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În mai puțin de două săptămâni, 
americanii vor ști care dintre candidați va 
direcționa cursul statului și națiunii noastre 
pentru următorii doi până la patru ani. 
Din păcate, prea mulți creștini nu înțeleg 
exact ceea ce este în joc. Cu fiecare ciclu 
electoral care trece, trebuie să fim tot mai 
preocupați de problemele vitale ale libertății 
esențiale, moralitate și etică. Chiar acum, din 
cauza eroziunii constante pe termen lung 
a libertăților, împreună cu creșterea unui 
guvern tot mai mare și mai tiranic, precum 
și o încălcare flagrantă prin corupția din 
conducere în toate domeniile de guvernare, 
valorile noastre creștine și modul de viață 
sunt rapid dezintegrate.

Această dezintegrare este exact 
rezultatul la care ne putem aștepta să se 
întâmple atunci când cetățenii creștini 
aleg să ignore responsabilitatea lor 
de a participa activ la auto-guvernare. 
Când refuzăm să ne îndeplinim obligația 
noastră, irosim un cadou prețios dat nouă 
de Dumnezeu. Prin refuzul de a lua 
parte la procesul politic, renunțăm la 
autoritatea noastră dată de Dumnezeu 
și o predâm ateilor și umaniștilor care o 
vor abuza, denatura și exploata pentru ei 
înșiși sau pentru ordinea de zi lipsită total 
de Dumnezeu.

Este de neconceput ca creștinii să se 
abțină de la procesul politic, știind foarte 
bine că lipsa vocii și a votului lor va permite 
ideologii fără de Dumnezeu și filozofii ce vor 
influența și acapara cultura!

Apostolul Pavel ne pune în epistola sa 
către Romani în cap. 13 „nu este stăpînire 
care să nu vină dela Dumnezeu. Şi stăpînirile 
cari sînt, au fost rînduite de Dumnezeu.” 
Cine a fost numit în calitate de autoritate 
aici, în America? Primele cuvinte ale 
Constituției SUA ne spun: „Noi oamenii” 
suntem conducătorii desemnați. În forma 
noastră republicană de guvernare delegăm 

autoritatea noastră la anumite birouri 
și ramuri ale guvernului, dar suntem 
responsabili în ultimă instanță pentru 
autoritatea pe care o delegăm.

Prin urmare, atunci când Biblia, ce 
mărturisim a o crede,  ne spune că puterea 
politică vine exclusiv din însuși Dumnezeul 
căruia ne închinăm, este de neconceput 
pentru creștini să se scuze de pe arena 
publică pe motiv că „creștinii nu ar trebui 
să fie implicați în politică.“

Trebuie să atrag de asemenea faptul 
că o viziune biblică a iubirii necesită 
implicarea noastră politică. În Matei 
22: 36-40, Isus ne spune că cea mai 
mare poruncă este „să iubești pe Domnul 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, și cu tot cugetul tău (mintea ta)”. 
Apoi, el continuă să ne spună că a doua mare 
poruncă este ca: „să iubești pe aproapele tău 
ca pe tine însuți.”

Dacă ne iubim cu adevărat aproapele 
nostru ca pe noi înșine, nu ar trebui să 
fim mai intenționați despre opoziția sau 
susținerea unor candidați și propunerile 
acestora legislative în Springfield și 
Washington DC, pentru că știm cum va 
afecta nu numai familia noastră ci și pe 
vecinul nostru și familia lui, de asemenea?

Dacă ne iubim cu adevărat vecinii 
noștri, ar trebui să fie în promovăm în mod 
activ candidații care sunt pro-viață, pro-
căsătorie, și care înțeleg preocupările pro-
familie în ceea ce privește guvern mai mare, 
impozite mai mari, legalizarea drogurilor, 
îndoctrinarea ateistă în școală, expansiunea 
jocurilor de noroc, și pornografia.

Apoi, există problema de administrare. 
După cum s-a arătat mai înainte, aproximativ 
20-30 de milioane de creștini nu au votat la 
ultimele alegeri prezidențiale din 2012. 
Acest lucru nu este cu siguranță o bună 
administrare a darului lui Dumnezeu de 
auto-guvernare!

