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Capitolul 1 

FORȚA LEGALĂ  
 

Am fost invitat cu câțiva ani în urmă să fiu princi-

palul vorbitor la micul dejun de rugăciune la inaugura-

rea mandatului guvernatorului statului Florida. La acel 

mic dejun, m-am adresat nu doar grupului de oameni 

care erau strânși acolo, ci și guvernatorului. Am spus că 

acel eveniment era asemănător cu un serviciu de ordi-

nare dintr-o biserică. La un serviciu de ordinare, un băr-

bat este consacrat lucrării sacre a Evangheliei și pus de-

oparte pentru acea vocație în biserică. Am încercat să 

aduc înaintea guvernatorului importanța funcției sale: 

Azi este ziua ordinării dumneavoastră. Astăzi aveți 

parte de predica de ordinare sau de ceremonia de or-

dinare. Funcția și slujirea pe care le ocupați sunt rân-

duite de Dumnezeu, la fel cum sunt ale mele, ca păs-

tor. O astfel de guvernare există datorită autorității 

lui Dumnezeu. Din acest motiv, sunteți chemat de 

Dumnezeu să fiți un slujitor, nu asemenea unui pre-

dicator într-o biserică locală, ci în calitatea pe care o 

aveți ca reprezentant oficial al acestui stat. Cu toate 

acestea, în slujba pe care o aveți ca guvernator, nu vi 

se dă o autoritate autonomă. Autoritatea dumnea-

voastră, singura pe care o aveți, este una delegată de 
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la Cel care are toată autoritatea, și anume de la Dum-

nezeu. În ultimă instanță, Dumnezeu este temelia 

autorității pe baza căreia veți conduce. Vă îndemn să 

vă reamintiți constant că veți da socoteală înaintea 

lui Dumnezeu pentru felul în care vă veți achita de 

această slujbă, și mă rog să nu vă lăsați amăgiți de 

conceptul mitologic al separării bisericii de stat. De-

opotrivă statul și biserica sunt instituite de Dumne-

zeu, rânduite de Dumnezeu și își derivă orice autori-

tate prin delegare din autoritatea divină. De aceea, 

statul este responsabil înaintea lui Dumnezeu. 

În acea vreme puteam să îi spun aceste lucruri gu-

vernatorului statului nostru. Cu toate acestea, să vor-

bești în acești termeni în zilele noastre seamănă cu a fi 

glasul unuia care strigă în pustie. Noi trăim într-o soci-

etate care a fost secularizată radical și în care se pleacă 

de la prezumția că guvernarea civilă nu dă socoteală 

înaintea lui Dumnezeu și că, în fapt, ea ar avea dreptul 

să fie fără Dumnezeu. 

În Statele Unite auzim adesea expresia separarea 

bisericii de stat, dar ar trebui observat că ea nu se gă-

sește în documentele de întemeiere a țării. Ea nu se gă-

sește în Declarația de Independență, nici în Constituție 

și nici în Codul Drepturilor. Ea provine de la o remarcă 

făcută de Thomas Jefferson în legătură cu principiile 

despre care el credea că au fost incluse implicit în docu-

mentele fondatoare ale Statelor Unite. Dar probabil că 

ea a devenit acum singurul adevăr absolut ce ne-a mai 
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rămas în cultura americană: principiul absolut al sepa-

rării absolute a bisericii de stat. 

Încă de la începutul creștinismului, relația dintre 

biserică și stat a fost una care a suscitat mult interes. 

Când ne uităm în Vechiul Testament, vedem că Israelul 

era o teocrație, un stat condus de Dumnezeu prin regi 

care erau unși. Chiar dacă biserica și statul aveau anu-

mite roluri distincte – inclusiv deosebirea între lucrarea 

preoților (biserica) și lucrarea regilor (statul), cele două 

instituții erau strâns integrate, așa încât ar fi fost impo-

sibil să vorbești despre separarea celor două. 

Cu toate acestea, odată ce a fost înființată comu-

nitatea Noului Testament, biserica a devenit misionară, 

mergând la diferite popoare, triburi și națiuni, care erau 

conduse de guverne seculare. Creștinii trebuiau să se 

confrunte cu chestiunea relației lor cu Imperiul Roman, 

cu magistratul din Corint sau cu autoritățile locale din 

orice zonă în care biserica se răspândea. Vreme de se-

cole, biserica a trebuit să își analizeze atent rolul în so-

cietate – în special când acea societate nu susținea ofi-

cial o perspectivă creștină. Pentru a înțelege relația din-

tre biserică și stat dintr-o perspectivă biblică, trebuie să 

ne punem unele întrebări fundamentale. 

Există multe tipuri și structuri diferite de guver-

nare, dar care este principiul esențial al guvernării? 

Răspunsul la această întrebare este unul singur: forța. 

Guvernul este forța – dar nu orice fel de forță. Este forța 
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susținută de o structură oficială, legală. Guvernul este o 

structură înzestrată legal cu dreptul de a folosi forța ca 

să-și convingă cetățenii să facă anumite lucruri sau să 

nu facă alte lucruri. 

În urmă cu mai mulți ani, am participat la o masă 

cu un binecunoscut senator al Statelor Unite. Discutam 

unele lucruri legate de războiul din Vietnam – pe atunci 

fiind una dintre cele mai importante controverse – când 

senatorul mi-a spus: „Nu cred că vreun guvern are drep-

tul de a-și forța cetățenii să facă ceea ce ei nu vor să 

facă”. Aproape că m-am înecat cu supa din care mân-

cam. I-am răspuns imediat: „Stimate domn senator, 

ceea ce vă aud spunând este că nicio guvernare nu are 

dreptul să guverneze. Dacă scoateți forța legală din con-

ceptul de guvernare, nu mai rămâne din actul de guver-

nare decât să le oferiți cetățenilor niște sugestii. Dar nu 

este adevărat că, atunci când guvernele adoptă legi, ele 

funcționează ca instituții concepute să oblige la aplica-

rea legilor adoptate?” 

În ultimă instanță, forma originală de guvernare 

ține de domnia și autoritatea lui Dumnezeu însuși. 

Dumnezeu este Autorul universului și odată cu acea ca-

litate vine și autoritatea peste orice lucru pe care El l-a 

creat: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el” 

(Ps. 24:1). 

Putem vedea o formă de guvernare în narațiunea 

creației. Când Dumnezeu a creat ființele umane, El le-a 
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dat o misiune: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pămân-

tul, și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste 

păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă 

pe pământ” (Gen. 1:28). Adam și Eva trebuiau să acțio-

neze ca lideri în Numele lui Dumnezeu, sau ca niște vice-

regenți ai Lui peste creație. Dumnezeu le-a delegat lui 

Adam și Eva stăpânirea peste pământ, așa încât ei erau 

chemați să folosească acea autoritate, de exemplu asu-

pra animalelor. Ea nu era o autoritate peste oameni, ci 

peste pământ, peste mediul înconjurător și peste viețu-

itoarele din el, peste orice formă inferioară de viață din 

creația divină. 

De asemenea, Dumnezeu le-a dat lui Adam și Eva o 

interdicție: nu trebuiau să mănânce din pomul cunoștin-

ței binelui și răului. Dumnezeu a formulat un avertis-

ment serios, vorbind despre ce avea să se petreacă dacă 

ei încălcau porunca Lui: „căci în ziua în care vei mânca 

din el, vei muri negreșit” (Gen. 2:17).  

Asta înseamnă că, prin autoritatea Lui, erau im-

puse sancțiuni penale. Când Adam și Eva n-au ascultat de 

stăpânirea lui Dumnezeu și s-au răzvrătit împotriva au-

torității Lui, ei nu au avut parte imediat de moarte fizică, 

ci de moarte spirituală. Moartea fizică a fost amânată 

până ceva mai târziu, ca rezultat al îndurării lui Dumne-

zeu. Totuși, una dintre pedepsele pe care El le-a impus 

asupra acestor ființe răzvrătite a fost alungarea lor din 

grădina Eden. 
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Vedem apoi o manifestare a guvernării pămân-

tești în cazul îngerului pe care Dumnezeu l-a așezat la 

intrarea în grădina Eden. Îngerul a stat la poarta Edenu-

lui cu o sabie înflăcărată. Sabia înflăcărată funcționa ca 

un instrument al forței, împiedicându-i pe Adam și Eva 

să se întoarcă în Paradisul în care fuseseră așezați inițial. 

Următoarea problemă pe care o vom analiza este 

scopul guvernării. Încă de timpuriu din istoria bisericii, 

sfântul Augustin făcut observația că guvernul este un 

rău necesar fiindcă, în această lume plină de ființe 

umane decăzute, nu vom găsi niciodată o guvernare 

perfectă moral. Indiferent de structura lor, toate guver-

nele sunt reprezentative pentru omenirea decăzută, 

pentru că ele sunt alcătuite din oameni păcătoși. Noi toți 

știm că guvernarea umană poate fi coruptă. Ideea lui 

Augustin era următoarea: guvernul este rău în sine, dar 

este un rău necesar. El este necesar pentru ca răul din 

lumea noastră să fie înfrânat. Un mijloc al acestei înfrâ-

nării este guvernarea umană. În lumina acestei idei, Au-

gustin a susținut că guvernarea umană nu era necesară 

înaintea căderii. 

