Να υπακούς στο Θεό. Εκείνος θα
σου σώσει τη ζωή.
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Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κάθε ένα που βρίσκεται εδώ σήμερα. Θα ήθελα
ιδιαίτερα να καλωσορίσω τους νέους, τα παιδιά μας που βρίσκονται εδώ, κι αυτό το
μήνυμα απευθύνεται ιδιαίτερα σ' εσάς σήμερα. Τώρα λοιπόν, μελετούμε σχετικά με το πώς
πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Πώς πρέπει να ζούμε ενώπιον του Θεού, με τρόπο που να Τον
ευαρεστεί. Που να Του δίνει ευχαρίστηση. Τώρα λοιπόν, έχουμε ανακαλύψει καταρχάς, ότι
προκειμένου να ευχαριστήσουμε το Θεό, πρέπει ν' αγαπάμε το Θεό, όμως για ν' αγαπάμε
το Θεό, πρέπει να Τον γνωρίζουμε. Παιδιά μου, ο μεγαλύτερος θησαυρός που θα
μπορούσατε ποτέ ν' ανακαλύψετε είναι το να γνωρίσετε ποιος είναι ο Θεός.
Τώρα, οι περισσότεροι από εσάς έχετε αυλή στο πίσω μέρος του σπιτιού σας. Τι κι
αν σας έλεγα ότι υπήρχε ένας θησαυρός θαμμένος στην αυλή στο πίσω μέρος του σπιτιού
σας; Θα πηγαίνατε και θα ψάχνατε να τον βρείτε σήμερα μετά την εκκλησία; Πάω
στοίχημα πως αυτό θα κάνατε. Τώρα, τι κι αν σας έλεγα πως ήταν θαμμένος δέκα πόδια
κάτω από τη γη, πως ήταν όμως ο μεγαλύτερος θησαυρός που υπάρχει στο σύμπαν; Θα
πηγαίνατε και τότε για να ψάξετε να τον βρείτε; Θα σκάβατε και θα σκάβατε και θα
σκάβατε και θα σκάβατε. Κι αν σας έλεγα ότι ήταν θαμμένος δέκα πόδια κάτω από τη γη
σε στερεό βράχο; Και πάλι θα βρισκόσασταν εκεί πέρα και θα σκάβατε και θα σκάβατε. Θα
λιώνατε όλα τα κουτάλια της μητέρας σας, κι όλα τα φτυάρια του πατέρα σας, επειδή εκεί
θα βρισκόταν ο μεγαλύτερος θησαυρός που υπάρχει στο σύμπαν. Όμως ο μεγαλύτερος
θησαυρός που υπάρχει στο σύμπαν είναι το να γνωρίζεις το Θεό. Να Τον γνωρίζεις. Έτσι,
για να δώσουμε χαρά στην καρδιά του Θεού, για να ευχαριστήσουμε το Θεό, πρέπει να
Τον γνωρίζουμε, όμως υπάρχει κάτι άλλο που χρειαζόμαστε.
Πρέπει να γνωρίζουμε πώς να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Το
καταλαβαίνετε αυτό; Τώρα λοιπόν, μέσα στις Γραφές, έχουμε εντολές, κι έχουμε επίσης τις
αρχές της σοφίας. Πρέπει ν' αναζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα για να μάθουμε πώς
πρέπει να ζούμε. Ξέρετε τι είναι το ψέμα; Το ψέμα είναι κάτι το οποίο απλά δεν είναι

αληθινό. Το γνωρίζετε αυτό; Καθημερινά, ο κόσμος είναι γεμάτος από ψέματα, και με τα
ψέματα θα σας πουν πώς πρέπει να είναι ο κόσμος, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Και τα
ψέματα αυτά θα σας παρασύρουν. Είναι γι' αυτόν το λόγο που εσείς πρέπει να γνωρίζετε
το Λόγο του Θεού. Τώρα λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Είστε έτοιμοι;
Είναι ο Ψαλμός 119:105, και λέει απλά το εξής, "Λυχνάρι μπρος στα βήματά μου είν' ο
Λόγος Σου, και φως στα μονοπάτια της ζωής μου."
