8-13; şi 

alta în 12:1-21; 13:8-10; 14:1-15; 15:14-32; 16:21-23; 15:33). 

Pentru unii autori, cap. 5-8 ar reprezenta un fel de „golf 

interior” sau secundar al argumentului din 1-11.18 Din alte 

puncte de vedere, chiar şi cap. 9-11 ar putea reprezenta un 

mesaj independent, încorporat ulterior în scrisoare. Există şi 

alte variante ale ipotezei interpolărilor ulterioare într-un 

mesaj iniţial, cum ar fi cea a lui J.C. O'Neill (1:18-2:29; 5:12-21; 

7:14-25; 9:11-24; 10:7-15:13) sau R. Bultmann (2:1, 16; 5:6-7; 

6:17b; 7:25b; 8:1; 10:17; 13:5).19 

Cum se întâmplă de obicei în scrisorile lui Pavel, în Epistola 

către romani se pot deosebi (1) o parte teologică, cap. 1-11, şi 

(2) o parte aplicativă şi de îndemnuri (parenetică), cap. 12-15. 

Deoarece partea aplicativă nu face clare referinţe la 

argumentul anterior, ea poate lăsa impresia unei construcţii 

independente, cu atât mai mult cu cât aici Pavel dezvoltă alte 

teme faţă de mântuirea prin credinţă sau planul lui Dumnezeu 

în istorie (slujirea în dragoste, respect faţă de guvern, relaţii 

altruiste şi de compasiune între creştinii „tari” şi cei cu o 

conştiinţă „slabă” etc.). În acelaşi timp, însă, se ştie că există o 

                                                
17 J. Kinoshita, „Romans - Two Writings Combined”, NovT 7 (1964), 258-277; 

R. Scroggs, „Paul as Rhetorician: Two Homilies in Romans 1-11”, în R. 

Hamerton-Kelly şi R. Scroggs (eds), Festschrift W.D. Davies, Jews, Greeks 

and Christians, Leiden: Brill, 1976, 271-298.  
18 B. Noack, „Current and Backwater in the Epistle to the Romans”, ST 19 

(1965), 155-166. W.G. Kümmel dezagrează cu această poziţie (Introduction 

to the New Testament, London: SCM Press, 1975, 314, n. 28). 
19 Vezi discuţia lui U. Wilckens, Der Brief and die Römer, EKKNT (3 vols), 

Zürich / Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1978-1982, vol. 1, 27-29. 
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oarecare dezordine în prezentarea argumentelor lui Pavel.20 O 

analiză mai atentă indică faptul că Romani 1-11 reprezintă 

într-adevăr baza teologică a trăirii practice cu Hristos în 

armonie în Biserică şi în stat, care este descrisă în Romani 12-

15.21 

Pe ansamblu, scrisoarea are un caracter „de ambasadă a 

evangheliei” ori „pledoarie pentru evanghelie”,”22, un termen 

care descrie sugestiv efectul şi dinamica mesajului lui Pavel (în 

termenii retoricii clasice, mai tehnici, se spune că epistola 

îmbină caracterul epideictic / demonstrativ, cu cel protreptic / 

persuasiv).23 

 

3.5 Romani: structura epistolei 

 

După una din cele mai lungi introduceri din epistolele sale 

(Romani 1:1-17) Pavel intră în argumentul propriu-zis al 

epistolei (1:18-15:13).  

 

3.5.1 Descriere generală 

Acesta se desfăşoară în 5 etape principale, în care se succed 

prezentările teologice de ansamblu (perspectivă istorică) şi cele 

teologice tematice:24 

                                                
20 Potrivit lui A. Deissmann, Pavel scrie „adesea fără un aranjament atent, 

trecând - chiar sărind - fără probleme de la un subiect la altul” (A. 

Deissmann, Paul: A Study in Social and Religious History, (trad.) W.E. 