Thomas Aquinas s-a distanțat în acest aspect de 

Augustin. El încă vedea un rol al guvernării în gestiona-

rea diviziunii muncii pe care și-o imagina într-o creație 

ipotetică, neafectată de păcat. Thomas era de acord că 

scopul primordial al guvernului este acela de înfrânare 

a răului. Deopotrivă pentru Thomas și pentru Augustin, 
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scopul primar pentru care a fost instituită guvernarea 

era să înfrâneze răutatea oamenilor și să ocrotească 

existența omului. De aceea, prima responsabilitate a gu-

vernului este să protejeze oamenii de rău și să păstreze 

și să ocrotească viața umană. 

Un alt rol pe care guvernul îl îndeplinește este 

protejarea proprietății oamenilor. Mulți oameni își ră-

nesc semenii furându-le, distrugându-le sau abuzându-

le avuțiile. 

Un ultim scop al guvernării este reglementarea 

acordurilor, protejarea contractelor și asigurarea jude-

căților echilibrate. Guvernul trebuie să caute să prote-

jeze oamenii de nedreptate și fraudă. Măcelarul care își 

măsluiește cântarul și-a rănit clientul umflând prețul 

bunurilor pe care le vinde, printr-o practică fraudu-

lentă. Guvernul este necesar în acest caz pentru a regle-

menta acest comportament, stabilind cântare drepte, 

unități de măsură și standarde echitabile. 

Dumnezeu a creat guvernarea pentru protejarea 

omenirii – dar nu doar a omenirii. Guvernarea are rolul 

de a proteja lumea în sine. Când Adam și Eva au fost 

puși în acea grădină magnifică, li s-a dat mandatul de la 

Dumnezeu de a o lucra și cultiva. Ei știau că nu erau 

chemați să exploateze și să abuzeze această lume. De 

aceea, ca o manifestare chemării omului de la Dumne-

zeu de a acționa ca vice-regent al Lui, guvernarea are un 

rol în reglementarea felului în care noi trebuie să tratăm 
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creația și făpturile lui Dumnezeu – nu doar ființele 

umane, ci și animalele și mediul în care noi trăim. 

O astfel de reglementare este un lucru bun, dar 

merită să observăm că, până și în cea mai benignă 

formă a ei, guvernarea implică restricționarea libertății 

oamenilor. Noi ne lăudăm ca americani că trăim într-o 

țară liberă, și acest lucru este adevărat, dar vorbim în 

termeni relativi, pentru că niciun popor din nicio țară 

nu a trăit vreodată într-o atmosferă a libertății com-

plete. Orice lege adoptată de orice autoritate legislativă 

îi restricționează libertatea cuiva. Dacă dăm o lege îm-

potriva crimei, plasăm interdicții asupra libertății omu-

lui de a ucide cu premeditare. Orice lege adoptată îi li-

mitează libertatea cuiva.  

În cazul unor libertăți, este bine că ele sunt res-

tricționate, cum ar fi libertatea de a ucide, în timp ce în 

cazul altora, nu este la fel de bine. Din acest motiv, tre-

buie să fim foarte atenți de fiecare dată când adoptăm o 

lege. Trebuie să analizăm bine ce vrem să facem. Tre-

buie să ne aducem aminte că le luăm libertatea oameni-

lor și, cu cât facem acest lucru într-o manieră mai nepă-

sătoare, cu atât mai puțină libertate ne va rămâne în vi-

ețile noastre. 

Este clar că statul a fost instituit de Dumnezeu, așa 

că de la El avem guvernele. De aceea, întrebarea inițială 

se îndreaptă acum către următorul aspect: Care trebuie 

să fie relația dintre noi, creștinii, și acea guvernare? 
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Aceasta este întrebarea la care vom căuta să răspundem 

în restul acestei cărți.

  



 

  



17 

 

Capitolul 2 

SUPUNEREA CIVILĂ  
 

Este greu să asculți de autoritate. Noi ne încruntăm 

de fiecare dată când auzim pe cineva spunând: „Trebuie 

să faci asta. Trebuie să faci aia”. Am vrea să putem spune: 

„Nu-mi zice tu ce să fac. Eu vreau să fac asta”. Noi vrem 

ca oamenii să ne dea putere și drepturi. Urâm să primim 

ordine. Asta este natura noastră. 

În lumina acestui adevăr, vreau să vorbesc despre 

o perspectivă creștină față de autoritate și despre felul 

în care ea diferă de una păgână. O modalitate de a face 

diferența între cele două ar fi să analizăm felul în care 

fiecare dintre cele două înțelege responsabilitatea în 

fața autorității. Dacă n-aș fi fost creștin, cu siguranță că 

n-aș accepta supunerea față de autoritate. Dar pentru că 

sunt creștin, acest lucru mă face să fiu ezitant ori de câte 

ori simt în mine tendința de a trăi în neascultare față de 

cei pe care Dumnezeu i-a pus în autoritate peste mine.  

Pentru a înțelege de ce, trebuie să ne îndreptăm 

către explicația dată în Noul Testament originii și func-

țiunii guvernării sub autoritatea lui Dumnezeu. Acest 

aspect este tratat clar de către apostolul Pavel în capito-

lul 13 din Epistola lui către Romani. 
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Romani 13 începe astfel: „Oricine să fie supus stă-

pânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să 

nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost 

rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește 

stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumne-

zeu; și cei ce se împotrivesc, își vor lua osânda” (v. 1-2). 

Pavel începe acest studiu despre stat cu porunca apos-

tolică adresată tuturor oamenilor de a se supune auto-

rităților guvernamentale. Acest lucru creionează cadrul 

nesupunerii civile creștine. 

Învățătura lui Pavel din Romani 13:1-2 nu este o 

chestiune izolată în Noul Testament. Pavel pur și simplu 

reiterează aici ceea ce propovăduiește și în alte părți, lu-

cruri scrise și de Petru în epistolele lui, și chiar de Dom-

nul nostru însuși – anume că este o obligație fundamen-

tală a creștinului să fie un model de supunere civilă. Ca 

popor al lui Dumnezeu, noi suntem chemați să fim cât 

se poate de ascultători de autoritățile aflate la putere, cu 

o conștiință curată. Amintiți-vă că Pavel le scria aceste 

lucruri oamenilor care se aflau sub guvernarea romană 

opresivă. El le spunea oamenilor să se supună unor au-

torități care, în final, aveau să îl execute. Dar el nu face 

acest lucru într-un sens orb, care exclude orice fel de 

nesupunere civilă. 

Pentru moment, vreau să vedem că Pavel așază 

scena din Romani 13 pentru a explica de ce este necesar ca 

un creștin să fie cu totul scrupulos și atent în supunerea 
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lui civilă. Pavel începe să își prezinte argumentele spu-

nând: „Oricine să fie supus stăpânirilor”. De ce? „Căci nu 

este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu”. Petru 

se exprimă altfel, îndemnându-ne să ne supunem auto-

rităților pământești în Domnul (1 Petru 2:13). Asta în-

seamnă că, dacă nu arăt respect față de o persoană pe 

care Dumnezeu a pus-o în autoritate între El și mine, 

lipsa mea de respect trece dincolo de acea persoană și 

se îndreaptă, în ultimă instanță, către Dumnezeu ca Dă-

tător al autorității. 

Conceptul biblic al autorității este ierarhic. La vâr-

ful ierarhiei se află Dumnezeu. Toată autoritatea rezidă 

în ultimă instanță în Dumnezeu, așa că nu există nicio 

autoritate investită în vreo instituție sau persoană fără 

ca ea să vină prin delegare de la Dumnezeu. Orice auto-

ritate pe care o am în viața mea este derivată, rânduită 

și delegată. Ea nu este intrinsecă, ci extrinsecă. Este 

dată în final de Cel care are autoritate intrinsecă. 

În cadrul acestei structuri ierarhice, Dumnezeu 

Tatăl Îi dă toată autoritatea în Cer și pe pământ lui Hris-

tos, Fiul Său (Matei 28:18).  Dumnezeu L-a înscăunat pe 

Hristos ca Împăratul împăraților. Așadar, dacă Hristos 

este Prim Ministrul universului, asta înseamnă că toți 

împărații acestei lumi au un Împărat care domnește 

peste ei și că toți domnii pământești au un Domn su-

perior, în fața Căruia dau socoteală. Noi știm că există 

mulțimi de oameni din această lume care nu Îl recunosc 
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pe Hristos ca Împăratul lor și, întrucât Împărăția Lui este 

invizibilă acum, ei spun: „Unde este acest Împărat? Nu 

văd niciun Împărat domnind”. În lumina acestui fapt, 

sarcina bisericii este de o importanță politică cosmică. 

