
Înțelegâd conceptul separării Bisericii de Stat 
 
Comoara cea mai mare a Americii constă în lideri evlavioși, atât în Biserică cât și în 
Guvern 
 
Atunci când Domnul Isus a spus „Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui 
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu (Matei 22:21), (ținând cont de Israelul din trecut 
al Vechiului Testament) El a proclamat, pentru Era Bisericii care avea să vină, o 
distincție nouă, imensă, ceva radical diferit.  Acest pasaj, printre alte pasaje din Noul 
Testament, reprezintă baza biblică a separării instituționale dintre guvernarea civilă și 
instituția întemeiată de Dumnezeu a Bisericii.  (Ca nu cumva să înterpretați greșit ce 
doresc să spun, trebuie să am grijă aici, să adaug chiar de la început, că această 
separare instituțională nu implică separarea influenței, precum este insinuată de mulți 
seculariști astăzi.)   
 
În contrast cu epoca precedentă a Israelului Vechiului Testament, unde poporul lui 
Dumnezeu și Statul erau una – o teocrație sau sistemul de guvernare sacerdotal 
(preoțesc sau eclezial) – în epoca care avea să vină, Domnul Isus se așteaptă ca cele 
două instituții să fie diferențiate în structură, scop și conducere. 
 
În consecință, cea mai mare resursă a Americii constă din liderii ambelor instituții 
care sunt bărbați și femei de caracter.  Continuă să citești. 
 
Ralph Drollinger 
 

I. INTRODUCERE 
 

BIBLIA ÎNVAȚĂ ÎN MOD CLAR că în vremea de acum trebuie să fie o separare 
instituțională între Biserică și Stat.  A crede altfel, înseamnă a crede într-o formă 
teocratică sau sacerdotală de guvernare.  Ceea ce Biblia nu învață – și ceea ce 
secularismul ar dori să spună că susține Constituția SUA – este o separare influențială 
dintre Biserică și Stat.  În mod clar o astfel de gândire nu este susținută nici de 
Constituție nici de Scriptură. 
 
„Dați, dar, cezarului“ reprezintă unul dintre pasajele biblice care susțin ideea de 
separare instituțională.  Să examinăm lucrul acesta mai îndeaproape, dintr-o 
perspectivă istorică. 
 
La ivirea creștinismul primar, după cum este înregistrat în cartea Faptele Apostolilor, 
exista clar separarea Bisericii de Statul Roman.  Abia în secolul al patrulea AD, a 
dispărut această separare clară, preexistentă, dintre cele două instituții, atunci când 
Constantin (în încercarea de a unifica vastul și variatul Imperiu Roman) a cooptat 
creștinismul ca și credință de Stat.  În mod tragic, această lipsă a separării se întâmplă 
chiar și în perioada post-Reformei!  Luther, Zwingli și Calvin au practicat o structură 
societală sacerdotală, în decrimentul unei structuri compuse, în conformitate cu 
învățătura clară a Noului Testament (cf. Matei 20:20-22; Romani 13:1-8; 1Petru 2:13-
14).  În afară de accentul reformatorului pe corecția ereziei legată de soteriologie 
(doctrina mântuirii), nu s-a exercitat nici o operație chirurgicală în ce privește 
căsătoria aberantă, anterioară, dintre Biserică și Stat. 
 



Este important, în acest studiu, gândul că în era NT – cu excepția primelor trei secole 
– în cele mai multe țări ale lumii a existat un sistem teocratic, sacerdotal.  Din punct 
de vedere istoric, abia când părinții fondatori ai Americii, în reacție față de Anglia 
sacerdotală (în care Biserica Anglicană și Statul Anglican încă rămân una și aceeași) 
au căutat o soluție pragmatică prin care să se separare de un sistem forțat de credință, 
impus celui născut în Anglia. 
 
Dacă, din punct de vedere biblic, Biserica și Statul trebuie să fie instituții separate, 
înseamnă oare aceasta (așa cum ar postula seculariștii) un divorț total între Biserică și 
Stat – și o separare influențială?  Este oare aceasta extrapolarea din textul menționat 
mai înainte, din Matei 22:21, pe care ar dori-o Christos? Nu! 
 
După cum vom observa din acest studiu, instituția Statului depinde destul de mult de 
o instituție sănătoasă și puternică a Bisericii (care nu controlează) pentru formarea 
femeilor și bărbaților neprihăniți cu poziții în guvern. 
 
