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Αυτό που σας ζητώ να κάνετε... είναι να σκεφτείτε. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε, γιατί            

κάνετε αυτά που κάνετε; Γιατί ντύνεστε με τον τρόπο που ντύνεστε; Γιατί φοράτε τα             

κοσμήματα που φοράτε; Γιατί ξοδεύετε τα λεφτά σας εκεί που τα ξοδεύετε; Γιατί ξοδεύετε             

το χρόνο σας εκεί που τον ξοδεύετε; Γιατί παρακολουθείτε εκείνα που παρακολουθείτε           

στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, ή μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή; Γιατί          

κάνετε αυτά που κάνετε μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή; Τα κάνετε όλα αυτά με            

σκοπό να δώσετε δόξα στο Θεό; Ζείτε μέσα σ' αυτή την πίστη, πιστεύοντας ότι αυτό που               

κάνετε δίνει δόξα στο Θεό; Επειδή "ό,τι δεν προέρχεται από την πίστη είναι αμαρτία".             

(Ρωμ. 14:23)

"Βέβαια, είτε τρώτε είτε πίνετε είτε ο,τιδήποτε άλλο πράττετε, πρέπει όλα να τα             

κάνετε για τη δόξα του Θεού." (προς Κορινθίους Α' 10:31) Πρέπει να είμαστε σκεπτόμενοι             

άνθρωποι. Μην κάνετε κάτι απλά επειδή άλλα πρόσωπα στο σχολείο το κάνουν. Μην            

κάνετε κάτι απλά επειδή άλλα πρόσωπα στη δουλειά το κάνουν. Το σύστημα του κόσμου             

βρίσκεται παντού τριγύρω μας. Να κάνετε αυτά που κάνετε επειδή μπορείτε να τα            

τεκμηριώσετε μέσα από το Λόγο του Θεού. Τελεία και παύλα...

Μήπως τα κίνητρά σας είναι, δόλια επιθυμία; Μήπως είναι κοσμική επιθυμία;           

Μήπως είναι επιθυμία που διεξάγει πόλεμο εναντίον της σάρκας σας ή εναντίον της            

ψυχής σας; Μήπως (τα κίνητρά σας) οδηγούνται απ' αυτές τις σαρκικές επιθυμίες; Ή            

οδηγούνται από την επιθυμία σας να ευχαριστείτε το Θεό; Αυτό είναι που πρέπει να             

ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Ποιο είναι το κίνητρο; "Ε λοιπόν, ντύνομαι με αυτό τον             

τρόπο επειδή θέλω να τραβήξω την προσοχή αυτού του αγοριού." Ελπίζω πως θα            

καταλάβετε ποιο είναι το κίνητρο. Όταν η Βίβλος λέει: Εάν θέλετε να τραβήξετε την             

προσοχή κάποιου αγοριού, το είδος του αγοριού του οποίου την προσοχή πιθανόν να            

έπρεπε να προσπαθείτε να αποκτήσετε, κορίτσια, θα έπρεπε να προσπαθείτε να          

καλλιεργήσετε μέσα σας ένα πράο και ήρεμο πνεύμα. Γνωρίζοντας τις Γραφές, αυτό λέει            

στην επιστολή Α' Πέτρου 3:4.
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Εννοώ πως... εσείς οι νεαροί άνδρες, εάν γυμνάζεστε προκειμένου να τραβήξετε           

την προσοχή των νεαρών γυναικών, γυμνάζεστε επειδή θέλετε να γίνετε σωματώδεις και           

μεγαλόσωμοι και να μοιάζετε με τον κόσμο. Τώρα λοιπόν, κοιτάξτε, η σωματική άσκηση            

ωφελεί κάποιους ανθρώπους. Εάν σας βοηθά να πειθαρχήσετε, κι αν σας βοηθά στο να             

αισθάνεστε καλύτερα, και δεν είστε τόσο κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, και            

μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με πολύ λιγότερο ύπνο, και κυριολεκτικά σας κάνει, γενικά,             

να νιώθετε καλύτερα, τότε μπορεί να υπάρχει θέση γι' αυτή. Όμως, οδηγείται από την             

ευσέβεια;

Κι αυτά που φοράμε; Θέλω να πω, φοράτε αυτά που φοράτε επειδή θέλετε να              

δοξάσετε το Θεό; Δίνετε από τα χρήματά σας; Ξοδεύετε τα χρήματά σας για σκοπούς που              

δοξάζουν το Θεό; Ποιο είναι το κίνητρο πίσω από τον τρόπο που ξοδεύετε τα χρήματά              

σας; Αν πρόκειται να πάρετε την απόφαση για το αν θ' αποκτήσετε ή όχι τηλεόραση...              