În Faptele Apostolilor 1:8, Isus le-a dat un mandat 

ucenicilor Lui: „Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată 

Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului” 

(F.A. 1:8). Ei au fost chemați să fie martori, dar martori 

la ce? Contextul imediat al acestui verset conține o dis-

cuție despre Împărăție. Isus avea să Se înalțe la Cer, dar 

El a spus: „În absența Mea, veți duce mărturia adevăru-

lui supranatural și transcendent al înălțării Mele”. Iată 

de ce prima noastră loialitate, creștini fiind, trebuie să 

se îndrepte către Împăratul nostru ceresc. Noi suntem 

chemați să respectăm, să onorăm, să ne rugăm și să fim 

supuși autorităților noastre pământești, dar în clipa în 

care înălțăm autoritatea pământească deasupra autori-

tății lui Hristos, L-am trădat pe Hristos și ne-am răzvră-

tit împotriva Împăratului împăraților. Autoritatea Lui 

este mai înaltă decât autoritatea președintelui Statelor 

Unite, a Congresului, a regelui Spaniei sau a oricărui li-

der din orice loc. 

Dacă nu îți place de președintele Statelor Unite, 

ține minte că Acela care dă votul decisiv în alegeri este 

Dumnezeul cel atotputernic. Evident, Dumnezeu nu 

aprobă și nici nu dezaprobă orice lucru pe care preșe-

dintele îl face, și nici nu ne aflăm în situația în care 
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Dumnezeu i-ar da autoritatea președintelui spunându-

i: „Dă-i drumul și stăpânește peste acești oameni oricum 

îți place”. Orice lider se supune legilor lui Dumnezeu și 

va fi judecat în consecință. Se poate ca președintele să 

fie complet necredincios, dar din motive care Îi sunt cu-

noscute doar lui Dumnezeu, El l-a plasat în acea poziție 

de autoritate. 

Acest lucru ridică în mod evident întrebarea dacă 

este legitim vreodată să ne răzvrătim împotriva unei gu-

vernări desemnate. Vom analiza în mai multe detalii 

această întrebare în capitolul 6, dar, pentru moment, ar 

trebui să observăm că trebuie să fim foarte atenți ca nu 

cumva să ne implicăm în nesupunere civilă nelegitimă, 

adică fără o cauză dreaptă. Lumea noastră decăzută este 

tulburată de răutatea omului, lucru care se vede în spe-

cial prin infracționalitate. Vrăjmașul cel vechi al credin-

ței creștine este descris ca „omul fărădelegii” (2 Tes. 

2:3). Fărădelegea – păcatul lui Adam și Eva – a fost ceea 

ce a aruncat lumea în pierzare la început. Cei doi n-au 

vrut să se supună domniei și stăpânirii lui Dumnezeu. 

Iată de ce eu spun că păcatul este o chestiune politică – 

nu în sensul politicii moderne, ci în sensul că Dumnezeu 

este stăpânul final al vieților noastre. De fiecare dată 

când păcătuiesc, particip la o revoltă împotriva domniei 

perfecte a lui Dumnezeu. 

Pavel continuă în Romani 13 în felul următor: „De 

aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește 
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rânduielii puse de Dumnezeu; și cei ce se împotrivesc, 

își vor lua osânda” (v. 2). Este evident că Pavel vorbește 

aici despre împotrivirea ilegitimă față de autorități. În 

narațiunea disputei dintre Saul și David, din Vechiul 

Testament, îl vedem pe David ca un bărbat care nu a 

dorit să se împotrivească ilegitim structurii de autori-

tate pusă de Dumnezeu. El a avut multe oportunități să-

l ucidă pe Saul, dar a refuzat să își ridice mâna împo-

triva lui. Indiferent cât de rău a fost Saul, David știa că 

el era regele uns de Dumnezeu. 

Pe când eram la seminarul teologic, aveam profe-

sori care respingeau radical adevărurile centrale ale 

creștinismului, lucruri precum ispășirea, dumnezeirea 

lui Hristos și învierea lui Isus. Ei nu aveau un temei 

adecvat din punct de vedere spiritual. Dar am știut în-

totdeauna că era responsabilitatea mea absolută să îi 

tratez cu respect în sala de clasă. Pe cât de abătuți erau 

de la doctrină, totuși ei erau în poziție de autoritate, nu 

eu. Asta nu însemna că trebuia să cred orice spuneau ei 

sau să accept învățătura lor, dar, din perspectiva lui 

Dumnezeu, le datoram respect. 

 Este important să observăm că Petru și Pavel nu 

vorbesc despre ascultarea de autorități, considerându-le 

în mod necesar evlavioase. Dar ei spun că Dumnezeu le-

a rânduit. Dumnezeu pe Cel care ridică și coboară stăpâ-

nirile. Vechiul Testament este plin de circumstanțe (ca 

acelea din cartea Habacuc) în care oamenii se răzvrătesc 
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împotriva lui Dumnezeu, iar El îi pedepsește dându-le 

lideri răi, care îi fac să se zbată în asuprire și durere 

până ce se pocăiesc. 

Având autoritate supremă, Dumnezeu deleagă au-

toritatea stăpânirii acestei lumi Fiului Său, Isus Hristos. 

Apoi, sub autoritatea lui Hristos, avem regi, părinți, în-

vățători de școală și oricine altcineva în autoritate. As-

tfel, dacă sunt neascultător de oricare autoritate pusă de 

Dumnezeu, sunt neascultător de El. Asta voia să spună 

Petru prin afirmația: „Fiți supuși oricărei stăpâniri 

omenești, pentru Domnul” (1 Petru 2:13). Noi suntem 

ascultători de instituțiile omenești ca un mijloc de a 

aduce mărturie despre sursa finală autorității cosmice. 
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Capitolul 3 

SABIA ȘI CHEILE 
 

Reformatorii protestanți au crezut că magistrații 

sau autoritățile civile nu pot să se implice în adminis-

trarea Cuvântului și a sacramentelor, lucruri care țin de 

îndatoririle esențiale ale bisericii. Chiar și în Israel, o 

națiune teocratică, exista o deosebire între rolul preotu-

lui și cel al regelui. 

În Vechiul Testament există doar câțiva regi în Is-

rael sau Iuda, care au fost cât de cât evlavioși, printre ei 

fiind Ezechia, Iosia și David. Dar unul dintre cei mai 

mari împărați din toată istoria Vechiului Testament a 

fost Ozia. În timpul domniei lui de peste 50 de ani, el a 

făcut reforme și a fost dedicat evlaviei. Cu toate acestea, 

povestea lui este una dintre cele mai tragice din întreg 

Vechiul Testament. În ciuda faptelor lui drepte, el a mu-

rit în ocară, fiind îndepărtat de Dumnezeu de pe tron. 

Mai târziu, ca într-o dramă a lui Shakespeare, el a comis 

greșeala fatală. 

Ce anume a făcut el? S-a dus la templu și și-a asu-

mat singur autoritatea de a administra jertfele. Cu alte 

cuvinte, sub pretenția autorității coroanei, el a uzurpat 

rolul preotului și, din acel motiv, Dumnezeu l-a lovit cu 
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lepră și l-a lăsat să moară în ocară și rușine. Vedem as-

tfel că amestecul rolurilor statului și bisericii datează 

încă din Israelul antic, caz în care statul, sau mai specific 

regele, și-a asumat autoritatea de a controla chestiunile 

care îi sunt date specific bisericii. 

Ca să înțelegem separarea biblică a acestor două 

instituții, trebuie să ne amintim că deopotrivă biserica 

și statul sunt rânduite de Dumnezeu. În Romani 13, 

apostolul Pavel spune că funcția primordială a statului 

este să își protejeze cetățenii de rău. În timpul Reformei, 

Martin Luther a făcut o deosebire între cele două împă-

rății: cea a statului și cea a bisericii. Dar în perioada 

Evului Mediu și a Reformei, deosebirea dintre biserică 

și stat fusese adesea ștearsă, statul având o autoritate 

importantă și intervenind în treburile bisericii. În acest 

capitol vom analiza aceste influențe în relație cu situația 

din Statele Unite, dar mai întâi ne vom uita mai profund 

la pasajul din Romani 13. 

În capitolul anterior ne-am îndreptat atenția către 

afirmația următoare a lui Pavel: „Oricine să fie supus 

stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care 

să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au 

fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotri-

vește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de 

Dumnezeu; și cei ce se împotrivesc, își vor lua osânda” 

(Rom. 13:1-2). Prin aceste cuvinte categorice, Pavel îi în-

vață pe creștini de responsabilitatea lor de a asculta de 
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administrația romană, în ciuda regimului extrem de 

asupritor al Romei. El continuă spunând: 

Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci 

pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpâ-

nire? Fă binele, și vei avea laudă de la ea. El este slu-

jitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci 

răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în 

slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să-l pedep-

sească pe cel ce face rău. De, aceea trebuie să fiți su-

puși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul 

cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci 

dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând 

necurmat tocmai slujba aceasta. (v. 3-6). 