Wilson, London: Hodder and Stoughton, 1927 [2], 14). 
21  Cf. Wilckens, Römer, vol. 1, 39-42. 
22 R. Jewett, „Following the Argument of Romans”, în Donfried, Romans 

Debate, 265-277. 
23 Cf. W. Wuellner, „Paul’s Rhetoric of Argumentation in Romans: An 

Alternative to the Donfried-Karris Debate over Romans”, CBQ 38 (1976), 

330-351. Vezi şi discuţia lui L. Morris, The Epistle to the Romans, Grand 

Rapids, MI: Eerdmans, 1988, 15-16. 
24   Vezi schema lui Martin, Foundations, vol. 2, 192. O contribuţie importantă 

în folosirea „planului mântuirii” ca principală temă în Romani au avut-o 

articolele lui A. Feuillet, „Le plan salvifique de Dieu d’après l’épître aux 

Romains: essai sur la structure littèrare de l’épître et sa significance 
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1. Consideraţii istorice de ansamblu: Iudeii şi 

Grecii sunt deopotrivă vinovaţi faţă de 

Dumnezeu (1:18 - 3:20) 

 

2. Neprihănirea vine prin credinţă, discutarea 

justificării (dreptăţii) în nuanţa sa juridică (3:21-

5:21) 

 

3. Neprihănirea continuă prin sfinţire personală 

(6:1-8:39), discutarea justificării în nuanţa sa 

personală 

 

4. Consideraţii istorice de ansamblu: Dumnezeu 

are un plan în istorie şi cu Israel, şi cu 

Neamurile (9-11) 

 

5. Neprihănirea se trăieşte practic: viaţa în 

Biserică şi în stat (12-15) 

 

Astfel, Pavel se concentrează pe două perspective de seamă: o 

vedere istorică asupra mântuirii (apocaliptică ; cf. vinovăţia 

universală, mântuirea prin credinţă, rolul lui Israel, mântuirea 

deplină la a doua venire a lui Isus etc.) şi trăirea unei vieţi 

drepte înaintea lui Dumnezeu (neprihănire: o neprihănire 

juridică, poziţională, şi una practică, progresivă). Prima 

urmăreşte istoria generală a omenirii, natura colectivă a 

păcatului şi a mântuirii, cealaltă caută semnificaţia personală 

a mântuirii. S-ar putea sugera că unul din termenii cei mai 

potriviţi pentru descrierea acestei abordări ar fi termenul de 

bilanţ, folosit de E. Charpentier.25 Astfel, Epistola către 

romani s-ar putea împărţi cu ajutorul noţiunii de bilanţ în 

următoarele subdiviziuni: 

                                                                                                         
théologique”, RB 57 (1950), 336-387; 489-529; şi „La citation de Habacuc 

2.4 et les huits premiers chapîtres de l’épître aux Romains”, NTS 6 (1959-

1960), 52-80. 
25 Charpentier, Să citim NT, 49-50. 
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A. Bilanţ doctrinar (Romani 1-11) 

  1. statistic: toţi au păcătuit, sunt condamnaţi (1:18-5:11) 

  2. la botez:  uniţi cu Hristos avem viaţa nouă (5:12-7:6) 

  3. spiritual (psihologic): Duhul aduce viaţa (7:7-8:39) 

  4. istoric: Israel îl va primi pe Mesia, în final (9-11)  

 

B. Bilanţ etic, practic (Romani 12-15) 

 

Din punct de vedere retoric, Epistola către romani respectă 

standardele unui discurs deliberativ prin care Pavel îi 

încurajează pe creştinii din Roma la o viaţă de credinţă, de 

dedicare faţă de evanghelie, cu dragoste.26 

 

1:1-12       I.  Praescriptio 

  1:1-7    A. Praescriptio (introducere, proemium) 

  1:8-12  B. Rugăciune de mulţumire 

 

1:13-15     II.  Narratio: Am vrut să vin în Roma, dar nu 

 reuşit, de aceea am hotărât să vă scriu. 

 

1:16-17     III. Partitio: Pavel arată că va vorbi despre 

 evanghelie, care este validă şi pentru evrei 

 şi pentru păgâni, despre mântuirea de 

 păcat prin credinţă. 

