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Το Δηµοκρατικό Κόµµα έχει χτίσει όλη την πολιτική του πλατφόρµα 
πάνω σε δύο µείζονα θέµατα: την έκτρωση και τη σεξουαλική αναρχία. 
Θα το δηλώσω εξ’αρχής ότι κανείς Χριστιανός δεν µπορεί να υποστηρί-
ζει το Δηµοκρατικό Κόµµα. Δεν έχω κανέναν ενδοιασµό να εκφέρω αυ-
τήν την άποψη. Το βρίσκω δύσκολο να πιστέψω ότι ενσυνείδητοι Χρι-
στιανοί θα µπορούσαν ποτέ να θεωρήσουν αυτό το θέµα άξιο διαλόγου. 
Βάση της θέσης της Αγίας Γραφής σχετικά µε την έκτρωση και την σε-
ξουαλική ανηθικότητα, τα θέµατα αυτά είναι τόσο ξεκάθαρα όσο το 
άσπρο και το µαύρο. Στην τόσων αιώνων Χριστιανική πίστη δεν υπάρχει 
χώρος για διαφωνίες. Τα θέµατα αυτά που αντιµετωπίζουµε, απορρίπτο-
νται καθολικά και εξ΄ορισµού. 

Η Αγία Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρη, η απώλεια αθώου αίµατος είναι µι-
σητή στο Θεό (Παρ. 6:17). Παροµοίως, η έγκριση της οµοφυλοφιλίας, 
της διαφυλετικότητας (τρανσέξουαλ), και παρόµοιων, είναι απεχθής και 
είναι ενάντια στην δηµιουργηµένη τάξη και τον φυσικό νόµο του Θεού 
(Γεν. 1:26-28· Λευ. 18:22, 20:13· Ρωµ. 1:18-32). Δεν υπάρχει περιθώριο 
για µασηµένα λόγια. Κάθε ένας που ανασηκώνει µε απάθεια τους ώµους 
ή δείχνει θερµή υποστήριξη σε οποιοδήποτε άτοµο που πιστεύει ότι αυτά 
τα πράγµατα είναι καλά, βρίσκεται σε αντίθεση µε την κατανόηση της  
Χριστιανικής πίστης. Κάθε ένας που ισχυρίζεται ότι η Χριστιανική πίστη 
αφήνει περιθώριο στους Χριστιανούς να υποστηρίζουν άνδρες και γυναί-
κες οι οποίοι διακηρύσσουν την δολοφονία παιδιών µέσα στη µήτρα και 
την σεξουαλική αναρχία βρίσκεται επίσης σε αντίθεση µε την κατανόηση 
της Χριστιανικής πίστης. Ο Χριστιανισµός δεν είναι µία θρησκεία που τα 
δέχεται όλα. 

Υπάρχουν κάποιες συνήθεις αντιρρήσεις που ακούω από ανθρώπους,  οι 
οποίοι επιθυµούν να δώσουν “χώρο" στους συνειδητούς Χριστιανούς να 
ψηφίσουν ένα εκπρόσωπο του Δηµοκρατικού Κόµµατος. Η πλειοψηφία 
των αντιρρήσεων προέρχεται από µία αρνητική στάση προς το Ρεπου-
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µπλικανικό  Κόµµα,  προκειµένου να  εκτιµηθεί πιο σοβαρά η πολιτική 
στάση του Δηµοκρατικού Κόµµατος. Με άλλα λόγια, είναι και ένα τεστ 
για την πολιτική τακτική που χρησιµοποιούν οι Ρεπουµπλικάνοι, η οποία 
θα  οδηγηθεί  στο συµπέρασµα ότι ούτε το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα είναι 
πιθανή επιλογή για Χριστιανούς, άποψη που είναι κατά πολύ βασισµένη 
στην αρνητική εντύπωση που έχει δηµιουργήσει ο Ντόναλντ Τράµπ. 
Πριν όµως αναφερθώ στον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραµπ, θα ήθελα να 
αφιερώσω λίγο χρόνο και να αναφερθώ στις αντιρρήσεις που έχω ακού-
σει να λέγονται ενάντια σε εκείνους που επιθυµούν να ψηφίσουν υπέρ 
του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος. 

