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CREȘTINII ȘI STATUL 
Romani 13:1-14 

Scrie Cuvântul Domnului pentru săptămâna aceasta: Romani 13:14. 
 
Discutați întrebările recapitulative pentru lecția anterioară. 

ZIUA 1: ROMANI 13:1-2–SUPUNEREA FAȚĂ DE AUTORITATE 
1. Ce legătură vezi între instrucțiunile lui Pavel din 12:19-21 și cele din 13:1? 

 
 
 2. a. Ce cuvinte sau fraze din versetul 1 conturează anvergura poruncii lui Pavel? 

 
 

b. În ce mod este instructiv acest verset pentru cei care sunt într-o astfel de poziție de autoritate? 
 
 
 3. Prezintă pe scurt relația dintre Dumnezeu și autoritățile statului. 
 
 
 4. Ce motivație ne oferă versetul 2 ca să fim „supuși autorităților statului”? 
 
 

ZIUA 2: ROMANI 13:3-4–NU VĂ FIE FRICĂ DE AUTORITĂȚI 
 5. Ce atribute ale lui Dumnezeu prezintă Pavel implicit în versetele 1-4? 
 
 
 6. Care este, conform lui Pavel, cea mai răspândită teamă de autorități? 
 
 
 7. Care sunt circumstanțele în care creștinul are dreptul și datoria de a nu se supune autorității statului? 

(Vezi Psalm 2:1-3; Fapte 5:27-29.) 
 
 
 8. Cărui scop trebuie să slujească guvernul? 
 
 

ZIUA 3: ROMANI 13:5-7–OBLIGAȚIA AUTORITĂȚII 
 9. Care este motivația din spatele fiecărui argument în favoarea supunerii față de autorități? 

a. teamă 
 
 

b. conștiință 
 
 
 10. Cu ce te ajută 1 Petru 2:11-16 să înțelegi supunerea față de autorități? 
 
 
 11. Conform versetului 6, cui slujesc oficialitățile publice și cum ar trebui să ne afecteză asta pe noi? 
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 12. Din versetul 7, este legitim să sugerăm că atitudinea noastră față de cei care ne conduc reflectă mărtu-
ria noastră creștină? De ce da, sau de ce nu? 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 13:8-10–O OBLIGAȚIE ELEMENTARĂ 
 13. Cum definești învățătura de bază a versetului 8? 
 
 
 14. Citește Luca 10:25-28. Ce îți spune această conversație despre intenția Legii? 
 
 
 15. Spre aprofundare: Citește Exod 20:1-17. În ce mod fundamentează primele cinci porunci pe celelalte 

cinci? 
 
 
 16. Pavel spune că iubirea aproapelui cuprinde întreaga Lege. În ce mod crezi că iubirea cuprinde sau 

împlinește Legea? 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 13:11-14–ÎN CELE DIN URMĂ, TRĂIREA ZILNICĂ 
 17. În me mod accentuează cuvântul lui Dumnezeu urgența trăirii așa cum poruncește El? 
 
 
 18. Cum ar trebui să ne comportăm din perspectiva vremurilor în care trăim? 
 
 
 19. Noaptea și întunericul sunt folosite în întreaga Biblie ca simboluri ale păcatului și răului. Citește Ioan 1:1-

5; 9:4-5; 1 Ioan 1:5-7. Răspunde la întrebările de mai jos ținând cont de versetele anterioare. 
 

Cine este Sursa luminii spirituale? Care sunt rezultatele? 
 
 
 
 

 

 
Calitățile luminii fizice Aplicația spirituală 

 
 
 
 

 

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 
APLICĂ ce ai învățat. Pavel ne spune că nu există autoritate a statului care să nu fie rânduită 
de Dumnezeu. Când ne împotrivim autorității umane, ne împotrivim și lui Dumnezeu. În ce fel 
modelezi respect și supunere față de autoritățile statului? Cum te împotrivești lor? Fii sincer 
cu tine însuți. Nu te gândi numai la comportament, ci și la atitudine și vorbire. Mărturisește 
fiecare situație în care exemplul tău l-a ofensat pe Dumnezeu sau ai fost o mărturie negativă 
în fața celor ce te privesc. Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să faci tot ce trebuie să faci ca să Îl 
cinstești pe El în acest domeniu. 
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ZIUA 7: CREȘTINII ȘI STATUL 
Romani 13:1-14 

CREȘTINII ȘI AUTORITATEA STATULUI (ROMANI 13:1-7) Care trebuie să fie atitudinea credincioșilor 
față de autoritățile statului? Pavel scrie creștinilor care trăiau în Imperiul Roman în secolul I A.D. 
Există suficiente motive pentru care putem presupune că destinatarii evrei erau mai puțin favorabili 
autorității statului Roman decât Pavel. În Deuteronom 17:15, Legea afirmă explicit: „Nu veţi putea 
pune ca rege un străin care nu este fratele vostru [Israelit]“. 

