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  Χρειαζόμαστε πνευματικά μάτια για να δούμε την ψεύτικη σοφία. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να δούμε την ψεύτικη σοφία είναι να δούμε που οδηγεί, μπορούμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα 
της. Πρόσεξε Ιάκωβο 3:16, “επειδή, όπου υπάρχει φθόνος και εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση, και 
κάθε λογής κακό.” Πως ξέρω εάν η ζωή μου είναι γεμάτη από φθόνο και εριστική διάθεση; Επειδή η ζωή σου θα 
χαρακτηρίζεται από αναστάτωση και κάθε λογής κακό. 
  Να σας δώσω ένα παράδειγμα πως ο Κύριος με έλεγξε για αυτό καθώς μελετούσα αυτό το εδάφιο. 
Προσπαθούμε τις τελευταίες εβδομάδες να αυξήσουμε την πειθαρχεία μας στο να είμαστε στο λόγο του Θεού 
σαν οικογένεια. Έτσι προσπάθησα να βεβαιωθώ ότι και τα τέσσερα μου παιδιά έχουν προσωπικό χρόνο με τον 
λόγο του Θεού κάθε πρωί. Δύο από τα παιδιά μου θα πρέπει να διαβάσουν πολλή από την Βίβλο τους. Ένα από 
αυτά, σημαίνει να διαβάσει 6 λέξεις της Βίβλου πολύ αργά. Για 1 από αυτούς, σημαίνει να ακούσει από την “Βίβλο 
της Ιστορίας του Ιησού” που είναι πάνω στον υπολογιστή και να το ακούσει ξανά και ξανά, και να μην φαίνεται να 
βαριέται με ακριβώς τις ίδιες ιστορίες. 
  Και έτσι, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε αυτό τον χρόνο με τον Λόγο και μετά να σιγουρευτούμε 
ότι υπάρχει χρόνος για την γυναίκα μου να είναι μέσα στο Λόγο επειδή δεν την πλένω μέσα στο Λόγο εάν 
δεν σιγουρευτώ ότι το πολυάσχολο πρόγραμμα της έχει χρόνο για τον Λόγο του Θεού. Και μετά να βάλω τον 
εαυτό μου μέσα στο Λόγο του Θεού ώστε να είμαι πιστός να γεμίζω την δική μου ψυχή με την Βίβλο και μετά να 
προσεύχομαι για εσάς κάθε πρωί. Προσπαθούμε να πειθαρχήσουμε τους εαυτούς μας για αυτά τα πράγματα. 
  Και το Άγιο Πνεύμα και η γυναίκα μου μου ξεκαθάρισαν τον λόγο που δυσκολεύομαι να τα κάνω αυτό. 
Λέω πάντα στη γυναίκα μου, “έχω πρόβλημα να σηκωθώ το πρωί!” Αυτή μου λέει, “Όχι δεν έχεις. Έχεις πρόβλημα 
να πας για ύπνο νωρίς.” Εάν πας νωρίς για ύπνο, μάντεψε τι σου είναι εύκολο να κάνεις; Ξέρω ότι υπάρχουν 
διαφορετικά προγράμματα, δεν μπορείτε όλοι να πάτε για ύπνο νωρίς. Το θέμα είναι ο αυτοέλεγχος, όχι τι ώρα 
πας για ύπνο. Αλλά το τι βρίσκω είναι ότι απλά θέλω να παρακολουθήσω τα νέα. Απλά θέλω να φάω ένα μπολ 
παγωτό αργά το βράδυ. Θέλω απλά να κοιτάξω το Facebook. Θέλω απλά να παίξω ένα παιχνίδι. Θέλω απλά να 
διαβάσω ένα βιβλίο- ακόμα ένα καλό βιβλίο - απλά θέλω να το διαβάσω για πάντα. Αλλά θέλω να κάνω αυτό που 
θέλω να κάνω. Θέλω χρόνο για “εμένα” τώρα που λείπουν όλοι. Και επειδή θέλω πολύ χρόνο για “εμένα” δεν έχω 
χρόνο για να υπηρετώ την οικογένεια μου και έτσι τα παιδιά σηκώνονται από τα κρεβάτια τους και αντί για τάξη, 
υπάρχει ακαταστασία και χάος. Και δεν είναι επειδή απλά είναι παιδιά, είναι επειδή έχουν ένα εγωιστή πατέρα. 
  Η Κάρολ Μαχάνη δίνει το ίδιο παράδειγμα για τις μαμάδες. Μιλά για τις μαμάδες που δεν είναι ικανές 
να φροντίσουν τα παιδιά τους επειδή είναι πολύ απασχολημένες κάνοντας χρόνος για “εμένα.” Και φίλοι που δεν 
είναι ικανοί να φροντίσουν για τις χήρες και τα ορφανά ή τους φίλους τους επειδή είναι πολύ απασχολημένοι 
βρίσκοντας χρόνο για “εμένα”. Εκείνη η εγωιστική επιθυμία πάντα θα καταλήγει σε αναστάτωση. Επίσης καταλήγει 
σε κάθε λογής κακό. 
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  Για χρόνια συμβουλεύαμε άνδρες που εμπλέκονταν στη πορνογραφία και νόμιζαν ότι είχαν αυτό το 
πρόβλημα λεπτά ήταν καλές, μετά, τα 15 λεπτά ήταν εγωιστικά. Και μετά αρχίζεις να τους ρωτάς ερωτήσεις για 
την ζωή τους, κάθε λεπτό της ζωής τους ήταν εγωιστικό. Εάν ήταν παντρεμένοι, ο τρόπος που μιλούσαν στις 
γυναίκες τους ήταν εγωιστικός. Εάν ήταν ανύπαντροι, τα πράγματα με τα οποία γέμιζαν την ζωή τους ήταν όλα 
για την δική τους διασκέδαση. Έτσι ήταν εγωιστές όλοι μέρα, και ελέγχονταν τα 15 λεπτά της ημέρας, επειδή 
ήταν τόσο στυγερά, εκείνα τα 15 λεπτά. Η εγωιστική επιθυμία πάντα οδηγεί σε κάθε λογής κακό. Το γεγονός 
είναι ότι ο πολιτισμός μας αγαπά τον εαυτό του τόσο πολύ και θέλει να νοιώσει τόσο καλά για τον εαυτό του 
και θέλει να υπηρετήσει τον εαυτό του τόσο πολύ, γιαυτό έχουμε την αχαλίνωτη αποδοχή της μοιχείας, της 
πορνείας, της ομοφυλίας, και της πολυγαμίας. Δεν είναι μόνο επειδή άλλαξαν οι νόμοι, είναι επειδή η αχαλίνωτη 
καρδιά του εγωισμού δεν έχει αλλαχτεί από το ευαγγέλιο. Και πρέπει να αναγνωρίζεις, όταν κάποιος έρθει με μια 
ακατάστατη ζωή, Όταν κάποιος έρθει με μια αχρεία ζωή, και μπορεί να έχουν τις πιο πνευματικές κοινοτοπίες -- 
“απλά προσπαθούμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο.” Μπορεί να έχουν τις πιο πνευματικές κοινοτοπίες -- “Απλά 
προσπαθώ να προχωρήσω το λειτούργημα μου.” Αλλά δεν έχει τίποτα να κάνει με τη σοφία. Είναι γήινο, δεν είναι 
πνευματικό, και είναι δαιμονικό, και ο λαός του Θεού πρέπει να μπορεί να δει μέσα από αυτό και ποτέ να μην το 
ακολουθήσει. 
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