Η πρώτη αντίρρηση είναι ότι το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα έχει κάνει ελά-
χιστα για να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα της έκτρωσης. 
Πολλοί θα ισχυριστούν ότι το Κόµµα χρησιµοποιεί το θέµα της έκτρω-
σης ως δόλωµα για να κερδίσει τους Ευαγγελικούς ψηφοφόρους,  το 
οποίο είναι εν µέρη αληθές, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και η ακριβής τα-
κτική ολόκληρου του Κόµµατος. Αναµφίβολα, υπάρχουν πολιτικοί που 
θα χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο για να κερδίσουν ψήφους. Παρόλα αυτά 
υπάρχουν επίσης και ευσεβείς άντρες και γυναίκες που επιθυµούν να φέ-
ρουν πραγµατικές αλλαγές µέσα στο Ρεπουµπλικανικό Κόµµα και έχουν 
αποδειχθεί συνεπείς σε αυτά τα θέµατα. 

Έτσι οδηγούµαστε σε διαφορές, από φιλοσοφική άποψη, για το πως θα 
προσεγγίσουµε τις εκτρώσεις, τις γνωστές ως σταδιακή διακοπή της κύη-
σης (φαρµακευτική) ή / και µε την χειρουργική διακοπή. Οι υποστηρικτές 
της χειρουργικής διακοπής της κύησης, διαφωνούν µε την πολιτική προ-
σέγγιση της εισαγωγής µικρών αλλαγών στην νοµοθεσία, υποστηρίζο-
ντας πως αυτή η χρονοβόρα διαδικασία αλλαγής της νοµοθεσίας προκα-
λεί δυσκολίες στην διαδικασία της άµβλωσης σε κάποια στάδια της κύη-
σης.  

 Οι υποστηρικτές της χειρουργικής διακοπής της κύησης, ζητούν την 
άµεση απαγόρευση της έκτρωσης. Οι υποστηρικτές της σταδιακής διακο-
πής της κύησης έχουν πιο ρεαλιστική γνώµη, ότι η πιθανότητα της ανα-
τροπής του αποτελέσµατος της δίκης της Roe V. Wade  είναι σχεδόν 1

ανύπαρκτη. Πάντως και οι δύο πλευρές επιθυµούν το ίδιο πράγµα και 

 πασίγνωστη δικαστική υπόθεση το 1973, στην Αµερική, όπου το Ανώ1 -
τατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Σύνταγµα των ΗΠΑ προστατεύει το 
δικαίωµα µίας γυναίκας να επιλέξει να κάνει έκτρωση χωρίς ιδιαίτερη 
παρέµβαση από το κράτος



αυτό είναι σηµαντικό να το έχουµε υπόψιν (και µιλάω ως υποστηρικτής 
της ολοκληρωτικής απαγόρευσης). Και εδώ είναι που πρέπει να έχουµε 
γνώση και ενθύµηση των πράξεων των κυβερνητικών υποψηφίων. Αν θα 
κρατήσουν µια στάση πιο ανεκτική, απέναντι στα θέµατα αυτά, οφείλου-
µε να επιλέγουµε υποψηφίους που στηρίζουν τις Βιβλικές αξίες µε συνέ-
πεια. 

Μία δεύτερη αντίρρηση που ακούγεται συχνά είναι ότι το Ρεπουµπλικα-
νικό κόµµα δεν είναι στην πραγµατικότητα υπέρ της ζωής  και αυτό γίνε2 -
ται φανερό µέσω των πολιτικών τους σχετικά µε ζητήµατα όπως το µετα-
ναστευτικό, οι πολεµικές επιχειρήσεις, η κοινωνική πρόνοια, η θανατική 
ποινή κ.α. Αυτές οι σκέψεις σε µεγάλο βαθµό πηγάζουν από µια λάθος 
κατανόηση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής στα θέµατα αυτά. Αρκεί 
να πούµε ότι δεν υπάρχει τίποτα εσφαλµένο µε τον έλεγχο των συνόρων, 
ο δίκαιος πόλεµος υπάρχει, η θανατική ποινή είναι σύµφωνη µε τη µαρ-
τυρία της Βίβλου και το κράτος πρόνοιας έρχεται σε αντίθεση µε την ευ-
θύνη του καθενός να εργαστεί (Β’ Θες 3:10). 