Aici pare să se manifeste un fel de idealism. Apos-

tolul Pavel știa bine că stăpânirile omenești pot deveni 

foarte corupte și pot face acte groaznice de nedreptate, 

însă, cu toate acestea, el prezintă rolul administrației ci-

vile ca fiind instituit de Dumnezeu. Guvernul este che-

mat să slujească drept instrument în mâna lui Dumne-

zeu pentru promovarea dreptății și pentru pedepsirea 

răului. De aceea, conceptele duale ale legii și guvernării 

se regăsesc întrețesute în acest pasaj. 

Rolul administrației guvernamentale este să 

adopte legi, iar acele legi trebuie concepute pentru a 

promova dreptatea. Dumnezeu nu îi dă niciodată statu-

lui dreptul de a face ceva rău. Statul nu își exercită au-

toritatea independent, ca și cum n-ar avea pe nimeni 

deasupra lui, ci se supune stăpânirii finale exercitată de 



28 CARE ESTE RELAȚIA DINTRE BISERICĂ ȘI STAT?  |  R.C. SPROUL 

 

Dumnezeu însuși. Din acest motiv, statul dă socoteală 

înaintea lui Dumnezeu pentru rolul de promovare a 

dreptății. Ideea lui Pavel este aceasta: „Nu ar trebui să 

trăiți cu frică față de stat, pentru că faceți ce este bine, 

așa că veți primi laude de la el. Trebuie să vă fie frică de 

guvern doar dacă sunteți infractori. Dacă faceți ce este 

rău, atunci aveți motiv să vă fie frică de guvern”. 

Desigur, acest lucru presupune că administrația 

civilă funcționează într-o manieră dreaptă. Cu toate 

acestea, noi știm că există guverne care vor încuraja, vor 

susține și vor proteja principii și practici rele. În istorie 

au existat multe popoare care au asuprit evlavia și, pro-

cedând astfel, au adus suferințe asupra celor neprihă-

niți. Dar Pavel nu descrie toate guvernările în Romani 

13, ci mai degrabă identifică scopul guvernării civile și 

responsabilitatea ei înaintea lui Dumnezeu. 

Ca să ne ajute în înțelegerea rolului statului, Paul 

ne învață că magistratul civil nu poartă sabia degeaba. 

Puterea sabiei reprezintă dreptul statului de a utiliza 

forța pentru a-i determina pe cetățenii lui să asculte de 

lege. Iată de ce Dumnezeu îi înarmează pe reprezentan-

ții statului. Primul exemplu de acest fel a fost îngerul cu 

sabia înflăcărată pe care Dumnezeu l-a pus la intrarea 

în grădina Eden, pentru a pune în aplicare izgonirea lui 

Adam și Eva de către Dumnezeu. Tot așa, de-a lungul 

istoriei, Dumnezeu i-a dat o sabie magistratului civil. 
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Un lucru important de observat este că puterea sa-

biei nu i-a fost dată bisericii. Misiunea bisericii nu îna-

intează prin coerciție sau conflict militar. Emblema 

creștinismului este crucea. Prin contrast, emblema isla-

mului este sabia sau iataganul. În islam există o agendă 

a cuceririi dată autorităților religioase, însă în crești-

nism, biserica nu are puterea sabiei. Puterea sabiei îi 

este dată doar statului. 

Faptul că statul are puterea sabiei constituie teme-

lia biblică a perspectivei creștine clasice a teoriei războ-

iului drept. Cei ce o susțin spun că orice războaie sunt 

rele, dar nu orice implicare în război este rea. De exem-

plu, folosirea sabiei pentru protejarea cetățenilor de o 

invazie agresivă de către o națiune ostilă este un lucru 

drept.  

În această perspectivă, un atac agresiv asupra 

unui popor nevinovat este o încălcare a folosirii sabiei 

de către stat. Un exemplu perfect de folosire injustă a 

sabiei este invazia Poloniei și a altor țări de către Ger-

mania, în al doilea război mondial. De aceea, potrivit te-

oriei războiului drept, popoarele invadate au avut drep-

tul să folosească sabia pentru a-i alunga pe invadatori 

de pe teritoriile lor. Ideea de aici nu este că ar trebui să 

pătrundem în toate ramificațiile războiului, ci să de-

monstrăm că acest pasaj are o influență asupra ideii de 

război, pentru că Pavel vorbește despre faptul că Dum-

nezeu îi dă magistratului civil puterea sabiei. 



30 CARE ESTE RELAȚIA DINTRE BISERICĂ ȘI STAT?  |  R.C. SPROUL 

 

De asemenea, pasajul are legătură cu chestiunea 

controversată a pedepsei capitale. Dumnezeu îi dă sta-

tului acea putere a sabiei, nu doar ca să îi ascută muchi-

ile, ci pentru a întări justiția și pentru a-i apăra pe cei 

nevinovați și slabi față de cei puternici și vinovați. 

Este important să înțelegem că această putere nu 

i-a fost dată bisericii. Sfera influenței și autorității bise-

ricii este spirituală. Vorbim despre o putere de lucrare, 

care este foarte diferită de puterea sabiei. Zicala „penița 

este mai puternică decât sabia” vorbește despre o putere 

mai mare decât forța fizică. Tot așa, bisericii nu i-a fost 

dată sabia ca mijloc pentru răspândirea Împărăției lui 

Dumnezeu, dar ei i-a fost dată puterea Cuvântului, pu-

terea slujirii și puterea imitării lui Hristos, care nu a ve-

nit în lume cu o sabie (Matei 10:34). 

Prin urmare, există o putere dată doar bisericii, 

dar nu și statului. Mărturisirea de Credință de la Wes-

tminster detaliază acest lucru în paragraful 23.3: „Per-

soanele care ocupă un loc în autoritățile civile nu trebuie 

să-și asume dreptul de a administra Cuvântul și sacra-

mentele, sau puterea cheilor Împărăției Cerurilor, ori să 

se amestece în chestiunile care țin de credință”. Această 

interdicție plasează o anumită autoritate doar în mâinile 

bisericii, autoritate denumită „puterea cheilor”. Isus le-a 

spus ucenicilor Lui: „Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, 

și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, și orice 

vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri” (Matei 
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16:19). Isus i-a dat bisericii cheile Împărăției, nu statu-

lui. Drept rezultat, chestiunile legate de disciplina bise-

ricii nu sunt treaba statului. 

În Statele Unite au existat situații în ultimii ani 

când bisericile au disciplinat membri, iar aceștia au în-

cercat să conteste deciziile ecleziale în tribunale civile. 

Din nefericire, au existat cazuri când acestea din urmă 

au anulat deciziile bisericilor de a-l excomunica pe pă-

cătosul care nu s-a pocăit. Aceasta este o formă clară de 

uzurpare a rolului eclezial de către magistratul civil. 

În SUA, primul amendament la Constituție îi ga-

rantează bisericii dreptul de practicare liberă a religiei, 

fără interferență din partea magistratului civil. Cu toate 

acestea, când magistratul civil își asumă puterea chei-

lor, el nu doar că sfidează primul amendament ci, mai 

important, Îl sfidează pe Dumnezeu. 

Mărturisirea de la Westminster continuă în felul 

următor: „Totuși, ca niște părinți grijulii, ei au autorita-

tea și datoria să protejeze biserica Domnului nostru, 

fără vreo preferință față de o anume denominație creș-

tină în detrimentul celorlalte, și să facă acest lucru astfel 

încât toate persoanele religioase să se bucure de liber-

tate deplină, necondiționată și neîngrădită în achitarea 

de orice parte a slujirilor lor sacre, fără violență sau pe-

ricol” (23.3). Nevoia unei separări clare între biserică și 

stat a fost un principiu care a rezultat în urma reformei 

protestante. Biserica a fost chemată să se roage pentru 
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stat și să susțină statul. Statul a fost chemat să garanteze 

libertatea bisericii și să o protejeze de cei care ar fi căutat 

să o distrugă. Nu trebuiau să existe favoritisme față de 

nicio denominație sau grup de credincioși. Aceasta este 

rădăcina principiului separării bisericii de stat. 

Iată ce continuă să spună Mărturisirea de la Wes-

tminster: „Și, întrucât Isus Hristos a rânduit o conducere 

și disciplină regulată în biserica Lui, nicio lege a vreunei 

țări nu trebuie să se amestece, să stabilească sau să îm-

piedice exersarea acestor slujbe printre membrii volun-

tari ai oricărei denominații creștine, potrivit propriei lor 

mărturisiri și credințe” (23.3, subl. originală). Bisericile 

ar trebui să aibă curțile proprii în care să se ia decizii, iar 

acestea trebuie să funcționeze fără amestec din partea 

tribunalelor civile. Cele două trebuie să rămână distincte 

și să își respecte reciproc jurisdicțiile. 

