Πρέπει οι Χριστιανοί να
παρακολουθούν τηλεόραση;
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Εντάξει, το επόμενο. Αυτό είναι από τον Ματ. Πιστεύεις ότι οι Χριστιανοί πρέπει
να παρακολουθούν τηλεόραση για ψυχαγωγία, λαμβάνοντας υπόψη το εδάφιο 1 Ιωάννη
2:15;
Ας διαβάσω το 1 Ιωάννη 2:15, μήπως δεν το γνωρίζετε. "Μη αγαπάτε τον κόσμο,
ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του
Πατέρα

δεν

υπάρχει

μέσα

σ'αυτόν." "Πιστεύεις ότι οι

Χριστιανοί

πρέπει

να

παρακολουθούν τηλεόραση για ψυχαγωγία, λαμβάνοντας υπόψη το εδάφιο 1 Ιωάννη
2:15;" Τώρα, θα αναφέρω ένα ή δύο πράγματα που είδη ανάφερα. Tο γεγονός είναι, ότι το 1
Ιωάννη 2:15 δεν λέει συγκεκριμένα ότι είναι αμαρτία να έχεις μια τηλεόραση ή να έχεις
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να παρακολουθείς πράγματα. Δεν λέει αυτό. Έτσι, δεν
θα πω ότι είναι απόλυτα λανθασμένος κάποιος από εσάς να έχει τηλεόραση. Τώρα, μετά
που είπαμε αυτά, ας σας θυμίσω μερικά άλλα πράγματα που λέγουν οι Γραφές. Ψαλμός
101:3 "Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου ένα άχρηστο πράγμα." Ας το ξαναδιαβάσουμε,
"Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου ένα άχρηστο πράγμα." Εάν συνηθίζεις να σπαταλάς
τον χρόνο σου μπροστά στη τηλεόραση με αυτό που είναι άχρηστο, εάν δεν έχει
αιώνια...άχρηστο, σημαίνει δεν έχει αξία. Εάν δεν έχει αξία για την ψυχή σου, δεν έχει
αξία για την ζωή σου, δεν έχει αξία για την αιωνιότητα, τότε τι κάνεις και κάθεσαι εκεί
σπαταλώντας τον χρόνο σου που υποτίθεται πρέπει να εξαγοράζεις;
Καταλαβαίνω ότι όταν δουλέψεις όλη την εβδομάδα και...καταλαβαίνω ότι όταν
ένας άνδρας θέλει να έρθει σπίτι και είναι εξαντλημένος και ρίχνει τον εαυτό του στο
καναπέ και θέλει να αρχίσει μια ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ και να κοιμηθεί Το
καταλαβαίνω! Δεν θα καταδικάσω έναν άνδρα για αυτό που κάνει. Αλλά θα σου πω αυτό,
εν μέρει, το να παρακολουθείς τον Μάρτιν Λούθερ μπορεί να έχει κάποια αξία. Προσωπικά
βρήκα ότι εκείνη η μαυρόασπρη ταινία ήταν επωφελής στη ψυχή μου. Καταλαβαίνω ότι
υπάρχουν περιπτώσεις στη ζωή σου που χρειάζεσαι να χαλαρώσεις με την γυναίκα σου.
Και αν σου αρέσει να κάθεσαι και να παρακολουθείς τα αστέρια ή τον αέρα που φυσά ή

οτιδήποτε άλλο είναι, τότε μπράβο σου, εάν είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Αλλά,
κοίταξε, το να βάζεις πράγματα που είναι πονηρά μπροστά στα μάτια σου, αυτό δεν είναι
καλό πράγμα. Ψαλμός 26:4,5 "Δεν κάθησα με μάταιους ανθρώπους....και ούτε θα πάω με
υποκριτές. Μίσησα τη σύναξη των πονηρευόμενων, και με ασεβείς δεν θα καθήσω." "με
ασεβείς δεν θα καθήσω." Εάν παρακολουθείς σκουπίδια και οι ασεβείς κάνουν ασεβή
πράγματα στη τηλεόραση...τι, τι νομίζεις; Νομίζεις ότι αυτό είναι διαφορετικό από το να
κάθεται αυτός ο άνθρωπος στο τραπέζι σου; Εάν αφήσεις ανθρώπους να έρθουν στο σπίτι
σου και να λέγουν πράγματα μέσον της τηλεόρασης σου ή μέσον του ηλεκτρονικού σου
υπολογιστή που δεν θα επέτρεπες να έρθουν μέσα και να καθίσουν στο τραπέζι σου και να
πουν, τότε τι κάνεις; "με ασεβείς δεν θα καθήσω." Ψαλμός 1:1, για εκείνους που ήταν εκεί
για το Κυριακό σχολείο την Κυριακή, "Μακάριος ο άνθρωπος, που δεν περπάτησε σε
θέλημα ασεβών, και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε, και σε καθέδρα χλευαστών δεν
κάθησε." Και υπάρχουν τόσα σκουπίδια και υπάρχει τόσα πολλά από την άποψη του
κόσμου, υπάρχει τόσο πολύ από το θέλημα των ασεβών, τόσο πολύ από τον δρόμο των
αμαρτωλών και την καθέδρα των χλευαστών, που μεταφέρονται από την τηλεόραση Και
εσύ κάθεσαι εκεί και τα απορροφάς, κάνεις αυτό που ο μακάριος δίκαιος άνθρωπος του
Ψαλμού 1 δεν κάνει.
Ψαλμός 119:37, "Απόστρεψε τα μάτια μου από το να βλέπουν ματαιότητα." Τώρα,
δεν μπορείς να το προσευχηθείς αυτό εάν στραφείς και είσαι πρόθυμος να βάλεις αυτό που
είναι ματαιότητα μπροστά στα μάτια σου. Παροιμίες 14:7, "Φεύγα από τον ανόητο
μακριά! Τα λόγια του δεν έχουνε να σε διδάξουν γνώση." εάν έχεις ανόητους και χαζούς
που λένε ανόητα πράγματα, κάνουν ανόητα πράγματα, "ο ανόητος είπε στην καρδιά του:
Δεν υπάρχει Θεός," ζώντας ζωή χωρίς Θεό στη τηλεόραση Λέει φύγε από αυτή την
κατάσταση. Δεν λέει να καθήσεις εκεί και να τα απορροφήσεις. Λέει να φύγεις από εκεί.
Εσύ έχεις την δύναμη του τηλεχειριστηρίου.

