Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 13
De la aten ionarea, s nu se r zbune singur, ci s biruiasc r ul cu bine, apostolul se îndreapt în
capitolul de fa la o obliga ie cu caracter general, care este valabil pentru to i oamenii, i în mod
deosebit pentru cre tin: »Oricine s fie supus st pânirilor celor mai înalte; c ci nu este st pânire
care s nu vin de la Dumnezeu. i st pânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.« (versetul
1).
»Oricine«, sau »orice suflet« - s observ m felul de exprimare; el este mai cuprinz tor decât
„fiecare din voi“ sau „orice cre tin“, i cu siguran este inten ionat ales a a (compar capitolul 2,
9). Toate persoanele din casa unui credincios, copii, apar in tori, servitori, to i sunt inclu i.
Cre tinul în adev r nu este din lume, dar el este înc în lume, ca i semenii lui, i el este obligat s
asculte de autorit i, i anume din motive care pentru el sunt de o deosebit însemn tate. În primul
rând autoritatea este »rânduit de Dumnezeu«, apoi ea este »slujitorul lui Dumnezeu«, i în cele
din urm persoanele rânduite de El sunt »func ionarii lui Dumnezeu« (versetele 4, 6). Aproape c
nu se pot numi motive mai serioase pentru obliga iile noastre fa de autoritate. i apostolul Petru
aten ioneaz foarte asem n tor în prima sa epistol pe credincio ii dintre cei circumci i, s fie
supu i oric rei st pâniri omene ti, pentru Domnul (capitolul 2, 13-14).
Dar mintea dore te aici, a a cum face cu pl cere, s - i lase vocea s fie auzit , i s vin cu
obiec ii la porunca clar a lui Dumnezeu: „Da, dar dac autoritatea nu recunoa te dependen a ei
de Dumnezeu, dac ea ac ioneaz la întâmplare, d dispozi ii nedrepte, i a a mai departe? Ce este
de f cut atunci? S m supun i atunci necondi ionat ei?“ Desigur, r mân valabile cunoscutele
cuvinte rostite de apostol înaintea sinedriului: »Trebuie s ascult m mai mult de Dumnezeu decât
de oameni«. Dac o autoritate ne cere ceva, care este în clar contradic ie cu voia lui Dumnezeu, a
c rei împlinire ne-ar înc rca con tiin a, atunci trebuie s inem seama de voia lui Dumnezeu i s
îi subordon m cerin ele autorit ii. Dar numai în acest caz. În toate celelalte cazuri trebuie s m
supun, indiferent de caracterul politic pe care îl are autoritatea, dac este monarhie, republican
sau de orice alt natur , dac se achit sau nu de obliga iile ei. C ci nu exist autoritate sau
st pânire, care s nu fie pus de Dumnezeu. Cât de mult u ureaz aceasta drumul unui cre tin!
În timpul când a fost scris scrisoarea noastr , într-adev r nu era u or s împline ti aceast
porunc , c ci autorit ile erau exclusiv p gâne i slujeau idolilor. De aceea ea privea pe
credincio ii care au întors spatele religiei de stat i cu hot râre se împotriveau s aduc jertfe
idolilor, ca fiind du mani, îi prigoneau i îi ap sau. Cu toate acestea a r mas adev rat, c
st pânitorii erau pu i de Dumnezeu, ca s pedepseasc r ul i s laude i s r spl teasc binele
(versetul 3). St pânirea a fost, i este i ast zi, a a cum s-a spus, »slujitorul lui Dumnezeu«. De
dou ori apostolul scoate accentuat în eviden aceasta în versetul 4: »El este slujitorul lui
Dumnezeu pentru binele t u ... nu degeaba poart sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca s -L
r zbune i s pedepseasc pe cel ce face r u.« De aceea, cine i se împotrive te, »se împotrive te
rânduielii puse de Dumnezeu; i cei ce se împotrivesc, î i vor lua osânda« (versetul 2). Cu alte
cuvinte: acolo unde este o st pânire, ea este pus de Dumnezeu; credinciosul vede pe Dumnezeu
în ea i de aceea o ascult de bun voie. Dac nu ar face-o, ar fi neascult tor fa de Dumnezeu.