 

1:18-11:36  IV. Probatio: 

 

1:18-4:25 Argumentul 1: prima demonstraţie de 

ansamblu a lui Pavel, arată într-o recapitulare 

istorică faptul că judecata lui Dumnezeu faţă de 

                                                
26 O prelucrare a schemei propusă de Sheila E. McGinn şi R. Jewett. Discursul 

deliberativ foloseşte argumente bazate pe forţa persuasivă a obiectivelor 

onoare + avantaj. Faptele sunt prezentate în aşa fel încât auditoriul să fie 

convins că dacă alege un anume mod de a acţiona va obţine respect şi succes 

în viitor. 
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păcat este justă şi toţi oamenii o confirmă, fie că 

au avut Legea revelată (evreii) fie că au avut 

doar legea conştiinţei (popoarele păgâne): toţi au 

păcătuit şi plata păcatului este moartea.  
 

5:1-8:39 Argumentul 2: a doua demonstraţie 

adoptă un ton mai personal şi prezintă soluţia 

mântuirii, care vine prin credinţă în jertfa lui 

Isus, prin identificare cu el moartea şi învierea 

lui, şi care duce la posibilitatea unei viaţi noi, 

prin puterea Duhului Sfânt (legea Duhului de 

viaţă în Hristos Isus).  
 

9:1-11:36 Argumentul 3: cea de a treia 

demonstraţie revine la prezentarea de ansamblu 

a istoriei mântuirii (care a fost discutată în cap. 

1-4) şi dovedeşte că Dumnezeu încă mai 

păstrează un rol în istorie pentru poporul său, 

Israel.  
 

 12:1-15:13    V. Exhortatio: îndemnuri pentru trăirea unei 

  vieţi etice, neprihănite. 

 

  Viaţa sfântă este o jertfă adusă Domnului 

  Viaţa sfântă este o viaţă trăită în dragoste. 

  Viaţa sfântă este o viaţă de mărturie bună 

  Viaţa sfântă este o viaţă plină de nădejde 

   

 15:14-15:33   VI. Peroratio: apel în vederea misiunii în 

  Ierusalim, Roma şi în Spania. 

 

 16:1-27  VII. Concluzie: salutări şi îndemnuri finale. 

 

 

 

 



                                                                                     

 

18 

3.6. Argumentul detaliat al epistolei 

 

Urmând ideea lui Charpentier, se poate observa că noţiunea de 

bilanţ este un concept central în Romani. Cu ajutorul ei se 

poate construi o prezentare gloabă a întregului argument al 

epistolei: 

 

Introducere: Neprihănirea este posibilă (1:1-15) 

 A. Salutări (1:1-7) 

 B. Rugăciune, planuri pentru Roma (1:8-15) 

 

Tranziţie misionară şi crez: evanghelia e puterea lui 

 Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor (1:16-17). 

 

I. Bilanţ statistic: toată omenirea este vinovată (1:18-3:20) 
1. vinovăţia neamurilor (1:18-32) 

2. vinovăţia iudeilor (2:1-3:8) 

3. vinovăţia universală (3:9-20) 

 

II. Bilanţul botezului: neprihăniţi prin credinţă (3:21-6:23) 
1. Planul divin: justificaţi prin Isus (3:21-30) 

2. Planul divin: credinţa lui Avraam (3:31-4:25) 

3. Puterea justificării: urmările jertfei lui Isus  

(5:1-11) 

4. Importanţa reprezentanţilor: Adam şi Isus  

(5:12-21) 

5. Secretul mântuirii: unirea cu Isus (6:1-23) 

 

III. Bilanţ spiritual-psihologic: cum să trăieşti dreptatea prin 

Duhul Sfânt (7:1-8:39). Un bilanţ al paradoxurilor: 
1. Metafora căsătoriei: cum să scap de Lege, ca să fiu pentru 

totdeauna cu Hristos (7:1-6). 

2. Problema păcatului: Legea stârneşte păcatul  

(7:7-13). 