Când ne luptăm să înțelegem chestiunea relației 

dintre biserică și stat în vremurile noastre, trebuie să 

recunoaștem că ne este greu să rămânem obiectivi. Noi 

toți suntem produsul contextelor noastre culturale și 

personale. Creștini fiind, trebuie să ne modelăm gândi-

rea după Cuvântul lui Dumnezeu, așa încât să căpătăm 

o înțelegere clară a felului cum trebuie să funcționeze 

biserica, care este misiunea ei și în ce fel este acea misi-

une diferită de rolul guvernului. 
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Biserica este chemată să fie un critic al statului 

când acesta din urmă eșuează să asculte de mandatul pe 

care îl are de la Dumnezeu. De exemplu, în controversa 

legată de avort, când biserica își exprimă criticile la 

adresa statului, unii oameni devin mânioși și spun: 

„Uite, biserica încearcă să își impună agenda asupra sta-

tului”. Cu toate acestea, principalul motiv al existenței 

administrației statale este să protejeze, să ocrotească și 

să susțină viața. Când biserica deplânge legile pro-avort 

din America, ea nu îi cere statului să acționeze ca și cum 

ar fi biserica. Ea îi cere statului să fie stat, adică să își 

împlinească rolul rânduit de Dumnezeu. 
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Capitolul 4 

RELIGIA OFICIALĂ 
 

Unul dintre cele mai lungi cuvinte din vocabular 

este antidezinstituționalism. Totuși, acest cuvânt nu 

este doar parte dintr-un joc de scrabble, ci o cheie pen-

tru a înțelege relația dintre biserică și stat. 

Haideți să vedem ce sens are acest termen. El con-

ține două negații: se referă la perspectiva care este îm-

potriva dezinstituționalismului, care, în schimb, este 

împotriva instituționalismului. Instituționalismul apare 

când o biserică este susținută prin taxe de la stat și are 

drepturi exclusive în fața competitorilor ei. O astfel de 

biserică, numită biserică oficială, se bucură de favoarea 

specială și de protecția guvernului; exemple din istorie 

pot fi Biserica Anglicană, Biserica Luterană din Germa-

nia, Biserica Reformată a Scoției, Biserica Luterană Su-

edeză. Anti-instituționaliștii cred că instituționalismul 

ar trebui repudiat. Antidezinstituționalismul – dubla ne-

gație îl transformă în pozitiv – comportă ideea că te opui 

dezinstituționalizării unei biserici. Această perspectivă 

tratează cu favoare o biserică oficială, instituțională. 

Dacă ne gândim la istoria Americii, putem înțelege 

rapid de ce în Statele Unite nu există o biserică oficială, 
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de stat. Era ceva obișnuit în Europa secolelor al XVI-lea 

și al XVII-lea să existe o biserică oficială. Statele erau 

oficial romano-catolice sau protestante, într-o formă 

sau alta. Anglia a devenit protestantă în timpul regelui 

Henry al VIII-lea, în secolul al XVII-lea. Henry dorea să 

divorțeze, iar Papa nu îi permitea, așa că Henry s-a de-

clarat de la sine liber de autoritatea romano-catolică. 

Când Henry s-a declarat pe sine și țara sa liberă de au-

toritatea Romei, el și-a acordat titlul de defensor fide, 

sau „apărător al credinței”. Coroana era văzută ca suve-

rană nu doar în arena civilă, ci și în chestiunile eclezias-

tice. Acest lucru urma să aibă consecințe radicale pentru 

generațiile viitoare din Anglia. 

În ciuda ruperii de Biserica Romano-Catolică, 

Henry nu era deloc protestant în perspectiva sa teolo-

gică. După ce a murit, el a fost urmat la tron de Edward 

al VI-lea. El era un protestant practicant, căutând să 

aducă Biserica Anglicană la o înțelegere complet protes-

tantă și reformată a creștinismului. Dar domnia lui a 

fost foarte scurtă, așa că, după moartea lui, a fost urmat 

la tron de sora lui, Mary. 

Regina Mary I este cunoscută mai mult ca „Mary 

Sângeroasa”. Ea și-a primit acest nume pentru că a rea-

dus Anglia înapoi sub autoritatea Bisericii Romano-Ca-

tolice printr-un șir de măsuri foarte extinse de persecu-

ție împotriva protestanților. Acest lucru a condus la 

multe martiraje în reforma engleză. Mulți au fost arși 
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pe rug prin decretele lui Mary Sângeroasa. Numeroși li-

deri ale reformei protestante din Anglia au fugit în exil, 

adesea în Germania sau Elveția. Biblia Geneva a fost tra-

dusă de exilații englezi în Elveția la mijlocul secolului ai 

XVI-lea, în timpul domniei reginei Mary. Ea a fost prin-

cipala versiune a Bibliei în limba engleză vreme de o 

sută de ani. 

Când Mary a ieșit din scenă, sora ei vitregă, Eliza-

beth, a înlocuit-o. Regina Elizabeth I a devenit cunos-

cută sub numele de Buna Regină Bess sau Regina Feci-

oară. Ea a readus Anglia în sfera protestantă și i-a re-

primit pe refugiații care fugiseră din fața persecuției lui 

Mary, sora ei. De multe ori ne gândim la regina Eliza-

beth ca la acea regină blajină, plină de compasiune, care 

a pus capăt persecuțiilor sângeroase. Ei bine, lucrurile 

n-au fost chiar așa. Unii s-ar gândi că ea i-ar fi persecu-

tat pe romano-catolici, dar nici asta nu a făcut. Ea i-a 

persecutat sistematic pe anumiți protestanți din sfera ei 

de interes. Acești protestanți erau numiți disidenți 

(engl. nonconformists) pentru că nu erau mulțumiți cu 

ideea de Biserica Anglicană oficială, de stat. 

Disidenții credeau că, în timpul reginei Elizabeth, 

Biserica Anglicană nu era suficient de reformată și păs-

tra prea multe practici din stilul romano-catolic de în-

chinare. Elementele stilistice includeau ritualurile Cinei 

Domnului și veșmintele preoțești. În plus, disidenții au 

protestat față de cerința ca preoții să poarte anterii albe 



38 CARE ESTE RELAȚIA DINTRE BISERICĂ ȘI STAT?  |  R.C. SPROUL 

 

în timpul închinării. Ei credeau că acest lucru era pro-

blematic, pentru că producea confuzie în mințile oame-

nilor obișnuiți, care considerau aceste veșminte un sim-

bol al romano-catolicismului pe care îl respinseseră. În 

ciuda acestui fapt, regina Elizabeth a adoptat legi care 

le cereau disidenților să poarte aceste veșminte. Drept 

rezultat, mulți slujitori ai Bisericii Anglicane s-au opus 

și au fost îndepărtați din pozițiile lor. Unii au fost arun-

cați în închisoare, iar alții au fost executați prin ordinul 

reginei. Acești disidenți au devenit cunoscuți prin ter-

menul peiorativ de puritani. 

Acești puritani au căutat să scape de persecuție re-

fugiindu-se în alte țări. Mulți au fugit în Olanda și mulți 

alții au venit în Statele Unite. Ca rezultat, locuri precum 

New England și Virginia au ajuns să aibă o moștenire 

puternică a respingerii interferenței statului în treburile 

bisericii. Dar oamenii au fugit în America nu doar din 

Anglia, ci și din alte țări ale Europei, atât țări protes-

tante, cât și țări catolice. La acel moment din istorie, 

protestanții au ajuns să îi persecute pe catolici, iar cato-

licii pe protestanți. 

În lumina acestui context cultural, este ușor să ve-

dem de ce Statele Unite au fost întemeiate ca un loc unde 

libertatea și toleranța religioasă aveau să domnească. 

Acesta este principiul dezinstituționalismului. El afirmă 

că nu poate exista nicio biserică de stat. El a fost gândit 

să protejeze dreptul oamenilor de a-și practica religia 
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fără ca administrația civilă să intervină sau să se ames-

tece. Astfel, este ușor să înțelegem de ce primul amen-

dament la Constituția SUA garantează practicarea liberă 

a religiei. Protestanții trebuiau să trăiască în pace cu ca-

tolicii, și catolicii cu protestanții. Oamenii de orice reli-

gie – iudei, musulmani, hinduși, budiști sau creștini – 

toți erau tolerați la fel potrivit legii. 

Una dintre consecințele nefericite ale acestui prin-

cipiu fundamental ține de prezumția răspândită că toate 

religiile sunt nu doar tolerate, ci la fel de adevărate și 

valide. Cu toate acestea, guvernul nu are niciun drept să 

emită astfel de pretenții. Legea nu declară cine are drep-

tate și cine nu. Tot ceea ce spune ea este că acele dispute 

nu trebuie rezolvate în arena civilă. Ele sunt chestiuni 

religioase și bisericești, și trebuie să rămână în afara 

sferei de autoritate a guvernării civile. 