Este posibil ca aceast ascultare s aduc cre tinului anumite nepl ceri, ea are probabil în suita
ei pierderi i suferin e ca urmare. Dar aceasta nu trebuie s decid în comportarea lui. Se a teapt
el în aceast lume a nedrept ii la altceva? El este un str in i c l tor în ea, cet enia lui este în
ceruri. Adus prin credin în cea mai intim leg tur cu Dumnezeu, el prive te locul i mo tenirea
lui dincolo. El este binecuvântat cu orice binecuvântare duhovniceasc în locurile cere ti. În
c l toria lui spre patria cereasc el nu este chemat s - i caute dreptul în lumea aceasta, i cu atât
mai pu in s ac ioneze la alc tuirea ei politic i social , sau s ocupe o pozi ie de st pânire în ea.
El va domni odat împreun cu Hristos, când va sosi timpul pentru aceasta; dar partea lui actual
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este s sufere i, cât depinde de el, s tr iasc în pace cu to i oamenii, s caute binele lor i
»f când ce este bine, s astupe gura oamenilor ne tiutori i pro ti« (1 Petru 2, 15).
Dac am în eles aceasta, atunci pozi ia i comportarea noastr fa de st pânire va fi foarte
simpl . Prin faptul c privim pe Dumnezeu în ea, dispar greut ile i cele mai multe probleme se
rezolv de la sine. Atunci recunoa tem i necesitatea, de a-i fi »supu i nu numai de frica pedepsei,
ci i din îndemnul cugetului« (versetul 5). Din acelea i motive putem, a a cum am spus, s nu
ascult m de poruncile care sunt în contradic ie cu voia lui Dumnezeu i cu caracterul nostru de
cre tini. Îns niciodat nu este datoria noastr s decidem cum a luat fiin st pânirea care
domne te momentan, cine s exercite puterea i cum s aib aceasta loc. Oriunde ar locui un
cre tin i în orice pozi ie s-ar afla el, el trebuie s asculte de st pânire, c reia el îi este supus i
care domne te ast zi; dac mâine, probabil în urma unei schimb ri, vine o alt st pânire, el
trebuie s i se supun i acesteia, indiferent dac ea îi place sau nu. El nu trebuie s cerceteze dac
hot rârile, pe care autoritatea respectiv le ia, legile, pe care ea le d , sunt corecte sau nu sunt
corecte, dac ele îi aduc sau nu îi aduc, lui i altora, foloase sau pagub ; obliga ia lui este s se
roage pentru st pânire, ca Dumnezeu s-o c l uzeasc a a cum este corect i s -i dea în elepciune
i pricepere, ca s conduc spre binele rii i poporului, i s asculte de ea f r s murmure, în
m sura în care este în concordan cu con tiin a lui. Dac el realizeaz , c interesele lui nu sunt
legate cu p mântul acesta, ci cu cerul, atunci nu-i va fi greu s înf ptuiasc cele spuse mai înainte.
Ne amintim aici automat de îndemnurile insistente ale apostolului din 1 Timotei 2, care ast zi
sunt tot a a de valabile ca în toate timpurile: »s face i rug ciuni, cereri, mijlociri, mul umiri
pentru to i oamenii, pentru împ ra i i pentru to i cei ce sunt în l a i în dreg torii, ca s putem
duce astfel o via pa nic i lini tit , cu toat evlavia i cu toat cinstea« (versetele 1-2). În loc s
vorbim de autoritate, i s ne ridic m împotriva ei i împotriva m surilor luate de ea, poate chiar
s rostim sentin e batjocoritoare la adresa ei (compar cu Tit 3, 1-2), a a cum poate avea loc ici i
colo, este privilegiul nostru i datoria noastr s ne rug m pentru ea, s în l m spre Dumnezeu
rug ciuni de mijlocire i mul umire. Apostolul Pavel îndeamn , s facem aceasta înainte de toate
lucrurile. Nu va avea respectarea cu credincio ie din partea credincio ilor a acestor îndemnuri mai
mult succes decât toate celelalte eforturi, probabil bine inten ionate, ca s ajute i s configureze
derularea lucrurilor?