3. Paradoxul Eu-lui: "vreau binele, fac răul" (7:14-25) 

4. Eliberare din contradicţie: prin Duhul Sfânt  

(8:1-39) 
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IV. Bilanţ istoric: Rămăşiţa crede în Hristos (9:1-11:36) 
1. Alegerea, Legea, şi proorociile au fost văzute ca 

 mijloace de obţinere a mântuirii (9:1-33) 

2. Hristos este sfârşitul şi împlinirea Legii (10:1-21) 

3. Răsplătire şi disciplinare pentru Rămăşiţă  

(un Israel genetic şi unul spiritual) dar şi pentru 

 Altoi (Neamurile mântuite); Israel se va 

 întoarce la Dumnezu în viitor (11:1-36) 

 

V. Bilanţ etic: neprihănirea se exprimă practic (12:1-15:13) 
1. Neprihănire în biserică: dedicare, dragoste  

(12:1-21) 

2. Neprihănire în stat: respect, mărturie (13:1-14) 

Creştinul matur: libertate şi responsabilitate, în 

dragoste (14:1-15:13) 

 

Tranziţie misionară şi crez: evanghelia are succes între 

neamuri (15:14-16) 

 

Încheiere: planuri de viitor, îndemnuri (15:17-16:27) 
1. Re-afirmarea chemării misionare (15:17-21) 

2. Planuri pentru Roma şi Spania (15:22-33) 

3. Salutări finale (16:1-24) 

 4. Doxologie (16:25-27) 

 

3.5.2 Descriere detaliată 

Structura generală prezentată până acum a oferit o imagine de 

ansamblu a argumentului. Câteva detalii majore ale acestuia 

pot fi urmărite în analiza care urmează. 

 

1:1-12       I.  Praescriptio 

   1:1-7    A. Praescriptio (introducere, proemium) 

Pavel se prezintă ca apostol şi rob al lui 

Dumnezeu, subliniind autoritatea sa apostolică. 

Apoi prezintă temelia evangheliei predicate de 

el: ea este bine înrădăcinată în istorie, în istoria 
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profeţiilor, în existenţa istorică a lui a Isus (care 

este, omeneşte vorbind – din neamul regal al lui 

David), în dovezile divinităţii sale – prin Duhul 

Sfânt şi prin înviere, în manifestarea domniei 

sale (1-7). Toate neamurile sunt chemate să 

asculte de Isus, şi evreii şi păgânii (o concepţie 

universală, imperială, cu privire la credinţă). 

Tema credinţei este anunţată atât în 1:5-6, cât şi 

în crezul faimos din 1:16-17. 

 
 1:8-12  B. Rugăciune de mulţumire:  

Obişnuita secţiune de mulţumire, eucharisto, 

cuprinde o recunoaştere a credinţei creştinilor 

din Roma (8), şi dorinţa lui Pavel de a vizita 

Roma şi de le dărui un dar spiritual (gr. 

charisma: o cunoaştere prin studiu sau un dar 

spiritual, ca atare), de a culege vreun rod 

(evanghelizare sau ajutoare pentru cei săraci) 

sau de a fi învioraţi în credinţă în mod reciproc. 
 

1:13-15     II.  Narratio 

Contextul scrisorii este dat de planurile lui Pavel 

de a vesti evanghelia şi grecilor (păgânilor, celor 

educaţi) şi iudeilor (poporului lui Dumnezeu, 

care îl aştepta deja pe Mesia). Neputând să îi 

viziteze în persoană, se hotărăşte să le scrie 

această epistolă. 
 

1:16-17     III. Partitio:  

În acest pasaj scurt şi celebru, Pavel îşi prezintă 

crezul şi zelul său faţă de evanghelie: evanghelia 

este aceeaşi pentru evrei şi pentru neamuri şi 

duce la salvarea lor prin credinţă, la obţinerea 

îndreptăţirii care vine prin credinţă şi care 

conduce la credinţă (acest pasaj lansează mai 

multe concepte cheie ale epistolei). 
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1:18-11:36  IV. Probatio: 

1:18-4:25 Argumentul 1: prima demonstraţie de 

ansamblu a lui Pavel arată că judecata şi 

condamnarea lui Dumnezeu faţă de oameni este 

justă şi că toţi oamenii o confirmă, fie că au avut 

Legea revelată pe Sinai (evreii), fie că au avut 

doar legea conştiinţei lor (neamurile păgâne).  

   Mai întâi, este arătată decăderea în timp a 

omenirii idolatre (1:18-32). Modelul biblic este 

invers modelului obişnuit în istoria religiilor: 

oamenii l-au cunoscut mai întâi pe Dumnezeu, 

dar au decăzut în idolatrie apoi prin mândrie şi 

neascultare (drumul decăderii este de la 

monoteism la politeism; în istoria religiilor 

drumul este de la politeism la monoteism). Se 

pare că modelul expus are de a face cu 

civilizaţiile idolatre ale egiptenilor şi  

babilonienilor, cu civilizaţia greco-romană.  