Βεβαίως δεν θα ισχυριστούµε ότι οι σχετικές πολιτικές δεν πρέπει να εξε-
τάζονται υπό το φως της γραφής. Όµως, ίσως η πιο σωστή ερώτηση θα 
ήταν, αν ένας κυβερνητικός υποψήφιος που συνηγορεί για ανοιχτά σύνο-
ρα, ειρήνη και παύση της θανατικής ποινής πως µπορεί να υποστηρίζει 
την έκτρωση και να είναι στα αλήθεια υπέρ της ζωής; Κάτι τέτοιο είναι 
εντελώς αντιφατικό και αντίστοιχης σηµασίας µε τις συµβουλές ενός 
κατ΄ επανάληψη άπιστου συζύγου για έναν επιτυχηµένο γάµο. 

Η Τρίτη αντίρρηση που ακούω συχνά έχει να κάνει µε το χαρακτήρα των 
ηγετών, άνθρωποι όπως ο Ντόναλντ Τραµπ. Εδώ δεν έχω καµία διαφωνία 
µε την βασική θέση. Ο χαρακτήρας έχει βαρύτητα. Αν και η ψηφοφορία 
δεν γίνεται για να αναδείξει έναν πιθανό ποιµένα εκκλησίας, γι΄αυτό και 
οι προσδοκίες για την ηθική του δεν είναι το ίδιο αυστηρές, αλλά πρέπει 
να παραδεχτούµε ότι υπάρχουν ιδιότητες του χαρακτήρα τις οποίες ο Κύ-
ριος απεχθάνεται (Παρ. 6:16-19). Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος θα 
προσπαθούσε να εκλογικεύσει αυτές τις αρχές και να αποφύγει τις βιβλι-
κές αρχές αλλά παρόλα αυτά ως Χριστιανοί είµαστε υπόλογοι.  

Αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι πολλοί είναι πρόθυµοι να παραβλέ-
ψουν τα ελαττώµατα του χαρακτήρα (λ.χ. αµαρτίες) για χάρη πολιτικής 

 Στις ΗΠΑ, η διαφωνία σχετικά με την ηθική υπόσταση της έκτρωσης έχει δύο παρατάξεις: την παρά2 -
ταξη Υπέρ της Ζωής (Pro Life) που αντιτάσσεται στη νομιμοποίηση της έκτρωσης, και την παράταξη 
Υπέρ της Επιλογής (Pro Choice) που τάσσεται υπέρ της έκτρωσης. 



σκοπιµότητας. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πε-
ραιτέρω παραχωρήσεις. Αν θέσεις µία πορεία που αφήνει χώρο για εξαι-
ρέσεις για χάρη πολιτικής σκοπιµότητας, το πιθανότερο αποτέλεσµα εί-
ναι ότι η πορεία αυτή θα σε αποµακρύνει όλο και περισσότερο από τις 
αρχές σου καθώς οι επιλογές για τους πολιτικούς εκπροσώπους θα συνε-
χίσουν να δυσκολεύουν. 

Μια διαφωνία επίσης είναι ότι αν ψηφίσεις έναν λιγότερο δηµοφιλή υπο-
ψήφιο, ο οποίος είναι γνωστό ότι δεν θα κερδίσει τις εκλογές, τότε αυτή 
η ψήφος χαραµίζεται. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτά είναι σκηνοθετηµέ-
νες ανοησίες που σκοπεύουν στο να αποτρέψουν τον κόσµο από το να 
ψηφίσει κάτι άλλο εκτός των δύο µεγάλων κοµµάτων της χώρας. Το χει-
ρότερο είναι ότι έτσι δεσµεύουν τον κόσµο από το να κάνει µία επιλογή 
µε την οποία θα µπορεί η συνείδησή του να είναι ήσυχη µπροστά στο 
Θεό. Αυτό που εννοώ είναι ότι, ενώ η Βίβλος θέτει όρια στην συνείδηση 
του χριστιανού, όσον αφορά τα θέµατα της ηθικής (όπως έκτρωση, σε-
ξουαλική ανηθικότητα, χαρακτήρας κ.α.) δεν δεσµεύει τον ίδιο τον άν-
θρωπο που επιθυµεί να τιµήσει τις αρχές αυτές. Πολύ απλά: έχεις το δι-
καίωµα να ψηφίσεις πολιτικούς που υποστηρίζουν την ιερότητα της αν-
θρώπινης ζωής και δεν αντιτάσσονται στην προσβολή του συζυγικού 
κρεβατιού, χωρίς να είσαι υποχρεωµένος να ψηφίσεις και άλλους ηθικά 
διεφθαρµένους πολιτικούς. 