Creștinii trebuie să fie foarte atenți în încercarea 

lor de a convinge administrația civilă să le accepte 

agenda. Statele Unite este o țară în care credem că sun-

tem dedicați principiului separării și a diviziunii muncii. 

Pe de altă parte, în societatea contemporană, sepa-

rarea dintre biserică și stat a ajuns să fie înțeleasă ca și 

cum guvernul conduce țara fără a ține cont de Dumne-

zeu. Nu așa a fost fondată această țară. Sigur că eu nu 

cred că această țară a fost fondată de un grup creștin mo-

nolitic. Eu cred că Acordul Mayflower din secolul al XVII-
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lea a fost monolitic creștin, dar nu și Constituția sau De-

clarația de Independență. În formularea lor au fost im-

plicați mulți creștini și necreștini, dar ele au fost clar 

teiste, adică țara a fost fondată pe principiul că deopo-

trivă biserica și statul sunt sub autoritatea lui Dumne-

zeu. Astăzi, însă, noi urâm ideea că ar trebui să dăm so-

coteală înaintea lui Dumnezeu. Noi vrem să avem un gu-

vern liber de atingerea morală a teismului. Nu aceasta a 

fost intenția inițială a primului amendament sau a arti-

colelor originale care au întemeiat națiunea americană. 

Părinții patriei noastre au căutat să păstreze statul 

în afara chestiunilor religioase, însă astăzi lucrul pe care 

ei au vrut să îl evite se petrece. Există multe exemple ale 

amestecului statului în viața bisericii. Ele au loc în mo-

dalități foarte subtile, dar au loc. Au loc, de exemplu, 

prin reglementări urbanistice care impun restricții le-

gate de clădirile de biserici, de cât de mari pot fi ele sau 

cât de înalte le pot fi turlele. Au loc prin permisiunea 

căsătoriei în cupluri homosexuale și intervin când bise-

ricile spun că au dreptul de a refuza ceremonii de căsă-

torie pentru astfel de cupluri. În plus, angajatorilor li se 

cere să le ofere angajaților asigurări medicale care să 

includă și avorturi. 

Cred că ne vom întâlni cu tot mai multe astfel de 

coliziuni între statul secular și biserică pe măsură ce 

mergem înainte. Istoria lumii este plină de exemple de 

guvernări asupritoare la adresa bisericii lui Hristos. Nu 
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ar trebui să fim deloc surprinși. Ar trebui, desigur, să ne 

opunem acolo unde putem, dar ar trebui de asemenea 

să ne odihnim în suveranitatea lui Dumnezeu. El Își va 

zidi biserica, iar Împărăția Lui este veșnică. 

Nouă ne este ușor să tratăm superficial libertățile 

pe care le avem în Statele Unite. Dar ar trebui să ne 

amintim de prețul plătit pentru aceste libertăți. Ar tre-

bui să ne amintim de circumstanțele în care s-au aflat 

strămoșii noștri care au fugit din fața celor mai rele per-

secuții imaginabile care au venit din partea guvernelor. 

Ca urmare a faptului că oamenii n-au fost dispuși să ac-

cepte biserica oficială, statul a folosit sabia ca să le im-

pună un anume crez. Acest lucru este foarte greșit. A 

fost greșit pentru ei, și ar fi greșit pentru noi dacă am 

încerca vreodată același lucru. 

Împărăția lui Dumnezeu nu este zidită printr-un 

edict al unui rege sau prin puterea unei armate. Ea este 

zidită printr-un singur mijloc: propovăduirea Evanghe-

liei. Ea este puterea pe care Dumnezeu a rânduit-o pen-

tru a-Și zidi biserica – nu puterea sabiei – iar noi, creș-

tini fiind, vom continua să ne punem nădejdea doar în 

această putere.
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Capitolul 5 

UN INSTRUMENT                
AL RĂULUI  

 

Creștinii din America au câteodată tendința de a 

amesteca devoțiunea lor religioasă cu un fel de super-

patriotism. Unii învelesc o cruce a lui Hristos în steagul 

național, crezând că Dumnezeu este mereu de partea 

Americii. Cu toate acestea, indiferent unde am trăi, 

prima noastră dedicare se îndreaptă către Împăratul 

nostru și către Împărăția cerurilor, din care facem 

parte. Mai apoi trebuie să înțelegem că, fie că este în 

Germania, Babilon, Roma, Rusia sau Statele Unite, orice 

guvern poate fi corupt. 

Pe măsură ce vom continua să studiem relația din-

tre biserică și stat, trebuie să analizăm un aspect al aces-

tei relații în mare măsură ignorat și întrucâtva dificil de 

înțeles. Efeseni 6:10 este un pasaj cunoscut multora din-

tre noi, dar puțini îl aplică vreodată la relația dintre bi-

serică și stat. Pavel scrie următoarele: 

Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul şi în puterea tă-

riei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumne-

zeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor dia-

volului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și 
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sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva dom-

niilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 

veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locu-

rile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumne-

zeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să 

rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 

(Efes. 6:10–13). 

Acest pasaj cunoscut legat de armura lui Dumne-

zeu este dat prin apostolul Pavel cu scopul de a-i încu-

raja pe creștini să se împotrivească vicleniilor Satanei. 

Acest lucru poate părea întrucâtva ciudat în zilele noas-

tre, pentru că acțiunilor Satanei li se acordă foarte pu-

țină atenție. Acum suntem obișnuiți să îl pierdem com-

plet din vedere pe Satana. Dar pentru Pavel, tărâmul ac-

țiunilor satanice era foarte real. Când el vorbește despre 

îmbrăcarea armurii lui Dumnezeu, ne spune să fim echi-

pați pentru lupta spirituală. Ea nu este o luptă împotriva 

cărnii și a sângelui, ci împotriva forțelor spirituale. El 

identifică aceste forțe ca domniile, stăpânirile și forțele 

spirituale rele din locurile cerești. El ne spune să ne echi-

păm pentru implicarea în conflictul spiritual cu domnii 

de natură spirituală, dintr-un ținut ascuns vederii. 

În Noul Testament, puterea, asuprirea și tirania Ro-

mei constituie o temă recurentă. De exemplu, mare parte 

din vedeniile escatologice din cartea Apocalipsa sunt 

scrise către oameni care treceau deja prin persecuție din 

partea romanilor. Majoritatea creștinilor cred că fiara 

descrisă în Apocalipsa se referă la un anume lider viitor 
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pământesc. Dar există și teologi serioși care cred că pri-

mul personaj la care se referă fiara este Nero. El era în-

truparea răutății în istoria Romei, iar porecla lui în Im-

periul Roman era, pe cât poate părea de ciudat, „Fiara”. 

Chiar dacă este intens discutat dacă el era cel avut în 

vedere în mod specific în cartea Apocalipsa, ceea ce 

vreau să arăt este că guvernele omenești pot fi instru-

mente ale puterilor și stăpânirilor spirituale care dez-

lănțuie tot felul de lucruri rele în lume. 

Istoria recentă ne-a oferit exemple numeroase și 

dureroase de acțiuni demonice din partea statului. Cel 

de-al doilea Război Mondial este o dovadă incontesta-

bilă a unei forme fără precedent de comportament inu-

man în persoana lui Hitler, cel de-al treilea Reich. Regi-

mul nazist al lui Hitler a ucis milioane de oameni, fiind 

urmat de regimurile ateiste ale lui Iosif Stalin în Uniu-

nea Sovietică, Mao Zedong în China și Khmerii roșii în 

Birmania. Cum pot deveni guvernele atât de corupte în-

cât să ajungă în realitate instrumente în mâna puterilor 

satanice?  

În primul rând, am observat că funcția primară a 

guvernului, așa cum a fost rânduită de Dumnezeu, este 

să protejeze, să susțină și să ocrotească sanctitatea vieții 

umane. Când guvernele se implică în genocid, așa cum 

am văzut în Germania, în Rusia sovietică sau în Irak, 

aceste guverne devin slujitoare ale vrăjmașului, pentru 

că distrug viețile oamenilor fără a exista o cauză dreaptă. 
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Un exemplu de eșec al statului de a proteja sanc-

titatea vieții omenești este tragedia contemporană a 

avorturilor la cerere. Sute și mii de prunci nenăscuți 

sunt uciși anual cu aprobarea guvernului. Când biserica 

protestează împotriva acestei nedreptăți, ea nu încearcă 

să se amestece în domeniul statului. Ea pur și simplu îi 

reamintește statului de principala lui funcție, anume 

protecția vieții. Orice guvern care aprobă distrugerea 

vieții a eșuat să-și împlinească mandatul divin. 