Să considerăm pasajul Scripturii în 
care Isus laudă un servitor spunând: „Bine, 
rob bun şi credincios; ai fost credincios 
în puţine lucruri, te voi pune peste multe 
lucruri;“(Matei 25:21) Având în vedere 
acest pasaj din Sfânta Scriptură, nu este o 

surpriză faptul că creștinii care cred în Biblie 
sunt reprezentați foarte slab în Springfield 
și Washington, D.C.? Mai mult decât atât, 
dacă nu suntem credincioși în lucrurile 
mici pe care Dumnezeu le-a dat să le facem 
- cum ar fi de a vota sau de a comunica cu 
reprezentanții noștri aleși - de ce suntem 
surprinși că nu avem succes atunci când 
vine vorba de lucruri mai mari? (Acesta este 
motivul pentru care ar trebui să te înscrii 
în mod voluntar în Armata lui Ghedeon IFI! 
- Illinois Family Institute’s Ghideon’s Army)

Chiar dacă America ar fi fost o monarhie 
sau o dictatură, caz în care cetățenii ar fi 
avut foarte puțină influență în guvernul 
civil, creștinii ar avea în continuare 
responsabilitatea de a fi sare și lumină 
în cultura întunecată a descompunerii ;i 
degradării. În America, cu toate acestea, 
suntem binecuvântați cu avantajul de a 
trăi într-o țară care nu doar a fost fondată 
pe principii creștine, dar de asemenea a 
stabilit clar ca pe o maximă că puterea 
este derivată din consimțământul celor 
guvernați. „Noi oamenii” avem atât o datorie 
civică cât și creștină de a fi angajați în cultură 
și guvernare.

Voi admite că situația în care ne 
confruntăm este dificilă - dar noi nu suntem 
fără nădejde și dispunem de instrumente 
politice și resurse spirituale la dispoziția 
noastră!

Permiteți-mi să vă fac o provocare 
fiecăruia prin acest mesaj astăzi: Ia poziție! 
Luați fiecare poziție!

Asigurați-vă că veți studia candidații 
utilizând Ghidul alegătorului FII / sau ghidul 
de IFA pe internet la www.ILVoterGuide.
com. Apoi, asigurați-vă că vă veți face timp 
pentru a vota!

Dar nu lăsați ca acestea să vă fie singurul 
angajamentul politic în care veși lua parte 
în acest an. Există și alte modalități de 
a fi implicat și de a vă angaja în cultura 
societății. Realitatea că stânga atee a fost 
în măsură să influențeze în mod eficient 
cultura, unde noi am lipsit cu desăvârșire, 
ar trebui să ne impulsioneze să facem tot ce 
putem pentru a prezenta o viziune asupra 
lumii biblice.

Mulți vor încerca să ne descurajeze să 
influențăm cultura cu credința noastră și 
vederile noastre politice - spunându-ne 
că nu ar trebui să vorbim despre religie și 
politică - dar acesta este un truc pentru a ne 
reduce la tăcere!

Cum vor știi oamenii despre Isus Hristos, 
dacă refuzăm să vorbim despre credința 
noastră? De asemenea, vor știi oamenii 
despre candidații și politicile bune, dacă nu 
ne vom angaja în discursul politic?

George Washington a înțeles importanța 
influenței fiecăruia. Acest citat exprimă 
gândurile sale:

„Ar trebui să fie cea mai mare ambiție a 
fiecărui american să-și extindă vederile sale 
dincolo de el însuși, și să aibă în vedere faptul 
că comportamentul său nu-l va afecta numai 
el însuși, țara sa, și pe urmașii săi imediat; dar 
că influența sa poate fi coextensivă în lumea 
întreagă, și ășiva lăsa amprenta fericirii sau 
a mizeriei politice peste vârste încă nenăscut.“

Noi nu putem prelungi opiniile noastre 
cu privire la credință și politică dacă vom 
rămâne tăcut, distras, și decuplat de piața 
publică.