Τώρα λοιπόν, νεαροί και νεαρές, θέλω να σκεφτείτε σχετικά με κάτι για μια στιγμή,
κι αν θέλετε, αργότερα, όταν θα πάτε στο σπίτι σας απόψε, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Κι
εσείς οι γονείς ακόμη, μπορείτε να το κάνετε αυτό με το παιδί σας. Να σβήσετε όλα τα
φώτα. Να σβήσετε όλα τα φώτα και μετά να δοκιμάσετε να διασχίσετε το σαλόνι σας
χωρίς να σπάσετε το πόδι σας. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι; Είναι σχεδόν αδύνατο. Όμως και
πάλι, το τι μπορείτε να κάνετε εσείς οι γονείς είναι να βάλετε το παιδί σας σ' ένα
συγκεκριμένο σημείο του σαλονιού και μετά να σχεδιάσετε ένα χάρτη. Ένα χάρτη που
έχετε ήδη σκεφτεί από πριν, και να πείτε στο παιδί σας δυνατά: "Κάνε τώρα πέντε βήματα
προς τα εμπρός." Κι εκείνο κάνει πέντε βήματα προς τα εμπρός. "Σταμάτα," κι εκείνο
σταματά. "Τώρα κάνε δύο βήματα προς τα αριστερά σου," και το κάνει αυτό και μπορείτε
να το καθοδηγήσετε μέσα από ολόκληρο το σπίτι χωρίς το παιδί να χτυπήσει ούτε μία
φορά το πόδι του. Γιατί μπορείτε να το κάνετε αυτό; Επειδή ακούσατε κάτι το οποίο ήταν
αληθινό, που σας είπε πώς να βαδίσετε.
Το καταλαβαίνετε αυτό; Τώρα λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, εγώ κι εσείς δεν ξέρουμε
πώς πρέπει να βαδίζουμε. Θέλετε ένα πραγματικά καλό μάθημα; Οι γονείς σας πιθανόν να
σας το έχουν πει αυτό μερικές φορές: όταν γεννηθήκατε, βγήκατε έξω χωρίς να γνωρίζετε
τίποτα, εντάξει, τίποτα απολύτως, κι αν γνωρίζατε κάτι, αυτό ήταν λάθος. Άρα, τι πρέπει
να κάνετε; Πρέπει να μάθετε πώς να βαδίζετε.
Τώρα, φανταστείτε το αυτό: Γνωρίζετε πως σ' έναν πόλεμο, υπάρχει ένα φοβερό
πράγμα που λέγεται νάρκη; Το τι είναι αυτό, είναι ένα αντικείμενο το οποίο βάζουν κάτω
από το έδαφος και το οποίο δεν μπορείς να δεις, αν όμως το πατήσεις, κάνει 'κλικ' και στη
συνέχεια όταν σηκώσεις το πόδι σου απ' αυτό και δεν υπάρχει πλέον βάρος, ανατινάζεται.
Εάν είσαι στρατιώτης, αυτό το γεγονός κυριολεκτικά σε φοβίζει περισσότερο απ'
ο,τιδήποτε άλλο σ' έναν πόλεμο. Τώρα λοιπόν, εάν χρειαζόταν να διασχίσεις ένα
ναρκοπέδιο, δεν θα ήταν χρήσιμο να είχες ένα χάρτη που να σου υποδείκνυε ακριβώς πού
βρίσκονταν όλες εκείνες οι νάρκες, έτσι ώστε να μπορούσες να τις αποφύγεις; Δεν θα

ήταν χρήσιμο; Ε λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι, εάν ο μπαμπάς σας σας έλεγε "Πήγαινε και
φέρε μου την εφημερίδα", όμως μεταξύ του σημείου που βρίσκεσαι εσύ και της εφημερίδας
υπήρχαν περίπου 100 νάρκες που θα μπορούσαν να σε ανατινάξουν, θα πήγαινες να
πάρεις την εφημερίδα; Ελπίζω πως όχι. Εάν όμως είχες ένα χάρτη, κι έλεγες, "Εντάξει,
μπορώ να κάνω δύο βήματα προς τα εμπρός, σύμφωνα μ' αυτόν εδώ το χάρτη. Ωχ! Να μία
εκεί πέρα. Τώρα πρέπει να μετακινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση, εντάξει, είμαι εντάξει."
Βλέπετε τι εννοώ; Τώρα λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Οι περισσότεροι άνθρωποι
στις μέρες μας, που αποκαλούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς, δεν κάνουν αυτό που σας
λέω αυτή τη στιγμή. Λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού, και στη συνέχεια ζουν στην
ευρύχωρη οδό. Βαδίζουν μ' έναν τρόπο ο οποίος τους φαίνεται ορθός. Μπορείτε ακόμη και
να τους προσεγγίσετε με μία Αγία Γραφή κι αν τους πείτε κάτι το οποίο το λέει ξεκάθαρα η
Αγία Γραφή, θα θυμώσουν μαζί σας. Εμείς δεν θέλουμε να συμπεριφερόμαστε με τέτοιον
τρόπο. Θέλουμε να πιστεύουμε στον Ιησού και να κάνουμε αυτό που λέει Εκείνος, επειδή
εάν υπακούσουμε σ' αυτό που λέει (ο Κύριος) αυτό θα Τον ευαρεστήσει, αυτό όμως θα
σώσει και τη ζωή σας επίσης. Εάν θέλετε να δώσετε δόξα στο Θεό, τότε να μελετάτε το
Λόγο Του κι αυτά που λέει (ο Κύριος) ότι πρέπει να κάνετε, να τα κάνετε.