În al doilea rând, guvernele sunt instituite pentru 

protecția proprietății private. Două dintre Cele 10 Po-

runci protejează explicit drepturile indivizilor asupra 

lucrurilor pe care le posedă. Când proprietatea privată 

nu este protejată sau este chiar confiscată de guvern, el 

abuzează de dreptul său de a stăpâni, folosindu-și pute-

rea pentru legalizarea furtului averilor personale ale oa-

menilor. De exemplu, în Vechiul Testament, când regele 

Ahab i-a confiscat via lui Nabot, profetul Ilie a pronunțat 

judecata lui Dumnezeu asupra lui. 

Aduceți-vă aminte de avertismentul dat celor din 

Israel când au cerut să aibă un rege ca toate celelalte 

națiuni. Ei n-au vrut ca Dumnezeu să fie Împăratul lor, 

ci voiau regi pe care să îi vadă cu ochii. Dumnezeu i-a 

avertizat că acest rege avea să meargă la război și să le 

ia copiii în armată. El avea să ia din caii, ogoarele și ave-

rile lor, confiscându-le proprietățile. El avea să îi împo-

văreze cu taxe nedrepte (1 Sam. 8:10–18). Și exact acest 
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lucru au făcut regii evrei, după cum au făcut mai toți 

liderii de-a lungul istoriei lumii. 

Așa cum vedem în Romani 13, Dumnezeu le dă gu-

vernelor un drept legitim să impună taxe asupra popu-

lației pentru a acoperi nevoile guvernării, iar creștinii 

sunt chemați să își plătească taxele. Cu toate acestea, 

guvernele pot deveni lacome și nedrepte în sistemele de 

taxare, impunând regimuri fiscale care sunt, în esență, 

expresii ale confiscării averii. 

Unul dintre vorbitorii la o convenție politică națio-

nală discuta despre visul redistribuirii bogăției. Acesta 

este visul socialist care susține că ar trebui să se redistri-

buie avuția țării așa încât toți oamenii să trăiască confor-

tabil în clasa de mijloc. Tot acest lucru este propus în nu-

mele egalității economice. Trebuie să iei de la cei care au 

mai mult și să le dai celor care au mai puțin. De la fiecare 

se ia potrivit cu abilitatea, și fiecăruia i se dă potrivit cu 

nevoia. Într-o sală de clasă, acest concept ar suna ca și 

cum ai lua din nota cuiva care a obținut pe drept un nouă, 

și i-ai da cuiva care a obținut pe drept un cinci, apoi ambii 

ar avea în final nota șapte, laolaltă cu tot restul clasei. Nu 

mai contează cum s-au descurcat la teste, cât de bine au 

studiat și s-au pregătit sau au trudit. Toți vor primi ace-

eași notă. Și asta se presupune că este egalitate. Dar nu 

este corect. Egalitatea nu este același lucru cu echitatea, 

iar acest fel de politică redistributivă încalcă tocmai rolul 
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pe care Dumnezeu l-a dat guvernului, anume să protejeze 

proprietatea privată a oamenilor. 

Când guvernele iau averile cetățenilor lor, ele în-

cearcă să justifice acest act apelând la un soi de obiectiv 

sau destin mai înalt. Dar nimeni nu are dreptul să facă 

un lucru greșit, chiar dacă apelează la ideea că, în felul 

acesta, face un bine mai mare. De exemplu, este furt 

dacă iau de la tine ca să-i dau altcuiva, chiar dacă fac 

acest lucru folosindu-mă de votul meu. Eu numesc acest 

lucru „furt cu acte în regulă”. Eu nu am dreptul să folo-

sesc proprietatea ta, după cum nu am dreptul să fur de 

la tine. Nu contează intențiile mele sau dacă furtul meu 

este limitat la a lua de la bogați. Totuși, în societatea 

contemporană, este considerat acceptabil să iei de la bo-

gați, pentru că se crede că „ei își permit”. 

Pentru noi, creștinii, este important să nu practi-

căm acest fel de activism politic. Noi nu ne dorim să de-

venim parte dintr-un sistem în care poți folosi votul ca 

să te îmbogățești pe seama altora. Din nefericire, în Sta-

tele Unite, grupurile de interese dedicate redistribuirii 

avuției nu sunt doar tolerate, ci sunt binevenite în capi-

tala țării. Așa cum am văzut din Cuvântul lui Dumnezeu, 

ni se interzice să ne folosim de dreptul de vot și de in-

fluența politică pentru a lua de la alții ca să ne îmbogă-

țim pe noi înșine. Drept rezultat, nu ar trebui să parti-

cipăm la acțiuni de furt legalizate de stat.  
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Capitolul 6 

NESUPUNEREA                 
CIVILĂ 

 

O lecție deosebită despre responsabilitatea crești-

nului față de stat poate fi găsită într-un loc surprinzător 

din Biblie. 

Se poate să fiți familiarizați cu narațiunea primu-

lui Crăciun, din Luca 2. Ea începe cu o referință la un 

decret al lui Augustus Caesar. Ca parte din programul 

său de taxare, Caesar le-a poruncit tuturor cetățenilor 

să se întoarcă în localitatea natală așa încât să poată fi 

numărați la recensământ. Drept rezultat, oamenii tre-

buiau să treacă prin tot felul de greutăți. Mulți aveau de 

făcut călătorii lungi și istovitoare doar ca să respecte po-

runca lui Caesar în ce privește taxarea. Ei nu se întor-

ceau în localitățile de baștină pentru o vacanță, ci ca să 

se supună autorității guvernamentale.  

Ca urmare a acelui decret, Iosif și Maria au făcut 

o călătorie lungă de la Nazaret, în Galileea, până la Be-

tleem. Iosif ar fi putut să protesteze, spunând: „Stai 

puțin. Soția mea este însărcinată în luna a noua, iar 

dacă o voi supune acestei călătorii până la Betleem ca să 
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fie înregistrată în recensământ, mi-aș putea pierde de-

opotrivă soția și copilul nostru încă nenăscut”. El putea 

să pretindă că se află într-o situație deosebită de ne-

dreptate a legii, și ar fi putut pur și simplu să refuze să 

asculte de porunca lui Cezar. 

Dar nu asta a făcut el. El a riscat viața soției și a 

bebelușului ca să se supună legii, chiar dacă legea îi crea 

un mare neajuns. 

Exemplul lui Iosif ne așază în fața unei chestiuni 

importante – aceea a nesupunerii civile. Există vreo cir-

cumstanță când ar fi legitim ca biserica sau creștinul să 

acționeze în nesupunere față de stat? Aceasta a fost o temă 

foarte controversată încă de la întemeierea Statelor Unite. 

Mulți creștini au fost împărțiți în tabere în legătură cu le-

gitimitatea declarării de independenței față de coroana 

Angliei. Chestiunile sunt complexe, și există încă multe 

dezacorduri printre teologii creștini și printre specialiști în 

etică atunci când vine vorba de nesupunerea civilă. 

În vremea când Pavel a scris, „oricine să fie supus 

stăpânirilor” (Rom. 13:1), el le scria oamenilor care su-

fereau deja sub asuprirea guvernului roman. Totuși, Pa-

vel i-a învățat pe credincioșii din Roma să fie niște su-

puși buni față de imperiu, să-și plătească taxele și să 

cinstească autoritățile guvernamentale, rugându-se cu 

regularitate pentru cei care erau puși în poziții de pu-

tere și autoritate (v. 7). 
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Mărturisirea de Credință de la Westminster spune 

că „este datoria oamenilor să se roage pentru magis-

trați, să cinstească persoanele lor, să le gătească tribut 

sau taxe, să asculte de poruncile lor legitime și să se su-

pună autorității acestora din îndemnul conștiinței. Ne-

credința sau diferențele religioase nu anulează autorita-

tea justă și legală a magistraților, nici nu îi eliberează pe 

oameni de supunerea datorată acestor lideri” (23.4). 

Asta înseamnă că, dacă statul este laic și diferă de noi în 

convingerile religioase, noi nu suntem scutiți de respon-

sabilitatea noastră de a cinsti autoritățile care ne guver-

nează. Noi continuăm să ne rugăm pentru oficialii gu-

vernamentali și să ne plătim taxele. Aceasta este chema-

rea noastră, chiar dacă nu am fi de acord cu felul în care 

suntem taxați sau cu modalitatea în care guvernul chel-

tuie veniturile provenind din taxe. 

De aceea, primul nostru principiu este cel al supu-

nerii civile. Principiul supunerii civile este ceea ce am 

denumi supunerea față de autoritățile care stăpânesc 

peste noi – și nu doar atunci când suntem de acord cu 

ele. Creștinii sunt chemați să fie cetățeni model. Acesta 

era instrumentul de apărare al apologeților creștini din 

primul și al doilea secol, atunci când au apărut persecuția 

împotriva lor în Imperiul Roman. De exemplu, Iustin 

Martirul s-a apărat pe sine și pe alții înaintea împăratului 

Antoninus Pius, afirmând că cei credincioși, creștinii, 

erau cei mai loiali cetățeni ai împăratului, pentru că 
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aveau porunca din partea Împăratului Isus de a-l cinsti 

pe împăratul lor pământesc. Iustin înțelesese etica supu-

nerii civile adânc înrădăcinată în Noul Testament. În 

fapt, etica aceasta este atât de des repetată în Scriptură, 

încât oricine o citește ajunge rapid la concluzia că trebuie 

să ne supunem întotdeauna magistratului civil. Așa cum 

vom vedea, nu acesta este cazul, dar accentul copleșitor 

din Scriptură este că porunca dată creștinilor este să ca-

ute să fie ascultători de guvern oricând este posibil. 