FĂRĂ O BISERICĂ PUTERNICĂ, FORMATOARE DE UCENICI, STATUL 
DEVINE REPEDE ANARHIC, DIN CAUZA PĂCĂTOȘENIEI LIDERILOR SĂI. 
 
Întrucât aceasta este o nevoie vitală și o preocupare a liderilor Statului și a Statului 
însuși, ce are de spus în mod specific cartea Proverbelor, cu privire la nevoia absolută 
de lideri guvernamentali drepți?  Să ne întoarcem acum atenția în căutarea răspunsului 
la această întrebare. 
 

II. ÎNȚELEGEREA SEPARĂRII BISERICII DE STAT 
 
Orice om de stat are nevoia de o lecție din Proverbe 14:34.  Acest proverb important 
are o încărcătură națională (nu pesonală) de adevăr.  Iată o maximă politică sănătoasă: 
 
Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. 
 
Neprihănirea în viața individului – atât în cetățenii țării cât și în lideri – este o virtute  
superioară celorlalte.  Este resursa națională nr.1 a unei națiuni!  Scriitorul 
Proverbelor spune că este un ingredient care garantează înălțarea unei națiuni. 
 
Nu comerțul exterior sau produsul intern brut și nici prezența resurselor naturale nu e 
factorul fundamental în înălțarea unei națiuni.  Dimpotrivă, neprihănirea indivizilor 
unei națiuni este cea mai mare resursă - și cel mai însemnat produs pe care trebuie să-l 
fabrice o națiune! 
 
Aceleași principii care-i întăresc pe oameni în neprihănire (după cum sunt expuse în 
Cuvântul lui Dumnezeu) sunt și principiile care, multiplicate de persoanele 
individuale și prin acestea, zidesc o națiune.  Atunci când o națiune este impregnată 
de indivizi cu principii înalte ea câștigă bună-starea. 
 
În urma acestei analize riguroase a celei mai mari nevoi a noastre, se ridică rapid 
întrebarea, „Cum se formează neprihănirea în viața individului?“  Acestea fiind spuse, 
în termenii slujirii instituției Statului, într-o societate separată înstituțional, mai există 
datoria absolut vitală a Bisericii de a converti și a uceniciza – a creștina – sufletele 
liderilor Statului și cetățenilor lui. 



 
Convertirea are preeminență chiar asupra educației; fără un fundament moral, 
cunoștința îl îngânfă pe om (1Corinteni 8:1) și este de mică valoare în termenii zidirii 
unei națiuni.  Prin urmare, în țara noastră agregată, compusă, Statul este foarte 
dependent de o instituție pe care n-o controlează – Biserica – pentru sănătatea și 
sustenabilitatea lui.  De partea celaltă, dacă Biserica își irosește energia în 
comunitatea Capitoliului încercând să influențeze politica, fără să-i pese prea mult de 
sufletele liderilor Statului, (vorbind din punct de vedere biblic) aceasta e un gen de 
implicare dezinformată și îndrumată greșit: este încercarea de a face lucrurile pe care 
alții – slujbași publici maturi în Christos – le pot face mult mai bine!  Este mai puțin 
eficient. este o neînțelegere a rolului său primar, hotărât de Dumnezeu pentru o 
societate agregată. 
 
Biserica poate influența cel mai bine Statul prin formarea și trimiterea de slubași 
publici neprihăniți ca aceștia să slujească în guvernare.  Să nu uităm că Statul nu are 
responsabilitatea de a fabrica indivizi neprihăniți.  Dumnezeu, mai degrabă, i-a 
desemnat Statului rolul de a pedepsi pe nelegiuiți (cf. Romani 13:4; 1Petru 2:13-14).  
Proverbe 29:2 servește ca o sumarizarea a acestui lucru: 
 
Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, 
poporul geme. 
 
Proverbe 11:10-11 spune cu privire la lucrurile acestea: 
 
Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură; și când pier cei răi, 
toți strigă de veselie.  Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, 
dar este surpată prin gura celor răi. 
 
Proverbe 28:12 adaugă: 
 
Când biruie cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se 
ascunde. 
 
După cum se poate vedea, cartea Proverbe are multe de spus în legătură cu nevoia de 
lideri guvernamentali neprihăniți!  Scriptura strigă cu glas tare în ce privește lucrul 
acesta!  Biserica trebuie să fie ocupată cu formarea unor astfel de oameni prin 
evanghelizare și ucenicizare la toate nivelele din traseul carierei acestora. 
 

