
Supunerea femeii în familia creștină 

Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri; pentru ca, dacă nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați 
fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și în temere [1 Petru 
3:1-2] 

O privire superficială la uzanța cuvântului „supus” în 1 Petru (epistolă din care versetul a fost citat) ne poate arată 
că supunerea nu înseamnă „respect” așa cum s-a dat de înțeles din mesajul de aseară (vezi 1 Petru 2:13; 18; 3:22; 
5:5). 

Cuvântul „supus” din 1 Petru 3:1 (gr. hypotasso) implică o relație de supunere față de o autoritate. Dacă vă uitați în 
context Petru începe versetul așa: „tot astfel” (sau, „în același fel”) și face o paralelă cu un verset anterior (2:18) în 
care spunea robilor să fie supuși stăpânilor. În primul rând nu e vorba despre „respect” și în al doilea rând nu e 
vorba nici măcar de supunere benevolă ci doar de supunere. 

Uzanța cuvântului în Noul Testament 

Termenul este folosit în Noul Testament referindu-se la supunerea lui Isus față de părinți (Lc. 2:51), demonii fiind 
supuși apostolilor (Lc. 10:17 – nu poate fi vorba de supunere voluntară sau „din dragoste”); cetățenii fiind supuși 
autorității guvernului (Rom. 13:1,5; Tit 3:1; 1 Petru 2:13); puterile nevăzute fiind supuse lui Hristos (1 Petru 3:22); 
Hristos fiind supus Tatălui (1 Cor 5:28); biserica fiind supusă lui Hristos (Efeseni 5:24); creștinii fiind supuși lui 
Dumnezeu (Evrei 12:9); robii fiind supuși stăpânilor (Tit 2:9; 1 Petru 2:18), etc. 

Nici una dintre aceste relații nu pot avea revers! Hristos nu poate fi supus puterilor nevăzute, apostolii nu puteau fi 
supuși demonilor, stăpânii nu pot fi supuși robilor, părinții nu sunt supuși copiilor și nici despre soți nu se spune că 
trebuie să fie supuși soțiilor. 

Egalitate dar respectarea ordinii divine pentru relațiile umane 

Este adevărat, cuvântul „supunere” nu exclude egalitatea în importanță, demnitate și onoare. Supunerea femeilor 
nu înseamnă inferioritate în personalitate sau spiritualitate sau o importanță mai mică. În epistolă Petru a vorbit 
despre supunere și în dreptul cititorilor (2:13), a sclavilor (2:18), a soților și apoi se adresează tuturor (3:8) așa că el 
nu face discriminare. 

Petru nu spune că un partener e mai superior decât altul ci că supunându-se soțului ei femeia arată, de fapt, 
respect față de ordonorarea divină a relațiilor umane. Dumnezeu a stabilit normele maritale – nu Petru sau Pavel. 
Petru explică și subliniază rolul pe care trebuie să-l îndeplinească fiecare gen. Petru spune mai multe femeii doar 
pentru că se adresează ei în circumstanțele ei. 

Aceasta este prima mea obiecție: termenul „supunere” nu înseamnă o supunere voluntară, benevolă și motivată 
de dragoste (deși acestea ar trebui să fie prezente în cazul relațiilor soț-soție) ci simplu supunere față de o 
autoritate. 
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