Κάποιος θα µπορούσε να επικαλεστεί πρακτικούς λόγους, αλλά εγώ προ-
σωπικά δεν µπορώ να δικαιολογήσω την άσκηση του δικαιώµατος της 
ψήφου µόνο και µόνο µε πρακτικά κριτήρια. Ο λόγος για αυτό είναι 
απλός: είτε µας αρέσει είτε όχι, όταν δίνουµε την ψήφο µας σε κάποιον 
δίνουµε σιωπηλή συµφωνία σε αυτό το άτοµο να µας εκπροσωπήσει. Βε-
βαίως, είναι φανερό ότι κάποιος µπορεί να δώσει την ψήφο του σε ένα 
άτοµο χωρίς να υποστηρίζει όλα όσα πρεσβεύει αυτό το άτοµο. Όµως, 
δεν θεωρώ ότι το θέµα αυτό είναι τόσο ξεκάθαρο όσο θα ήθελαν αρκετοί.  

Έχω αρκετή κατανόηση για αυτούς που ψηφίζουν υπέρ ενός υποψηφίου 
γνωρίζοντας ότι είναι ηθικά ξεπεσµένος, αλλά µε την ελπίδα ότι θα θε-
σπίσει νοµοθεσίες που θα φέρουν αλλαγές για το καλό του έθνους και 
ιδιαίτερα της εκκλησίας. Διαφωνώ µε το σκεπτικό, αλλά το κατανοώ και 
σε µεγάλο βαθµό το δικαιολογώ. Ο λόγος είναι ότι πιστεύω πως υπάρχει 
µία θεµελιώδης διαφορά µεταξύ της «καλύτερης δυνατής επιλογής» και 
της «επιλογής που θα κάνει τη λιγότερη ζηµιά». Στην πρώτη περίπτωση, 
το άτοµο παίρνει µια συνειδητή απόφαση υπολογίζοντας την πιθανότητα 
η ψήφος του να φέρει θετικά αποτελέσµατα, είτε από τις αποφάσεις του 
Ανώτατου δικαστηρίου, νοµοσχέδια που στηρίζουν τις βιβλικές αρχές 



κ.α. Στην άλλη περίπτωση το άτοµο προσπαθεί απλώς να πάρει µία λιγό-
τερο αρνητική απόφαση και έτσι να έχει λιγότερα αρνητικά αποτελέσµα-
τα. 

Το βασικό πρόβληµα της εστίασης στην πρακτικότητα είναι ότι µπορεί 
εύκολα να εφαρµοστεί και σε κάποιον που επιθυµεί να ψηφίσει υπέρ του 
Δηµοκρατικού Κόµµατος. Πιστεύω ότι ως σκεπτικό είναι ιδιαίτερα πα-
ραπλανητικό, ανενηµέρωτο και λανθασµένο- αλλά παρ 'όλα αυτά, είναι 
ένα έγκυρο λογικό συµπέρασµα, αν οι πραγµατικοί λόγοι είναι ο πρω-
ταρχικός ηθικός προβληµατισµός στις προτεραιότητες του ψηφοφόρου, 
οι οποίες βασίζονται σ΄ένα ιεραρχικό σύστηµα ηθικής. 