Niciodat comportarea gre it a unei st pâniri, mari sau mici, a unui slujitor al lui Dumnezeu,
nu îndrept e te pe cre tin, ca s nu se achite cu credincio ie de obliga iile lui. Dac st pânirea
gre e te în împlinirea misiunii ei ca slujitor al lui Dumnezeu, ea va avea a face cu Dumnezeu;
cre tinul este dator, ca în toate împrejur rile »s fac binele«; i s dea tuturor ce li se cuvine, »cui
datora i impozitul, da i-i impozitul, cui datora i vama, da i-i vama; cui datora i frica, da i-i frica;
cui datora i cinstea, da i-i cinstea« (versetul 7). i capitolul acesta este un capitol în care avem de
înv at unele lucruri; dar înv area ne-ar fi foarte u oar i unele plângeri i suspine ar disp rea,
dac am avea permanent înaintea ochilor, c noi suntem numai str ini i c l tori aici jos, i c de
fapt toate posesiunile noastre p mânte ti, toate meritele noastre, i a a mai departe, nu ne apar in
propriu-zis, ci noi suntem numai »administratori«. Un lucru este sigur, dac nu n zuim dup
lucruri înalte, ci ne inem de cele smerite (capitolul 12, 16), vom da cu pl cere i de bun voie
tuturor ce li se cuvine, sau ce se a teapt s primeasc , i aceasta cu atât mai mult cu cât noi
vedem pe Dumnezeu în toate i dorim s -I slujim i în aceste lucruri exterioare.
În versetul 8 apostolul merge un pas mai departe, spunând: »S nu datora i nim nui nimic, decât
s v iubi i unii pe al ii; c ci cine iube te pe al ii, a împlinit Legea.« Aproape c nu ne putem
îndoi, c atunci când el roste te aceste îndemnuri se gânde te în primul rând la obliga iile
prezentate anterior, dar noi putem cu siguran s recunoa tem în aceasta o aten ionare cu privire
la u urin a cu care te po i face vinovat, care din p cate se întâlne te mereu între cre tini. Este i
r mâne o atitudine de umilire pentru un credincios, când din anumite motive devine dator, i
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aceasta ar trebui s trezeasc în el râvna sincer s se achite cât mai repede de datorii, în m sura
în care îi este posibil. De la aceast regul general este exclus numai un singur lucru, i acesta
este dragostea. Aceast datorie este justificat i nu aduce nim nui dezonoare, nici lui Dumnezeu
i nici oamenilor. S te sustragi de la ea este imposibil. Dumnezeu Însu i, prin dragostea Lui, ne-a
f cut datori permanen i.
Dragostea este totodat împlinirea Legii. Toate poruncile, care exprim obliga iile omului fa
de semenul s u, sunt sintetizate în: »S iube ti pe aproapele t u ca pe tine însu i« (versetul 9).
Aceast porunc este din vechime, dar nimeni nu a fost în stare s-o in . Numai harul, care în
Hristos ne-a descoperit toat des vâr irea i plin tatea dragostei, poate s transforme inima i s
ne fac capabili s nu mai umbl m dup îndemnurile firii p mânte ti, ci dup îndemnurile
Duhului; i dac facem aceasta, atunci »cerin a dreapt a Legii este împlinit în noi« (compar cu
capitolul 8, 3-4). »Dragostea nu face niciun r u aproapelui.« Dac ar face r u, ar lucra împotriva
naturii ei. »Dragostea este deci împlinirea Legii«, sau a a cum scrie apostolul galatenilor: »C ci
toat Legea se cuprinde într-o singur porunc : „S iube ti pe aproapele t u ca pe tine însu i“«
(Galateni 5, 14).