III. GERMINAREA NEPRIHĂNIRII 
 

Proverbe 11:30 proclamă necesitatea evanghelizării făcute de poporul lui Dumnezeu 
pentru a da naștere la persoane neprihănite și pentru a realiza un Stat în permanență 
sănătos: 
 
Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. 
 
Rodul celui neprihănit de obicei include influența, productivitatea, învățătura și 
exemplul acelei persooane.  Însă remarcați ceea ce este adăugat în mod specific la 
această definiție a roadei: evanghelizarea, sau câștigarea de suflete!  Atunci când 
Domnul Isus a întâlnit-o pe femeia de la fântână, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 



patru, era fără îndoială însetat și avea nevoie de apă.  El totuși a pus la o parte nevoile 
Sale personale pentru a putea mântui sufletul femeii acesteia!  El a renunțat la 
dorințele personale din dorința de a înfăptui o prioritate mult mai mare: bucuria 
mântuirii ei ... începutul unei vieți neprihănite. 
 
NEPRIHĂNIREA ÎNSEAMNĂ PRIORITATE 
 
Sufletul acestei femei Îl preocupa cel mai mult.  O, dacă am avea mai multe persoane 
creștine pe care Dumnezeu să le fi pus în slujbă la Capitoliu și care să practice acest 
gen de prioritate în viață: sufletul altuia mai presus de preocupările de sine și pentru 
carieră.  Bridges, spune în legătură cu absența câștigării sufletelor: 
 
Creștinul care neglijează mântuirea fratelui său, își riscă groaznic salvarea sa.  El s-a 
întors la egoismul său înnăscut, dacă nu arată acea „bunătate a lui Dumnezeu și 
dragostea Lui de oameni.“ 
 
El continuă: 
 
Cât de săracă este mitra (o acoperitoare a capului sacerdotală) sau coroana; cât de 
înjositoare înțelepcinea filozofului, învățatului sau omului de stat în comparație cu 
această înțelepciune! 
 
Cea mai importantă, cea mai înțeleaptă folosire a timpului a unei persoane în 
Capitoliu este evanghelizarea celor pierduți: generând prin harul lui Dumnezeu și prin 
lucrarea Duhului Sfânt bărbați și femei care vor fi flămânzi și însetați după 
neprihănire tot restul vieții lor!  Liderul misiunii noastre, Capitol Ministries, din 
Capitoliul Statului New York a câștigat pentru Christos 13 legiuitori în primele sale 
18 luni serviciu! 
 
Cât de dezinformată, simplistă și nebăgătoare în seamă este înțelepciunea liderilor 
națiunii noastre atunci când formarea de persoane neprihănite prin evanghelizare 
agresivă nu este niciodată măcar menționată, ca să nu zic accentuată. Avem nevoie ca 
Franklin Graham să țină o cruciadă de evanghelizare în Capitoliu!  Ce ar putea fi de o 
mai mare însemnătate pentru neprihănirea națiunii noastre!?  O astfel de ignorare în 
prioritățile noastre depune mărturie cu privire la foamea după „alfabetizarea“ biblică 
din Capitoliul nostru!  Să nu vă înșelați în această privință: neprihănirea este aceea 
care înalță o națiune!  În consecință, prioritattea evanghelizării este, mai mult decât 
orice altceva, secretul unei națiuni mărețe!  Aveți nevoie să asimilați lucrul acesta 
prietenii mei: Evanghelizarea este germinarea neprihănirii!  Avem nevoie ca astăzi să 
îi convertim la Christos pe slujbașii publici, care altfel, fără Christos, sunt pierduți! 
 

IV. CARACTERISTICILE UNEI CONDUCERI NEPRIHĂNITE LUATE 
DIN CARTEA PROVERBELOR 

 
Întrucât avem nevoie în națiune de neprihănire, cu alte cuvinte, de o conducere 
fundamentată biblic, care sunt câteva din calitățile pe care le prezintă cartea 
Proverbelor ca necesare într-un om de stat?  Observați următoarele instrucțiuni 
specifice date de Proverbe, care creionează cum ar trebui să arate neprihănirea într-un 
slujbaș public.  Neprihănirea trebue să fie: 

 



A. ALTRUISM ÎN SERVICIU 
 

Proverbe 16:12 personifică nevoia de neprihănire în conducerea din guvern: 
 
Împăraților le este scârbă să facă răul, căci prin neprihănire se întărește un scaun 
de domnie. 
 