   Decăderea morală se exprimă printr-o 

inversarea a valorilor etice (etică inversată: ce 

este rău, este considerat bun). 

   Dumnezeu este drept şi-i judecă la fel şi pe 

evrei şi pe păgâni (cap. 2). Evrei sunt la fel de 

falimentari ca şi păgânii pentru că au avut 

Legea, dar nu au ascultat-o. Pavel expune apoi 

două principii majore echivalenţa Legii sinaitice 

şi a legii conştiinţei şi relativitatea semnelor 

legământului. Primul principiu arată că deşi 

legea conştiinţei, la păgâni, a fost mai săracă în 

informaţii decât Legea de pe Sinai, la evrei, 

efectele finale sunt aceleaşi: ambele au arătat că 

omul este vinovat înaintea lui Dumnezeu şi 

merită condamnarea (2.12-16). Este interesant 

apoi argumentul despre relativitatea 

circumciziei: pentru evreul necredincios, deşi 

avea legământul Legii, circumcizia devine un 

semn al necredinţei, al lipsei de legământ, în 
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timp ce lipsa circumciziei va deveni pentru 

păgânul ajuns credincios, un semn al 

legământului său cu Dumnezeu (2:25-29). 

Capitolul 3 începe cu afirmare întâietăţii 

iudeului, care are o istorie deosebită şi a primit 

Legea şi făgăduinţele sfinte. În final însă se 

afirmă că atât iudeul cât şi păgânul vor fi 

mântuiţi prin credinţă. Pavel adaugă la toată 

această discuţie prezentarea exemplului lui 

Avraam (cap. 4), a cărui credinţă a fost socotită 

ca îndreptăţire (apelul la exemplul lui Avraam 

este hotărâtor în Romani şi în Galateni, pentru 

că pe baza acestui exemplu se deduce natura 

secundară a Legii, în mântuire: promisiunea 

divină şi ascultarea prin credinţă au fost căile 

prin care Dumnezeu a deschis accesul la 

mântuire, la neprihănire – dreptate, înainte ca 

Legea cu însemnele ei, circumcizia, Tora, 

Templul etc., să fie dată oamenilor). 

 

5:1-8:39 Argumentul 2: a doua demonstraţie 

adoptă un ton mai personal pentru a prezenta 

dilema păcatului, scopul legii, eficienţa vieţii 

prin Duhul Sfânt. Mai întâi, capitolul 5 prezintă 

soluţia lui Dumnezeu în Hristos: dacă prin Adam 

a venit moartea,27 prin Hristos vine harul şi 

neprihănirea, darul lui Dumnezeu (paralelismul 

                                                
27 Adam a transmis urmaşilor efectele păcatului său şi blestemul lui Dumnezeu 

(moarte, muncă fără efecte, răzvrătirea pământului, durerea naşterii, 

vrăjmăşie între om şi anumite animale etc.), coruperea naturii umane – care a 

devenit înclinată spre păcat, dar nu a transmis păcatul său ca atare. Astfel, 

oamenii suferă moartea ca o consecinţă a păcatului lui Adam dar nu sunt 

vinovaţi de păcatul lui Adam. Pe lângă acest fapt, însă, oamenii mai suferă 

moartea şi celelalte consecinţe ale păcatului din cauza păcatelor lor 

personale „căci toţi au păcătuit”. Căderea lui Adam a lăsat influenţe negative 

şi descoperim că toţi avem înclinaţiile lui Adam şi, respectiv, ale Evei. 
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dintre cei doi este esenţial pentru înţelegerea 

mântuirii, dar nu este un paralelism perfect, 

pentru că harul şi viaţa prin Hristos este mai 

mare sau mai puternic decât efectele păcatului şi 

condamnarea venite prin Adam).  

   Capitolul 6 prezintă tema unirii cu Hristos în 

moartea şi învierea Sa (tema botezului în 

moartea lui Hristos). Doar prin unire şi 

identificare cu Hristos se poate ieşi de sub 

condamnarea sub care Adam a plasat omenirea.  