Γνωρίζω Χριστιανούς που έχουν (τηλεόραση) και γνωρίζω Χριστιανούς που δεν έχουν.          

Ποιο είναι το κίνητρό σας; Τι είναι αυτό που επιτυγχάνετε;

Όταν τρώτε, γιατί τρώτε με τον τρόπο που τρώτε; Όταν πίνετε... Εάν επρόκειτο             

να πείτε, "Ε λοιπόν, η Βίβλος μού επιτρέπει να πίνω αλκοολούχα ποτά", θα πρέπει ν'              

αναρωτηθείτε, γιατί; Γιατί το κάνετε αυτό; Υπάρχει εκεί κάποιο κίνητρο, το οποίο δίνει            

δόξα στο Θεό; Δε δίνετε δόξα στο Θεό εάν με κάποια πράγματα που κάνετε, γίνεστε η               

αιτία να σκοντάψει και να πέσει ένας αδελφός. Και το κάνετε ακριβώς μπροστά στα μάτια              

τους. Εάν με το να τρώτε κρέας ή να πίνετε ποτό γίνεστε η αιτία να σκοντάψει και να                 

πέσει ο αδελφός σας, τότε πρέπει να απέχετε απ' αυτά τα πράγματα.

Γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε; Προσπαθούμε να κερδίσουμε ανθρώπους για το           

Χριστό; (Α' Κορ. 9:20) O Hudson Taylor ντυνόταν σαν Κινέζος προκειμένου να κερδίσει            

τους Κινέζους (για το Χριστό). Και τα κατάφερε! Ο Παύλος "έγινε τα πάντα για τους              

πάντες έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσει μερικούς." (Α' Κορ. 9:22) Με κάθε τρόπο, να               

σώσει μερικούς. Βλέπετε, όταν οδηγείστε από την αγάπη, όταν οδηγείστε από την           

επιθυμία να σώσετε ανθρώπους, όταν οδηγείστε από την επιθυμία ν' αυξηθείτε          

πνευματικά, όταν οδηγείστε από την επιθυμία να γίνετε πιο θεοσεβείς, όταν οδηγείστε           

από την επιθυμία να γίνετε πιο πράοι, πιο καλοί γνώστες της Αγίας Γραφής, όταν             

οδηγείστε από την επιθυμία να "μη γίνω εγώ η αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν τ'               

αδέλφια μου"... Βλέπετε το κίνητρο; Το αντίθετο συμβαίνει όταν απλά θέλετε          

ευχαρίστηση. Κι επομένως θα κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε επειδή θέλετε να            



περάσετε καλά, θα κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε επειδή θέλετε ν' απολαύσετε κάτι,             

θα κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε επειδή θέλετε να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας.             

Αυτά είναι επικίνδυνα μονοπάτια. Ακούστε. Εκείνες (οι σαρκικές επιθυμίες) αντιμάχονται         

ενάντια στην ψυχή. (Α' Πέτρου 2:11)

Κι οι άνθρωποι χάνουν την ψυχή τους σ' αυτή τη μάχη... συνεχώς. Με τη χάρη               

του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, με την εξουσία του Θεού, μείνετε ενωμένοι με το               

Χριστό! (Ιωάννη 15:4) Και να επιδιώκετε να ζείτε με τα σωστά κίνητρα. Υποτάσσοντας τις             

σκέψεις σας, υποτάσσοντας τα κίνητρά σας στο Χριστό. Συνεχώς. Να υποταχτείτε στο           

Χριστό, και να οδηγείστε, να καθοδηγείστε με κίνητρο την αγάπη. Επιτρέψτε στην αγάπη            

να κυβερνήσει τη ζωή σας! Επιτρέψτε στην αγάπη για το Θεό και την αγάπη για το               

συνάνθρωπο να διέπουν τα κίνητρά σας. Κι όχι τις σαρκικές επιθυμίες. Αλλά την αγάπη.             

Θεέ μου, βοήθησέ μας.