Dar mai exist i un alt motiv pentru cre tin, s fie credincios i veghetor, i pe acesta îl nume te
apostolul acum. » i aceasta cu atât mai mult, cu cât ti i în ce împrejur ri ne afl m: este ceasul s
v trezi i în sfâr it din somn, c ci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua« (versetele 11-12a). Atâta timp cât »Soarele
neprih nirii« nu a r s rit, dureaz întunericul lumii acesteia. Oamenii pot s caute în afaceri i
patimile pl cerilor s uite aceasta, i probabil pentru câteva momente reu esc, dar pentru oricine,
care are în elegere spiritual i cunoa te pe Hristos, este noapte, noapte întunecoas . Umbrele
devin tot mai mari, pe m sur ce noaptea avanseaz . Dar în inima credinciosului este lumin ; el sa trezit din somn, în inima lui a r s rit deja luceaf rul de diminea . Noaptea a înaintat foarte
mult, i în timp ce lumea continu s doarm , cu toate aten ion rile, el prive te ivirea zorilor zilei.
Domnul lui nu întârzie s vin , chiar dac uni consider c El întârzie. Fiecare zi îl aduce mai
aproape de int , i în felul acesta el st asemenea unui rob, care, cu mijlocul încins i cu lampa
aprins , a teapt pe st pân s vin .
»Cei ce dorm, dorm noaptea, i cei ce se îmbat , se îmbat noaptea«, citim în 1 Tesaloniceni 5,
7. Ce se poate altceva a tepta de la ace ti oameni, decât numai »lucr rile neroditoare ale
întunericului«, lucruri ru inoase, al c ror nume nu vrem s -l rostim cu gura? (versetele 12-13;
compar cu Efeseni 5,11-12). Cre tinul dimpotriv , umbl cum se cuvine, ca ziua. Lucr rile
întunericului nu sunt demne de un om, care a fost eliberat de sub puterea st pânitorului
întunericului i care este chemat acum s umble ca un »copil al luminii«. Pentru el »ajunge, c în
trecut a f cut voia neamurilor i a tr it în desfrân ri.« El împline te cu pl cere aten ionarea: »s ne
dezbr c m dar de faptele întunericului i s ne îmbr c m cu armele luminii«. Desigur, f r lupt
aceasta nu merge, c ci noi ne g sim în împ r ia satanei, a st pânitorului întunericului, i puteri
ale r ut ii ne stau împotriv . Dar dac lumina, în care umbl m, este arm tura noastr , dac
puterea luminii, a adev rului i a evlaviei, care apar in acelei zile, locuiesc în inima noastr , vom
descoperii atacurile i vicleniile du manului, ele nu vor avea acces în sufletele noastre, nu vor
avea nici o putere asupra noastr . Ascultând de îndemnul: »îmbr ca i-v în Domnul Isus«, aceasta
înseamn , în toat gândirea, vorbirea i faptele noastre exterioare s se vad caracterul i
umblarea Domnului nostru glorificat, a adev ratei lumini a zilei, nu numai c »nu vom purta grij
de firea p mânteasc , pentru ca s -i trezim poftele« (versetul 14), nu numai c vom ceda
lucrurilor, cu care aceste pl ceri se hr nesc, ci i vom umbla »a a cum a umblat El«.
Înc o dat : timpul mântuirii noastre este mai aproape decât atunci când am crezut. A venit ora,
când trebuie s ne trezim din somn. »De aceea zice: „De teapt -te tu, care dormi, scoal -te din
mor i, i Hristos te va lumina!“« (Efeseni 5, 14).