   Capitolul 7 este capitolul paradoxurilor 

(paradoxul unirii cu Hristos; paradoxul 

păcatului): găsim viaţa adevărată şi scăpăm de 

condamnarea Legii murind şi înviind cu 

Hristos28; descoperim că Legea, deşi este bună, 

nu reuşeşte decât să stârnească mai tare păcatul 

din noi; şi descoperim că suntem dedublaţi: 

mintea noastră acceptă Legea lui Dumnezeu, dar 

legea păcatului din trupul nostru o respinge (de 

unde, strigătul omului neputincios: „o, 

nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest 

trup de moarte?”). Răspunsul salvator vine prin 

Legea Duhului de viaţă, în Romani 8:1-2. Prin 

prezenţa Duhului Sfânt în noi, ca urmare a 

                                                
28 G. Fee, God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul, 

Peabody, MI: Hendrickson, 1994, 503, observă inversiunea logică a relaţiilor 

soţ-soţie din Rom. 7:4-6. Iniţial omul credincios este comparat cu o soţie, iar 

Legea este soţul nemilos care o judecă şi o condamnă, şi de care nu poate 

scăpa, decât cu riscul de a fi adulteră. Aparent, aceasta ar fi fost soluţia, să 

moară soţul, dar Legea nu moare, iar situaţia devine dramatic (dacă acest soţ 

ar muri, atunci soţia ar putea să fie a altcuiva, să aibă alt destin, în cazul 

nostrum, un destin nou, cu Isus). Soluţia vine din altă parte însă, sub formă 

aproape shakesperiană, şi anume prin moartea celui credincios împreună cu 

Hristos. Dacă Legea nu poate muri, atunci soţia moare, împreună cu Hristos, 

şi învie împreună cu el la o viaţă nouă (ei sunt uniţi prin moarte, ceva 

asemănător cu sfârşitul Julietei şi al lui Romeo). În această prezentare a 

mântuirii, Pavel aproape că face rezumatul unui fel de nuvelă teologică. 
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jertfei lui Hristos, oamenii capătă o opţiune nouă 

şi puterea de a o urma: îndemnurile Duhului 

Sfânt în noi (Duhul e prezent în noi) şi putere de 

la Duhul Sfânt pentru a umbla după 

îndemnurile sale. Capitolul 8 se încheie cu o 

tranziţie spre viziunea de ansamblu din 9-11: 

Dumnezeu are un plan veşnic cu noi şi nimic nu 

ne poate despărţi de dragostea Sa.  

 

9:1-11:36 Argumentul 3: cea de a treia 

demonstraţie revine la prezentarea de ansamblu 

a istoriei mântuirii (care a fost discutată în cap. 

1-4) şi dovedeşte că Dumnezeu încă mai 

păstrează un rol în istorie pentru poporul său, 

Israel. Argumentul începe cu recunoaşterea 

meritelor lui Israel (care are de partea lui istoria 

sfântă: patriarhii, promisiunile, Legea, profeţii, 

chiar şi pe Hristos, care s-a născut din Israel). 

Discuţia continuă cu o discuţie a neascultării şi a 

ascultării de Dumnezeu în istoria lui Israel, iar 

Pavel subliniază principiul minorităţii celor 

credincioşi (paradoxul descendenţei: nu toţi cei 

născuţi din Israel sunt Israel, sau nu tot Israelul 

genetic este şi Israel spiritual; în cadrul 

Israelului general, biologic, există un număr de 

oameni credincioşi, o rămăşiţă, ca cei „7000 de 

bărbaţi” din timpul vieţii lui Ilie) şi problema 

cunoaşterii mai dinainte a lui Dumnezeu şi a 

hotărârilor sale mai dinainte (cunoscută şi ca 

problema predestinării – dar acest cuvânt a 

devenit prea tehnic, prea specializat, prea folosit 

în descrierea unor anumite concepţii teologice, ca 

să poată fi folosit fară prejudicii în discuţia de 

bază a textului biblic).  

  Disciplinarea divină poate afecta atât pe Israel 

cât şi neamurile (ramurile originale şi altoiul). 