Deci, în primul rând, vă încurajez 
să votați! Și, după vot, vă rugăm să nu 
vă decuplați de arena politică până la 
următorul ciclu electoral. Acum este timpul 
pentru creștini să fie mai hotărâți și a se 
angaja în cultura societății! Este timpul ca 
să devenim buni administratori ai datoriei 
de auto-guvernare și este timpul să fim 
serioși în a fi ambasadorii lui Hristos! (2 
Corinteni 5:20)

În cele din urmă, vreau să vă încurajez 
să vă rugați pentru statul, țara si natiunea 
noastră. Noi nu merităm mila lui Dumnezeu, 
dar ar trebui să ne rugăm totuși din toată 
inima pentru ea! Rugați-vă ca cetățenii din 
Illinois și din America să aleagă să meargă 
la urne pentru a sprijini candidații care 
vor onora adevărul biblic, susține viața și 
căsătoria, și apăra libertatea religioasă și 
credința noastră creștină. Și după acest ciclu 
electoral, continuă să te rogi pentru toți 
funcționarii guvernului nostru pe măsură 
ce ești condus de Duhul Domnului, și după 
cum 1 Timotei 2: 2 ne instruiește.

Datoria noastră!
David Smith
Executive Director
Illinois Family Institute
www.illinoisfamily.org

Institutul Family Illinois (IFI - Illi-
nois Family Institute) este o misiune 
non-profit independentă 501c(3) 
dedicată susținerii și reafirmării 
căsătoriei, familiei, viații și libertății 
în statul Illinois. 

Din 1992, IFI a lucrat pentru a 
avansa inițiative de politici publice 
în concordanță cu învățăturile și 
tradițiile iudeo-creștine, informând 
și educând cetățenii, astfel încât 
aceștia să poată influența mai bine 
comunitățile locale și statul. IFI nu 
participă la, și nu intervine în nici 
o campanie politică în numele 
niciunui candidat pentru funcție 
publică. 

IFI funcționează în statul Illi-
nois pentru a promova și apăra 
adevărurile biblice pentru a promo-
va un mediu în care familiile să poată 
prospera și să ajungă la potențialul 
maxim dat de Dumnezeu să slu-
jească și să îl preamărescă, folosind 
oportunitățile ce ne sunt oferite 
fiecăruia dintre noi prin darul Lui de 
viață și libertate.

Pentru a realiza acest obiectiv, 
IFI lucrează pentru educarea creș-
tinilor și a publicului larg cu privire 
la chestiuni de interes moral; să 
inițieze, să promoveze, să încurajeze 
și să coordoneze activități menite 
să protejeze și să promoveze mo-

ralitatea publică în concordanță 
cu creștinismul biblic. În timp ce 
noi suntem independenți finan-
ciar, eforturile noastre sunt întărite 
prin afilierea noastră cu American 
Family Association (AFA) și relația 
noastră de lucru cu alte misiuni 
creștine precum Consiliul Libertății 
(Liberty Council) și Alianța Apărării 
Libertății (Alliance Defending Free-
dom) precum și misiuni similare la 
nivel național sau bazate pe zone 
geografice statale în Statele Unite. 

Susținerea socială este un part-
ener natural de evanghelizare. 
Creștinii trebuie să fie „ca-Hristos” 
(Christ-like)și trebuie să vorbească 

adevărul în dragoste. Scriptura ne 
obligă să fim transformați în ase-
mănarea Lui. Din moment ce Isus a 
practicat „învățătura și predicarea” 
, „făcând binele și vindecând,” ar 
trebui să facem la fel.  Punctul de 
vedere biblic de compasiune pentru 
aproapele nostru o cere de la noi.

Teologul britanic John Stott a 
spus: „De aceea, dacă ne iubim cu 
adevărat vecinii, și datorită dorinței 
de a le servi, vom fi preocupați de 
bunăstarea lor totală, bunăstarea 
sufletului, al corpului și comunității. 
Iar preocuparea noastră trebuie să 
conducă la programe practice ... “.

Un număr copleșitor de studii 

de cercetare pe parcursul ultimului 
deceniu au dovedit că familiile put-
ernice compuse dintr-o mamă și un 
tată în casă produce o societate mai 
sănătoasă. În mod similar, un mare 
volum de date științifice sociale 
arată că declinul familiei este un 
factor major care contribuie și este în 
spatele unora dintre cele mai grave 
probleme cu care se confruntă statul 
Illinois și a națiunea americană.

IFI acționează pentru reducerea 
acestor factori care pun în pericol 
stabilitatea familiei și se străduiește 
să creeze un mediu politic și social, 
unde familiile pot prospera și se pot 
dezvolta.