Un lider neprihănit nu v-a avea alte interese personale ci doar binele public.  În inima 
sa va fi o grijă față de ceilalți mai presus decât cea de sine (cf. Filipeni 2).  Dumnezeu 
cere ca liderii pe care îi desemnează (cf. Romani 13:1) să fie o binecuvântare pentru 
popor, să fie binefăcătorii țării lor.  Eclesiastul 8:9 spune: ...„omul stăpânește pe altul 
spre nenorocirea lui.“  Dese ori aflu de motivațiile liderilor noștri și despre dorințele 
lor egoiste atunci când caută realegerea lor.  Motivațiile egoiste pot fi eradicate și 
înlocuite cu motivații neprihănite de serviciu altruist doar prin cunoștința, înțelegerea 
și supunerea în fața realității că Dumnezeu înalță pe om în dregătorii.  Eclesiastul 
spune că slujbașul public neprihănit îi slujește pe semenii lui chiar până la punctul că 
se pot răni în facerea binelui!  Se poate spune despre tine așa ceva?  Ești altruist în 
slujba pe care o deții? 
 

B. DREPT ÎN JUDECATĂ 
 
O responsabilitate majoră dată de Dumnezeu guvernului este pedepsirea răufăcătorilor 
(1Petru 2:13-14).  În acest context există și responsabilitatea covârșitoare de face 
dreptate în procesul propriu zis.  O parte principală din fișa postului fiecărui oficial 
ales este să se asigure că națiunea are un sistem judiciar excelent, în special judecători 
neprihăniți, temători de Dumnezeu (aș adăuga, care să susțină legile tărâmului nu să 
inventeze altele!).  Proverbe 20:8 și 7 (am inversat ordinea lor ca să arat aspectele 
cauzale și reflective ale unei conduceri drepte în ce privește longevitatea vitalității 
unei națiuni): 
 
Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății, risipește orice rău cu 
privirea lui. 
 
Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui duă el! 
 
În vremurile străvechi împărații decretau dreptatea stând pe tron.  Ei domneau cu 
teamă de Dumnezeu.  Tot așa ar trebui să se întâmple și astăzi în adoptarea legilor, în 
implementarea legilor de către poliție și la numirile în poziții de judecători.  Proverbe 
24:23b-25 spune următoarele: 
 
Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți.  Pe cine zice celui rău: „Tu 
ești bun!“ îl blestemă popoarele și-l urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le 
merge bine, și o mare binecuvântare vine peste ei. 
 
Din păcate pentru națiunea noastră, majoritatea opiniilor Curții Supreme a Statelor 
Unite sunt caracterizate în mod crescând de prima parte a paragrafului menționat.  
dacă Solomon ar fi în birourile și comisiile lor, în loc să-l scoată neprihănit pe cel 
nelegiuit, i-ar îndemna să se concentreze pe cu totul altceva.  Proverbe 31:8-9 spune 
astfel: 
 



Deschide-ți gura pentru cel mut, pentru picina tuturor celor părăsiți!  Deschide-ți 
gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. 
 
În loc să creeze drepturi pentru nelegiuiți, judecătorii ar trebui să apere drepturile 
celor mai oropsiți: de exemplu, drepturile ființelor umane care ar trebui să se nască și 
care nu pot să-și facă auzit glasul!  Doar prin legiuitori și păzitori ai legii neprihăniți 
poate o societate să aibă vreo impresie de dreptate.  Într-o națiune agregată din 
instituțiile conviețuitoare ale Bisericii și Statului, justiția se înalță din oameni 
neprihăniți și temători de Dumnezeu, care sunt ridicați la o astfel de statură prin 
prioritățile de ucenicizare ale Bisericii. 
 

C. ÎNȚELEPȚI LA ANGAJAREA DE PERSONAL 
 
Dacă neprihănirea înalță o națiune, derivă din aceasta că o recunoaștere publică a 
neprihănirii și discernământul în alegerea oamenilor integri este o cale sigură spre 
prosperitatea națională.  Din aceasta decurge că cei neprihăniți (dacă sunt aleși în 
poziții și atunci când sunt aleși în poziții) ar trebui la rândul lor să angajeze subalterni 
neprihăniți care să răspândească valorile lor.  Prea adesea, am văzut însă oficiali 
neprihăniți aleși care angajează genul greșit de oameni.  Omul de stat înțelept 
angajează alți oameni care reprezintă caracterul său!  Angajarea persoanelor 
nepotrivite, corupte și nelegiuite va ruina poziția și oficiul.  În loc să te susțină, ei te 
vor reprezenta greșit și în mod corupt!  Proverbe 25:5 afirmă: 
 
Scoate pe cel rău dinaintea împăratului, și scaunul lui de domnie se va întări prin 
neprihănire. 
 