Toată natura aşteaptă să vadă arătarea 
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mântuirii finale, a fiilor lui Dumnezeu (dintre 

neamuri şi dintre evrei). 
 

 12:1-15:13 V. Exhortatio:  

îndemnuri pentru trăirea unei vieţi etice, 

neprihănite. 
 

 15:14-15:33   VI. Peroratio:  

          Apel în vederea misiunii în Ierusalim,  

          Roma şi în Spania. 
 

 16:1-27  VII. Concluzie:  

          Salutări şi îndemnuri finale. 

 

 

3.7 Romani: teme teologice şi practice 

 

În Epistola către romani se detaşează câteva teme teologice 

fundamentale: tema vinovăţiei universale, tema conducerii 

istoriei de către Dumnezeu – prin asigurarea istoriei mântuirii, 

tema importanţei proclamării evangheliei, a salvării 

universale, tema trăirii prin credinţă, prin puterea Duhului 

Sfânt şi „în Hristos”.  

Tema centrală a cărţii este tema proclamării evangheliei 

care vesteşte tuturor că neprihănirea poate fi primită prin 

credinţă. Neprihănirea (îndreptăţirea, dreptatea divină) apare 

în epistolă sub două forme: ca justificare şi ca sfinţire. Prima 

formă de neprihănire, justificarea, este o sfinţenie poziţională 

(în Hristos), o stare de dreptate transferată juridic asupra 

noastră, datorită jertfei lui Hristos, prin atribuirea meritelor 

lui Isus nouă (imputare), şi reprezintă un act de har şi de 

justiţie divină. Justificarea prin credinţă nu este o atribuire 

convenţională, o simplă „socotire”, ci o reală intrare într-o stare 

după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne face 

neprihăniţi (dikaiow) şi el ne socoteşte neprihăniţi (logizein 
dikaiov). A doua formă a neprihănirii, sfinţirea, descrie 

experimentarea progresivă, crescătoare, a acestui har, o 
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creştere personală (maturizare) în starea de dreptate, de 

neprihănire, de viaţă după voia lui Dumnezeu, prin puterea 

Duhului Sfânt, prin ascultare tot mai completă de voia lui 

Dumnezeu.29 

Pavel include în epistola sa şi un număr de analize teologice 

nuanţate, de mare fineţe, cum ar fi discuţia despre dilemele 

credinciosului între influenţa firii pământeşti şi a Duhului 

Sfânt (cap. 7), contrastul între moştenirea lui Adam şi harul 

venit prin Hristos (omenirea admite reprezentanţi, cap. 5), 

semnificaţia existenţei noastre regăsită în unirea cu Hristos, 

prin credinţă, prin botezul în moartea şi învierea lui (cap. 6), 

prin puterea şi gândirea Duhului Sfânt (cap. 7-8). După ampla 

trecere în revistă a istoriei mântuirii şi a locului lui Israel în 

această istorie (cap. 9-11), viaţa practică de sfinţenie ia forma 

forma unei slujiri, a unei jertfiri spirituale în cinstea 

Domnului. Trupul uman, gândirea, structurile sociale, 

dragostea faţă de ceilalţi, atenţia faţă de mărturia creştină şi 

faţă de binele celuilalt, devin forme şi manifestări ale 

închinării faţă de Dumnezeu. 

                                                
29 Termenii teologici consacraţi sunt „justificare” şi „sanctificare”, adică o 

neprihănire „imputată juridic” şi una „împarţită” individual, spre trăire 

personală. Neprihănirea este termenul românesc care traduce grecescul 

dikaiosune, care înseamnă „dreptate”, „justificare legală”, absenţa 

(rezolvarea) oricărei imputări sau acuzaţii. În teologia lui Pavel, dikaiosune e 

legată de credinţă (pistis) şi de poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu, şi 

înseamnă o restaurare, o reabilitare adusă de dobândirea unui statut juridic 

inatacabil (iertare, dreptate) şi a unei vieţi noi cu resurse divine (nădejde, 

viaţă nouă, virtute; vezi G. Schrenk, dike, ktl., TDNT (G. Kittel, ed. 

prescurtată în 1 vol., de G.W. Bromiley), 168-177. 
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