Εδώ όµως είναι που βρίσκω την βασική διαφορά, σχετικά µε την παρού-
σα πολιτική συζήτηση στην Ευαγγελική εκκλησία.  Ο κόσµος που επιθυ-
µεί να υποστηρίξει το Δηµοκρατικό Κόµµα έχει εξυψώσει συγκεκριµένες 
λιγότερο σηµαντικές ηθικές έννοιες πάνω από άλλες οι οποίες είναι βα-
ρύτερης σηµασίας. Πολλοί αγνοούν ευθέως το γεγονός ότι αν και όλα τα 
ηθικά θέµατα χρήζουν ενδιαφέροντος, υπάρχουν ζητήµατα που η Αγία 
Γραφή παρουσιάζει ως περισσότερο ανήθικα από άλλα. Η Αγία Γραφή 
χρησιµοποιεί την πιο σκληρή γλώσσα για να χαρακτηρίσει µια πράξη ως 
απεχθής και βδελυρή. Ταυτόχρονα όµως υπάρχει φανερή διαφοροποίηση 
µεταξύ κάποιου που διαπράττει τρεις βδελυρές πράξεις και κάποιου που 
ευχαρίστως τις διαπράττει όλες και στοχεύει στο να θεσπίσει νοµοθεσίες 
που θα κατοχυρώνουν σε άλλους το δικαίωµα να επιδεικνύουν δηµόσια 
τις απεχθείς πράξεις τους. Σίγουρα και οι δύο είναι πονηροί, όµως µόνο ο 
ένας επιθυµεί να επικυρώσει την σφαγή βρεφών σε εθνικό επίπεδο, την 
µετάβαση παιδιών της 1ης Δηµοτικού στο αντίθετο φύλλο, την έγκριση 
της σεξουαλικής ανηθικότητας στους ενήλικες, την ανοχή βίαιων «διαδη-
λώσεων», την αφαίρεση βασικών ελευθεριών, την προώθηση ιδεολογιών 
που αντιτίθενται διαµετρικά στη Χριστιανική ιδεολογία (για παράδειγµα 
η θεωρεία της Αρίας Φυλής), τον ασπασµό των αρχών του ριζοσπαστικού 
φεµινισµού και άλλα. 

Υπάρχουν πρακτικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, ειδικά 
όταν βλέπουµε το µέγεθος του κακού και της διαφθοράς που είναι ενσω-
µατωµένα στο Δηµοκρατικό Κόµµα, το οποίο υπερηφανεύεται σε αυτά 
του τα χαρακτηριστικά λες και είναι αρετές που τους αξίζει χειροκρότη-
µα. Πιστεύω ότι όντως κάποιος µπορεί να έχει παραδεκτούς λόγους να 
ψηφίσει το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα απλά και µόνο γιατί υπάρχουν µέσα 
σε αυτό το κόµµα άνδρες και γυναίκες µε σταθερή αφοσίωση στον Ιησού 
Χριστό. Παρόλα αυτά, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραδεκτοί λόγοι για 



έναν πιστό Χριστιανό ώστε να ψηφίσει το Δηµοκρατικό Κόµµα. Το ίδιο 
κόµµα που έχει υπερασπιστεί δηµόσια την έκτρωση και την µετάβαση 
παιδιών της 1ης Δηµοτικού στο αντίθετο φύλλο καθώς και την κανονι-
κοποίηση της σεξουαλικής αναρχίας στους ενήλικες. Επίσης το ίδιο κόµ-
µα έχει αποφανθεί δηµόσια µε κατηγορηµατικά αντιχριστιανικές πολιτι-
κές και ιδανικά. Η πολιτική αριστερά έχει δηλώσει ανοιχτά ότι οι άνδρες 
και γυναίκες της πίστης είναι το κατακάθι της κοινωνίας µας και πρέπει 
να δικαστούν, να καταδικαστούν και να διαγραφούν από την κοινωνία 
µας, ενώ ταυτόχρονα διαφηµίζουν την ανάγκη για ανοχή στο διαφορετι-
κό. Όλα αυτά απευθύνονται στην κοινή λογική µας. Πολύ απλά δεν 
υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ένας πιστός Χριστιανός µπορεί να 
αγνοήσει τα θέµατα αυτά. 

Αυτός είναι ο λόγος που φωνάζω όταν βλέπω ανθρώπους όπως ο Τίµ Κέ-
λερ να εκφράζουν την άποψη, ότι πρέπει να αφήσουµε χώρο για πολιτι-
κές διαφορές, όχι γιατί δεν είναι αλήθεια αλλά γιατί είναι η µισή αλήθεια. 
Οι πολιτικές απόψεις είναι απλά µία δίοδος µέσω της οποίας εκφράζονται 
οι πνευµατικές µας απόψεις. Το πως θεωρούµε την πολιτική µορφώνεται 
βάση του πως θεωρούµε το Θεό. Υπάρχουν δευτερεύοντα και τριτεύοντα 
σηµεία στα οποία µπορούµε να διαφωνήσουµε. Αλλά υπάρχουν και ση-
µεία στα οποία το να «διαφωνήσουµε» σηµαίνει να αφήσουµε τόπο στο 
Διάβολο. Αυτό που εννοώ είναι ότι υπάρχουν ζητήµατα στα οποία η Αγία 
Γραφή πολύ ξεκάθαρα δεσµεύει τη συνείδηση του Χριστιανού και δεν 
αφήνει χώρο για διαφωνίες. Η Γραφή δεν αφήνει χώρο για τη δολοφονία 
βρεφών. Η Γραφή δεν αφήνει χώρο για αχαλίνωτη σεξουαλική ασυδοσία. 
Η Γραφή δεν αφήνει χώρο για βίαιη λεηλασία και διαδηλώσεις. Η Γραφή 
δεν αφήνει χώρο για ανταγωνιστικές κοσµοθεωρίες και όµως το Δηµο-
κρατικό Κόµµα είναι συνώνυµο µε όλα αυτά, σε τέτοιο βαθµό, που οι  
υποψήφιοι του Δηµοκρατικού Κόµµατος που έχουν εναντιωθεί σε αυτά 
έχουν εκδιωχθεί από το κόµµα. 