 

D. NECLINTIȚI ÎN CONVINGERI 
 
Atunci când un slujbaș public creștin se abate de la principiile sale – compromițând 
absoluturile biblice în politica sa și în interacțiunile sale cu alții – mânjește în mod 
dureros mărturia sa și, aș adăuga, mărturia corporativă a Trupului lui Christos la 
Capitol Hill.  Pentru a fi cu adevărat neprihănit, omul trebuie să se țină cu putere de 
convingerile sale biblice atunci când sunt presiuni mari asupra lui!  Pentru a putea 
face acest lucru este necesară nu doar cunoștința biblică a acestor convingeri, ci și 
părtășia consecventă cu alți credincioși care împărtășesc aceleași principii în 
Capitoliu.  Ce vei face când sosește încercarea de foc a convingerilor , vei sta ferm pe 
poziție și vei rămâne neprihănit, sau te vei pleca?  Proverbe 25:26 spune: 
 
Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină 
înaintea celui rău.  
 
 

E. ÎMPOTRIVA MITEI 
 
La ce folos sunt cele mai bune legi dacă poporul nu le respectă?  Motivul pentru care 
capitalismul prinde greu rădăcini în Rusia și în țările care au aparținut Comunității 
Statelor Independente este în mare parte din lipsa unei neprihăniri printre lideri și 
cetățeni; mita dată personal răstoarnă cele mai bune sisteme judiciare.  Fiii profetului 
Samuel luau mită și au ruinat Israelul.  Consecvența trebuie să caracterizeze fiecare 



grad de responsabilitate oficială, ca nu cumva mita să corupă o cultură de la cap la 
coadă.  Oamenii lui Dumnezeu, oamenii cu convingeri neprihănite trebuie să domine 
conducerea tuturor sistemelor de guvernare, pentru ca acestea să supraviețuiască.  În 
sensul acesta Proverbe 29:4 afirmă:   
 
Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. 
 
 

F. PUTERNIC ÎN RUGĂCIUNE 
 
Nevoia oricărui stat și nevoia fiecărei țări sunt persoane neprihănite care caută 
prezența lui Dumnezeu atât în treburile lor personale cât și în cele de Stat.  Nu vă 
lăsați înșelați de sincreticul „mic dejun cu rugăciune“ – Dumnezeu ascultă doar 
rugăciunile liderilor și cetățenilor care sunt integri, care trăiesc neprihăniți prin 
credința în Isus Christos.  Proverbe 15:29 spune în această privință: 
 
Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. 
 
Proverbe 15:8-9 adaugă: 
 
Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană 
Îi este plăcută.  Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubește pe cel ce umblă 
după neprihănire. 
 
Scriptura este limpede; pentru cei care sunt în vrăjmășie cu El – care Îl resping în mod 
pasiv sau activ pe Fiul lui Dumnezeu – rugăciunile lor sunt fără valoare și trec neluate 
în seamă.  Iar Statul suferă din lipsa binecuvântării lui Dumnezeu.  Liderul cel 
neprihănit este un om puternic în rugăciune. 
 

 
V. CONCLUZII 

 
Toți vor fi de acord că aceste caracteristici ale neprihănirii sunt necesare pentru a 
dispune de o guvernare bună, însă singura cale de a produce în lideri aceste virtuți 
este cea a eforturilor Bisericii de a face mentorare în viețile persoanelor individuale.  
Cum merge Biserica așa merge și Statul.  Cu alte cuvinte: 
 
STATUL REFLECTĂ NEPRIHĂNIREA POPORULUI SĂU MULT MAI MULT 
DECÂT ESTE AGENTUL CAUZAL AL ACESTEIA,  
 
Dintr-o altă perspectivă, în ce privește viitorul țării, predicatorul este cu mult mai 
important decât politicianul.  În planul lui Dumnezeu, atunci când se face socoteala, al 
doilea este o reflexie a vredniciei celui dintâi. 
 