Înseamnă asta că trebuie să ascultăm întot-

deauna? Cu siguranță că nu. Există momente când creș-

tinii sunt liberi să nu asculte de lideri, și există și mo-

mente când trebuie să nu se supună guvernului civil. 

Haideți să luăm în considerare un episod din cartea Fap-

telor Apostolilor, când Petru și Ioan au fost chemați în 

fața Sinedriului, liderii evrei, după ce au vindecat un 

olog: 

Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, 

s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari 

și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus. Dar fi-

indcă îl vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, 

nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar 

să iasă afară din Sobor, s-au sfătuit între ei, și au zis: 

„Ce le vom face oamenilor acestora? Căci este știut 

de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o 

minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. Dar, ca să 

nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, 

să-i amenințăm și să le poruncim ca, de acum încolo, 
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să nu-i mai vorbească nimănui în Numele acesta” 

(F.A. 4:13–17). 

Prin puterea lui Hristos, Petru și Ioan vindecaseră 

acel om. Liderii evrei știau că de-a face cu o minune de 

la Dumnezeu, dar înțeleseseră implicațiile recunoașterii 

acelui fapt. Te puteai gândi că ei ar fi spus: „De aceea, 

pentru că această minune a fost făcută chiar înaintea 

ochilor noștri prin puterea lui Hristos, trebuie să ne po-

căim și să ne supunem și noi înaintea Lui”. Asta ar fi 

trebuit să spună, dar ei n-au recunoscut, ci au spus în 

schimb: „Nu putem nega acest fapt, dar putem încetini 

creșterea acestei secte, pe care o disprețuim pentru mi-

nunile lor. Haideți să îi amenințăm cerându-le ca, de 

acum înainte, să nu mai vorbească în acest Nume. Hai-

deți să ne folosim de puterea și autoritatea ca lideri 

peste ei, pentru a formula amenințări serioase împo-

triva lor, așa încât să îi oprim din predicare în Numele 

lui Hristos”. 

Ce anume s-a petrecut ulterior? „După ce i-au che-

mat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, 

nici să-i mai învețe pe oameni în Numele lui Isus” (v. 18). 

Este important să ne oprim un pic aici și să ne 

gândim la ce anume făceau acești lideri evrei. Autorită-

țile le porunceau lui Petru și lui Ioan să nu mai vor-

bească niciodată despre Hristos. În lumina acestui fapt, 

gândiți-vă la următorul lucru: Ați mai citi acum chiar 

această carte dacă Petru și Ioan ar fi ascultat de acel 
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mandat? Dacă biserica apostolică s-ar fi supus autorită-

ților vremii și acelui mandat, creștinismul s-ar fi sfârșit 

chiar atunci și acolo. 

Ceea ce s-a petrecut este foarte simplu. Magistra-

tul le-a poruncit să tacă, interzicându-le să facă exact 

ceea ce Hristos le-a poruncit să facă. Drept răspuns, iată 

principiul care rezultă din următoarele versete: „Drept 

răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: ‚Judecați voi singuri 

dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai 

mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să 

nu vorbim despre ce am văzut și am auzit’” (v. 19-20). 

De cine asculți când există un conflict direct, ime-

diat și fără echivoc între legea lui Dumnezeu și regula 

oamenilor? Uneori, liderii le cer oamenilor să facă lu-

cruri pe care Dumnezeu le interzice, sau le interzic să 

facă lucruri pe care Dumnezeu le poruncește. Acest 

principiu este foarte simplu. Dacă vreun conducător – 

un oficial guvernamental sau o instituție, un profesor de 

școală, un superior sau un comandant militar – îți po-

runcește să faci ceva pe care Dumnezeu îl interzice sau 

îți interzice să faci un lucru pe care Dumnezeu îl porun-

cește, nu doar că poți să nu-l asculți, ci trebuie să nu-l 

asculți. Dacă ajungi într-o situație în care trebuie să faci 

o alegere de acest fel, trebuie să asculți de Dumnezeu. 

Poți memora acest principiu în doar câteva clipe, 

dar aplicarea lui poate fi foarte complicată. Fiind oameni 
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păcătoși, trebuie să conștientizăm că încă suntem foarte 

înclinați să răstălmăcim și să distorsionăm lucrurile în 

favoarea noastră, ca să ieșim bine din situațiile compli-

cate. Înainte de a nu asculta de autoritățile puse peste 

noi, trebuie să ne asigurăm că înțelegem clar motivul 

pentru care plănuim să nu fim ascultători de ele. 

Dacă superiorul meu mi-ar spune să ard eviden-

țele contabile ca să poată fi protejat de acuzația de eva-

ziune fiscală, va trebui să nu ascult de el. Dacă o autori-

tate guvernamentală îți spune că trebuie să faci un 

avort, ești dator să nu asculți, pentru că tu asculți de o 

autoritate mai mare. Dacă autoritățile spun că nu ni se 

permite să distribuim Biblii sau să predicăm Cuvântul 

lui Dumnezeu, trebuie să continuăm să facem aceste lu-

cruri indiferent de consecințe, pentru că noi avem un 

mandat de la Hristos să ucenicizăm popoarele. 

Iată de ce practicarea neîngrădită a religiei este un 

lucru atât de important. Ea ne dă dreptul să acționăm 

potrivit conștiinței, dar, din nefericire, acest drept a 

ajuns tot mai erodat în Statele Unite. 

Pe când predam la o universitate, în timpul războ-

iului din Vietnam, am constatat că existau mai mulți 

studenți de la orele mele care erau împotriva războiului. 

Ei căutau să scape de implicarea în război pe temeiul 

chestiunii conștiinței. Ei mi-au cerut să semnez adeve-

rințe care să certifice că ei susțineau această obiecție, și 
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am făcut acest lucru. Am semnat mai multe astfel de do-

cumente, dar nu pentru că eu credeam că studenții mei 

aveau o bună înțelegere a complicațiilor războiului, nici 

pentru că eram convins că America greșea fiind impli-

cată acolo. În fapt, nici eu nu eram cu totul sigur că era 

un lucru bun să fim implicați în acel război. Dar acești 

tineri erau siguri că participarea noastră în război era 

greșită. Pur și simplu eu făceam dovada sincerității lor. 

În acel moment din istorie, atât de mulți tineri au 

căutat să obțină statutul de scutiți de datoria înrolării la 

război din motive de conștiință, încât situația s-a tran-

sformat într-o criză. Drept răspuns, guvernul a schim-

bat regulile, așa încât puteai primi acest statut doar dacă 

dovedeai că te-ai împotrivit tuturor războaielor, nu doar 

aceluia. Cu alte cuvinte, trebuia să fii un pacifist con-

vins. Dar, de-a lungul istoriei, pentru mulți creștini 

această abordare de genul negru-pe-alb față de război 

ar fi fost considerată prea simplistă și i-ar fi pus mulți 

credincioși într-o situație foarte complicată legată de 

nesupunerea civilă. 

În timp ce principiul conștiinței s-a erodat în gu-

vernele noastre, actele de nesupunere civilă au rămas. 

Acest lucru a fost demonstrat în mișcarea drepturilor ci-

vile de la mijlocul secolului al XX-lea, când mari grupuri 

de oameni asupriți au încălcat legile la nivel local. Această 

mișcare a căutat să arate clar că legile adoptate la nivel 

local erau nedrepte și încălcau Constituția Statelor Unite. 
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Întrucât chestiunea nesupunerii civile este com-

plicată, este foarte important să stăpânim principiile de 

bază ale relației dintre biserică și stat. Așa cum spunea 

Pavel în Romani 13, noi trebuie să fim supuși autorită-

ților puse peste noi, pentru că puterea lor este una deri-

vată, fiindu-le dată de Dumnezeu însuși. Acesta este 

principiul supunerii civile. Dar când acele autorități ne 

poruncesc să facem ceva pe care Dumnezeu îl interzice 

sau ne interzic să facem ceea ce Dumnezeu ne-a porun-

cit să facem, noi trebuie să ascultăm mai degrabă de 

Dumnezeu decât de autoritățile pământești. 

Dumnezeu a stabilit două domenii de autoritate pe 

pământ: biserica și statul. Fiecare își are propria sferă 

de autoritate, și nu trebuie să se amestece în drepturile 

celeilalte. Creștinii au datoria să arate respect deosebit 

și preocupare pentru ambele sfere de autoritate. 
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