O mare parte a evreilor din secolul I au refuzat să plătească impozitele și s-au răsculat atât în Roma 
cât și în Alexandria. În anul 39 A.D., o revoltă evreească de proporții a izbucnit în momentul în care 
Caligula a anunțat că va construi o statuie idolatră a propriei sale persoane. 

Bineînțeles că nici biserica lui Cristos nu a rămas neafectată. Chiar și ucenicii lui Isus i-au pus o 
întrebare care trăda așteptări politice: „Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel?“ 
(Fapte 1:6). Pavel însuși a fost confundat cu un terorist zelot și acuzat că „acționează împotriva 
poruncilor lui Cezar“. În această atmosferă politică foarte încărcată, în instrucțiunile adresate uceni-
cilor lor, atât Isus cât și Pavel au promovat o poziție remarcabil de conciliantă față de Roma. Când a 
fost întrebat: „Este drept să plătim impozite lui Cezar sau nu?“ Isus a răspuns: „Dați-i deci Cezarului 
ce este al Cezarului, iar lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu“ (Matei 22:15-22). 

GÂNDEȘTE-TE SĂ fii o mărturie cu tact. Răspunsul lui Isus adresat fariseilor care încercau să Îl de-
termine să se pronunțe împotriva Romei și să se condamne astfel singur, a evitat controversa nu 
conținutul întrebării. Credincioșii din Roma întâmpinau provocări uriașe în timp ce încercau să se 
raporteze față de un guvern secular din ce în ce mai agresiv împotriva credinței lor. Observă cu 
atenție ce spune Isus. Toate averile materiale sunt perisabile. Trebuie să le folosim într-un mod 
adecvat, plătind Cezarului ce este al Cezarului. Noi înșine suntem însă datori lui Dumenzeu. Atunci 
când Îi dăm ce este cu adevărat al Lui, El ne va arăta ce este drept să facem în calitate de cetățeni 
ai unui stat pământesc, tocmai pentru că suntem în acelaș timp și cetățenii cerului. 

Atât Pavel cât și alți scriitori ai Noului Testament ne învață însă că atunci când un guvern nu 
urmărește binele, ci scopuri rele, creștinii nu sunt obligați să îi slujească. Atunci când pretențiile 
autorităților pământești intră în conflict cu autoritatea divină în ce privește credința și conștiința, 
creștinii sunt obligați, la fel ca Petru și Ioan, să „asculte mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni“ 
(Fapte 5:29). Ascultarea împotriva conștiinței este idolatrie. Datorită faptului că fiecare autoritate 
vine de la Dumnezeu, pretențiile lui Dumnezeu vizează și guvernele și ca urmare și lor li se va cere 
socoteală. 

Principiul fundamental din versetele 1-2 este că Dumnezeu este sursa oricărei autorități legitime, o 
expresie a ei fiind autoritatea statului. Atunci când aceste autorități își exercită legitim puterea, ele Îl 
reprezintă pe Dumnezeu. Pentru a fi valid, guvernul nu trebuie să Îl recunoască însă pe Dumnezeu ca 
sursă a autorității lui. Cu siguranță că Roma nu L-a recunoscut. De asemenea, guvernul nu trebuie să 
fie perfect. El își îndeplinește funcția prestabilită atunci când întărește ordinea cinstind ce este drept 
și pedepsind ce este rău. Expresia „fiecare persoană“ evidențiază responsabilitatea fiecărei persoane 
în fața autorității. Porunca „fiți supuși!“ este răspunsul adecvat al credincioșilor în fața autorității 
orânduite de Dumnezeu. Această poruncă nu trebuie însă înțelească a pretinde ascultare orbească fără 
responsabilitate morală. 

După ce a clarificat responsabilitatea cetățenilor de a se supune guvernului, Pavel clarifică și dato-
riile și responsabilitățile statului de a promova pacea și dreptatea și de a se împotrivi celor ce le 
împiedică. Asta înseamnă că atunci când statul sau orice altă autoritate se opune blatant voii revelate 
a lui Dumnezeu, creștinul nu mai este obligat să li se supună. De exemplu, apostolul Ioan a înțeles 
foarte clar acest lucru atunci când, în timpul domniei lui Domițian (81-96 A.D.), Roma a uzurpat 

autoritatea divină și și-a depășit scopul și limitele legitime (Apocalipsa 13; 17-18). În acea 
situație, ascultarea de Dumnezeu a însemnat împotrivire nu supunere față de regimul 
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idolatru. În Romani 13:5, Pavel ne sfătuiește să ne supunem datorită „mâniei lui Dumnezeu“ și a 
„conștiinței“. Atunci când conștiința ne îndeamnă însă la nesupunere, trebuie să ascultăm glasul ei 
indiferent de pedeapsa cauzată de neascultare. 