Dat fiind acest adevăr principal cu privire la societate, nu se cuvine ca Biserica să-și 
cheltuiască toată energia în activism, încercând să-i înduplece pe cei care dețin funcții 
să voteze biblic (mulți dintre aceștia Îl resping pe Christos).  Lucrul acesta nu se va 
întâmpla.  Mai degrabă, (referitor la germinarea sănătății unei națiuni) chemarea și 
accentul Proverbelor revelează limpede importanța pusă pe conducerea neprihănită.  
În consecință, aceasta este sarcina pe care Biserica trebuie s-o accentueze: formarea 



de oameni de Stat în Christos!  Ei sunt cei care constituie cea mai mare resursă a 
guvernării Statelor Unite ale Americii.  cm  
Ralph Drollinger 
VERSETUL SĂPTĂMÂNII 
Proverbe 14:34 
 
Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. 
 
Cea mai mare resursă a Americii: lideri atât în Stat cât și în Biserică care sunt 
bărbați și femei de caracter. 
 
SLUJBAȘ PUBLIC – PROFIL 
 
Reprezentant 
Daniel Webster 
 
Un membru al Congresului care este creștin nu poate separa credința lui de deciziile 
pe care le ia în oficiu.  Credința trebuie să fie o parte integrală a vieții creștinului.  Fie 
că slujba ta este să conduci o afacere, fie că slujba ta e să fii un muncitor, fie că slujba 
ta e să fii în Congresul Statelor Unite, nu contează, credința ta este integrată în viața ta 
și aceasta îți va afecta felul în care gândești, ce faci și cum acționezi. 
 
„În ce mă privește, credința mea este centrul vieții mele.  Principiile credinței mele se 
află în Biblie.  Citesc Biblia de la un capăt la celălalt în fiecare an; citesc Psalmii și 
Proverbele de la cap la coadă în fiecare lună.  În fiecare zi caut un verset pe care îl 
scriu pe o bucată de hârtie și îl pun în buzunarul meu, fiind conștient că mă voi întâlni 
cu motivul pentru care este acolo, și ce să vezi, chiar așa se întâmplă.  Principiile 
biblice, după care îmi conduc viața, influențează tot ce fac în fiecare zi, incluziv când 
votez, când am întâlniri cu cei din Adunarea Constinuenților sau când încerc să 
slujesc comunitatea în orice alt fel.  Credința nu poate fi smulsă din aceste arii ale 
vieții.  Nu poți separa credința și să spui: merg la Biserică duminica – aceasta este 
partea credinței din viața mea - și restul săptămânii este partea seculară a vieții mele.  
Nu poți trăi astfel și totuși să ai o credință veritabilă.  Ca și creștin, credința mea 
influențează tot ceea ce fac.“ 
 
Samuel Adams 
 
„Dacă oameni ai înțelepciunii și cunoașterii, ai cumpătării și înfrânării, ai răbdării și 
solemnității și simplității adevărate a comportamentului republican, ai zelului pentru 
onoarea Ființei Supreme și bunăstării comunității; dacă oameni care sunt stăpâniți de 
aceste calități excelente sunt aleși să ocupe fotoliile guvernării, putem să ne așteptăm 
ca treburile [națiunii] să se afle pe o temelie solidă și permanentă.“ 
 

- Samuel Adams, semnatar al Declarației de Independență, Părinte al Revoluției 
Americane, ratificator al Constituției Statelor Unite, guvernator al statului 
Massachusetts. 

 
Samuel Adams, scrisoare către Elbridge Gerry, 27 noiembrie 1780. 

 
 



Noah Webster 
 
„În selcționarea oamenilor pentru poziții, călăuza să fie principiile.  Nu privi la secta 
sau denominația candidatului – uită-te la caracterul său.“ 
 

- Noah Webster, soldat revoluționar, judecător, legislator, educator, „Pedagog al 
Americii.“ 

Noah Webster, Letters to a Young Gentleman Commencing His Education, 1789. 
 
James Monroe 
 
„Cât de susceptibile decăderii au fost toate instituțiile umane; cât de supuse la 
pierderea totală a controlului și dizolvării radicale au fost guvernele cele mai bine 
formate și mai înțelept organizate; cât de dificil a fost pentru umanitate, în toate 
vremurile și în toate țările, să păstreze cele mai scumpe drepturi și cele mai bune 
privilegii, fiind mânate parcă de o soartă irezistibilă a despotismului.“ 
 
- James Monroe, al cincilea Președinte al Statelor Unite, guvernator al statului 

Virginia, secretar de stat, secretar de război, diplomat, lider militar servind sub 
George Washington, reprezentant al Statelor Unite. 

James Monroe, discurs la Convenția de Ratificare a Statului Virginia, 10 iunie 
1788. 
 
 