Τώρα λοιπόν, θα κλείσω με μία ιστορία την οποία πάντα λέω στους γιους μου, ξανά
και ξανά. Την έχουν ακούσει ένα εκατομμύριο φορές. Εντάξει λοιπόν. Ήταν μια φορά ένας
ιεραπόστολος στην Αφρική και το αγοράκι του έπαιζε έξω κάτω από ένα δέντρο μπροστά
από το σπίτι. Ο ιεραπόστολος βγήκε έξω από το σπίτι και όταν βγήκε έξω είδε το αγόρι να
παίζει εκεί πέρα και του είπε "Πέσε κάτω!" Και το αγοράκι έπεσε γρήγορα κάτω, έπεσε
κατευθείαν στο έδαφος, κάπως έτσι. Και στη συνέχεια του είπε, "Άρχισε να σέρνεσαι προς
το μέρος μου!" Και το αγόρι άρχισε να σέρνεται προς το μέρος του. Και στη συνέχεια του
είπε, "Σήκω πάνω, και στάσου στα πόδια σου!" Κι εκείνο αναπήδησε και στάθηκε στα πόδια
του. Και του είπε, "Τρέξε σε μένα!" Κι αυτό έτρεξε. Τώρα, θα πείτε, αυτό ακούγεται κάπως
τρελό. Ε λοιπόν, το τι συνέβηκε ήταν το εξής: Ο πατέρας βγήκε έξω από το σπίτι στην
μπροστινή βεράντα και κοίταξε και το αγοράκι του έπαιζε, κι εκεί που έπαιζε υπήρχε μια
θανατηφόρα οχιά, ακριβώς πίσω από το κεφάλι του παιδιού, ακριβώς εδώ. Ένα θανατηφόρο
φίδι, τρομερό, να περιφέρεται ακριβώς εκεί. Τώρα λοιπόν παιδιά, εάν ο πατέρας είχε πει - ας
πούμε ότι ο πατέρας ήταν εκεί πέρα κι εσύ έπαιζες - και σου έλεγε, "Πέσε κάτω!" Εσύ θα
του έλεγες, "Γιατί;" Το βλέπετε αυτό; Τι θα συνέβαινε εάν το παιδί απαντούσε, "Γιατί
μπαμπά;" ή "Δεν θέλω να το κάνω!" ή "Γιατί να το κάνω;" Θα ήταν νεκρό, δε συμφωνείτε;

Όμως κοιτάξτε τι έκανε το αγοράκι όταν ο πατέρας του του είπε "Πέσε κάτω!"
Εμπιστεύτηκε τον πατέρα του. Τώρα λοιπόν, εσείς οι πατεράδες, εάν πρόκειται ν'
απαιτήσετε αυτού του είδους την εμπιστοσύνη -κι εσείς οι μητέρες επίσης - θα 'ταν
καλύτερα να είστε άξιοι εμπιστοσύνης. "Πέσε κάτω!" Κι εκείνο έπεσε. Και στη συνέχεια
"Άρχισε να σέρνεσαι προς το μέρος μου!", κι εκείνο σύρθηκε κάτω από το φίδι. "Τρέξε σε
μένα!" Κι εκείνο έτρεξε. Αυτό είναι καλό (δίδαγμα), γονείς, για μας επίσης. Η απόλυτη
υπακοή σ' έναν απόλυτα κι ολότελα σοφό Θεό, θα σας σώσει τη ζωή. Αυτό θα σας σώσει τη
ζωή.
Ας προσευχηθούμε. Παιδιά, ας προσευχηθούμε. Πατέρα, ευλόγησε αυτά τα παιδιά,
έτσι ώστε να μπορέσουν να Σε γνωρίσουν, Θεέ μου. να μπορέσουν να Σε αγαπήσουν.
Έτσι ώστε... τις ζωές τους να τις χαρακτηρίζει η χαρά. Ανείπωτη χαρά και χαρά γεμάτη
από δόξα. Έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν απ' αυτό το μέρος, Κύριε, και ίσως να γίνουν
ακόμα και ιεραπόστολοι σε όλο τον κόσμο. Χάνοντας τα πάντα, ίσως ακόμη και τη ζωή
τους, για χάρη του Υιού Σου. Στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Ο Θεός να σας ευλογεί.

