Gandul zilei 12.08.2013

Problema legalizarii casatoriei între homosexuali a împartit societatea între cei pro si contra.
Pâna unde poate ajunge implicarea crestinului în viata sociala sau politica?
Bisericile crestine arata ce crede Dumnezeu despre acest lucru, problema fiind ce se întâmpla cu un popor sau
cum îl vede Dumnezeu daca legifereaza un pacat.
Si totusi? M-am întrebat de ce C.S.Lewis a fost de acord cu avortul, când s-a propus legalizarea lui. El a explicat ca
legalitatea si moralitatea sunt lucruri diferite si trebuie sa facem distinctie între ele. Legea nu-mi impune sa nu mint,
sa nu curvesc si toate valorile morale ce decurg din poruncile lui Dumnezeu. M-am gândit de ce n-am manifestat
vehementa si fata de alte legi nedrepte, care favorizeaza doar o categorie de oameni? Nefiind pacat? Pai din
solidaritate, pentru a împlini iubirea aproapelui.
Grâul si neghina cresc laolalta, asa a lasat Dumnezeu. Cine iubeste Cuvântul, îl iubeste pe Dumnezeu si ia în
serios doar legile lui Dumnezeu, doar poruncile Lui. Daca legile tarii contrazic legile Lui, eu ce fac? Ma tin doar de
cele vesnice, caci vremelnicia aceasta poate impune orice legi. Eu ascult de Dumnezeu, nu de oameni.
Eu stiu ca aceasta lege încalca o porunca si acopera un pacat, dar daca nu mi se impune, am grija sa veghez. Cei
care pacatuiesc o fac si în afara legii, e alegerea lor, a fiecaruia.
Implicatiile, cu siguranta, sunt mari pentru noi. Încet, încet, libertatea de manifestare si impactul în afara se strâng.
Dar astazi, poporul lui Dumnezeu e format prin selectie, din toate natiunile. Vegherea si lupta este pentru fiecare
care vrea sa faca parte din acest popor.
Nu cred ca o lege îi apara pe copiii si nepotii nostri de influenta acestei libertati, ci ruga noastra necurmata.
Sfintirea e o lupta permanenta. Domnul Isus ne-a avertizat:,,Intrati pe poarta cea strâmta. Caci larga este poarta
,lata este calea care duce la pierzare si multi sunt cei ce intra pe ea. Dar strâmta este poarta, îngusta este calea
care duce la viata si putini sunt cei ce o afla" (Mat.7:13-14).