Supunerea autorității orânduite de Dumnezeu include anumite responsabilități cum ar fi plata taxelor 
și a impozitelor, respectul și cinstea. Tota astfel, statul are anumite puteri cum ar fi: „sabia“. În acest 
context „sabia“ se referă la pedeapsa autorității statului nu la puterea militară. 

DRAGOSTEA ȘI LEGEA (ROMANI 13:8-10) Pavel revine acum la tema dragostei prin intermediul podului 
„datoriei“ (opheile), care în limba greacă înseamnă atât responsabilitate cât și datorie. În timp ce 
dragostea nu este întotdeauna un sentiment, ea este întotdeauna o activitate. Agape este dragoste cu 
mânecile suflecate. 

Agape (dragostea) este caracterizată de multe lucruri, trei dintre ele fiind menționate chiar aici. Mai 
înainte de toate, dacă observăm termenii „unul pe altul“, „pe altul“, „aproapelui“ înțelegem că agape 
este universală. Este singurul principiu de comportament valabil pentru toți: pentru evreu și grec, 
sclav și liber, bărbat și femeie și include chiar și iubirea dușmanilor. În continuare, agape împlinește 
Legea. Indiferent ce porucă morală păzim noi, împlinim Legea numai dacă demonstrăm iubire. În 
cele din urmă, agape reflectă caracterul lui Dumnezeu deoarece „Dumnezeu este dragoste“ (1 Ioan 
4:16). Noi, oamenii, putem iubi agape numai daorită faptului că „Dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată în inimile noastre“ (Romani 5:5).  

Citatul din versetul 9: „să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți“ (Levitic 19:18), presupune că ne 
iubim pe noi înșine într-un mod sănătos și adecvat, o iubire care derivă din înțelegerea măsurii în 
care ne iubește Dumnezeu. Este aproape imposibil să iubim pe alții dacă nu recunoaștem și nu 
primim mai întâi dragostea lui Dumnezeu pentru noi. 

TRĂIREA ÎN LUMINA LUI DUMENZEU (ROMANI 13:11-14) În versetele 11-14, Pavel folosește o tehnică 
obișnuită bisericii primare, aceea de a îndemna adunarea la credincioșie în lumina venirii Zilei Dom-
nului. În prezent este noapte, o perioadă de ignoranță, confuzie și răutate. „Noaptea este însă pe 
sfârșite“ și se aporpie „ziua“ (revenirii lui Isus). Lumina acestei noi zile trebuie să lumineze cedin-
cioșii care trăiesc în întunericul prezent. Ca urmare, „este ceasul să vă treziți din somn“, „să ne 
îmbrăcăm cu armura luminii“ și „să ne comportăm așa cum se cuvine, ca în timpul zilei“. 

Daorită faptului că Isus va reveni, Creștinii sunt chemați să răspundă în mod concret realităților 
prezente și „să lăsăm la o parte faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii“, și „să ne 
îmbrăcăm cu Domnul Isus Cristos“. Viața creștină nu are atât de mult de a face cu regulile cât cu 
direcția, așa cum spune versetul 13 în greacă: „să ne comportăm onorabil“. Direcția noastră este 
determinată de cine cuntem, deoarece ne-am îmbrăcat cu caracterul lui Cristos. 

PERSONALIZEA-ZĂ lecția. Întreaga Lege se rezumă la iubirea aproapelui nostru, spune Pavel. Acest lucru 
pare atât de ușor, însă este atât de greu. Ca să iubim cu adevărat este mai întâi necesar să înțelegem pro-
funzimea iubirii lui Dumnezeu. Primirea iubirii Lui ne schimbă în așa fel încât iubim pe alții așa cum El ne 
iubește. Meditează la următoarele pasaje: Psalm 86:15; Isaia 41:13; Romani 5:8; Romani 8:37-39; 1 Ioan 3:1; 
1 Ioan 4:7-12. Cere-i lui Dumnezeu să te consolideze în iubirea Lui în așa fel încât iubirea ta pentru alții să 
izvorască din încrederea profundă în iubirea Lui pentru tine. 

RECAPITULARE: CREȘTINII ȘI STATUL 
 20. În ce mod ți-a influențat comentariul sau învățătura aceasta înțelegerea modului în care trebuie să te 

raportezi la autorități? 