Για όσο ακόµα το ρεπουµπλικανικό Κόµµα διατηρεί άνδρες και γυναίκες 
µε σταθερή αφοσίωση στις Χριστιανικές αξίες, υπάρχουν ευσυνείδητοι 
λόγοι για ένα Χριστιανό να ψηφίσει κάποιους από αυτούς. Όλα αυτά τα 
γράφω ενώ έχω ψηφίσει τον εκπρόσωπο ενός πιθανού τρίτου κόµµατος 
στις εκλογές του 2016 και το πιθανότερο είναι ότι θα κάνω το ίδιο και 
στις εκλογές του 2020. Με γοργό ρυθµό, βρίσκουµε ότι δεν έχουµε ιδιαί-
τερα αποδεκτή πολιτική εκπροσώπηση που απροκάλυπτα να στηρίζει την 
Χριστιανική κοσµοθεωρία. Πιστεύω ότι πιθανόν έρχεται η µέρα, όπου οι 
Χριστιανοί δεν θα µπορούν να ψηφίσουν καν το Ρεπουµπλικανικό Κόµ-
µα, αλλά αυτό που µπορούµε να πούµε µε σιγουριά είναι ότι αυτή η µέρα 



έχει προ πολλού φτάσει για το Δηµοκρατικό Κόµµα. Δεν είναι ένα κόµµα 
που υποστηρίζει τον Ιησού Χριστό κατά κανένα τρόπο, σχήµα και µορ-
φή. Ξαναλέω ότι ούτε το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα οµόφωνα υποστηρίζει 
τον Ιησού Χριστό, δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επίσης δεν λέω ότι 
κάποιος πρέπει να ψηφίσει τον Τραµπ για να θεωρείται Χριστιανός. 

Όµως θέλω να πω, ξανά χωρίς καµία αναστολή: κανένας συνειδητός 
Χριστιανός δεν µπορεί να ψηφίσει υπέρ του Δηµοκρατικού Κόµµατος. 
Υπάρχουν µόνο δύο πιθανοί λόγοι που ένα Χριστιανός θα έκανε κάτι τέ-
τοιο: ο πρώτος είναι ότι υπάρχει τραγική έλλειψη διδασκαλίας. Ο δεύτε-
ρος είναι ότι εν γνώση του απορρίπτει το γεγονός ότι οι Χριστιανοί πρέ-
πει να είναι διαµετρικά αντίθετοι στο ανεξέλεγκτο κακό που υπάρχει 
µέσα στο Δηµοκρατικό Κόµµα επειδή έχουν ανυψώσει άλλες αξίες σε 
ύψος που δεν τους αναλογεί, βασιζόµενοι στην Αγία Γραφή. Το γεγονός 
ότι αυτό πρέπει να ειπωθεί σε αυτό το στάδιο µε αφήνει πραγµατικά 
άναυδο. Αλλά δεν µπορείς να είσαι Χριστιανός και να εγκρίνεις πράξεις 
άξιες θανάτου, ούτε να εγκρίνεις ανθρώπους που επικυρώνουν πράξεις 
άξιες θανάτου. Δεν µπορείς να είσαι Χριστιανός και να υποστηρίζεις την 
έκτρωση, την οµοφυλοφιλία, τους τρανσέξουαλ και κάθε είδους βδελυ-
ρής ανηθικότητας. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο για ένα 
Χριστιανό που οµολογεί πίστη να συµφωνήσει και να παραδεχτεί. 

https://www.patheos.com/blogs/chorusinthechaos/cant-be-a-christian-
support-democratic-party/
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