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  “Προσεύχομαι Κύριε, να μας αγιάσεις σε αυτή την αλήθεια. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. 
Αμήν.
  Εντάξει, την περασμένη εβδομάδα, καθώς προχωρούμε σε αυτή την σειρά για την μάχη με την αμαρτία, 
ασχοληθήκαμε με...θυμάται κάποιος; Κοσμικότητα. Θέλω να επιστρέψω πάλι εκεί. 
  Το αρχικό εδάφιο για αυτή την ολόκληρη σειρά είναι 1 Πέτρου 2:11. Γυρίστε εκεί εάν έχετε τις Βίβλους 
σας, 1 Πέτρου 2:11 
  λέει, “Αγαπητοί,” Ο Πέτρος είναι ξεκάθαρο ότι μιλά σε Χριστιανούς για να τους ονομάζει αγαπητούς. 
Εσείς ξέρετε τι σημαίνει η λέξη, “αγαπητοί”; Αγαπημένοι. Αγαπημένοι, αγαπημένοι του Θεού. “σας παρακαλώ, ως 
ξένους,” αυτό σημαίνει ότι δεν κατοικείτε εδώ, απλά περνάτε δια μέσου, “και παρεπίδημοι,” είστε ξένοι από αυτό 
το σύστημα εδώ. “σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες 
αντιμάχονται ενάντια στην ψυχή.” 
  Και όταν ξεκινήσαμε, σας τόνισα ότι υπάρχουν πάθη που αντιμάχονται ενάντια στη ψυχή σας. Με άλλα 
λόγια, υπάρχουν πάθη που προσπαθούν να σε καταστρέψουν. Αντιμάχονται, δίνουν μάχη. Προσπαθούν να σε 
βλάψουν, να σου κάνουν ζημιά. Η ιδέα εδώ είναι, ότι υπάρχουν πάθη που σε πιέζουν, που εάν παραδοθείς, θα 
χαθείς, θα καταστραφείς. 
  Τώρα κοιτάξτε, ο καθένας μας πρέπει να κατεργάζεστε την δική του σωτηρία με φόβο και τρόμο. Ξέρετε 
από που είναι αυτό; Ξέρει κανείς; Φιλιππησίους 2:12. Πρέπει να κατεργαζόμαστε την σωτηρία μας με φόβο και 
τρόμο. Πρέπει να επιμένουμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να μείνουμε στη πίστη. Δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από 
τον ζωντανό Θεό. Πρέπει να προσκολληθούμε στον Κύριο. 
  Δεν είναι αυτό με το οποίο ασχολήθηκε ο Μπόμπ, να προσκολληθείς στον Κύριο; Αυτό είναι που είπε ο 
Ιησούς του Ναυή, ακριβώς εκεί όπου... οι τελευταίες του λέξεις, “να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο”. Αυτό είναι 
που είπε ο Βαρνάβας στους μαθητές του, “να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο”. 
  Αδέλφια, εάν σταματήσετε να είστε προσκολλημένοι, θα αποσκιρτήσετε. Λες, “Μπορεί κάποιος να χάσει 
την σωτηρία του;” Σας λέω αυτό, οι άνθρωποι ναυαγούν στην πίστη τους συνεχώς. Και αυτά τα πάθη δίνουν μάχη. 
Και θα σας πω κάτι, οι άνθρωποι υποκύπτουν στα πάθη τους που δίνουν μάχη εναντίον τους, και αποσκιρτούν 
από τον αγώνα. Έτρεξες καλά, αλλά άνθρωποι αποσκιρτούν και σταματούν να τρέχουν καλά. Άνθρωποι, που 
κάποτε, υπολογιζόταν ως λαός του Θεού και μετά τους έπιασαν τα πάθη της σάρκας. πάθη της σάρκας, δίνουν 
μάχη. Οι άνθρωποι πέφτουν. Οι άνθρωποι υποχωρούν. Οι άνθρωποι δεν συνεχίζουν να δίνουν μάχη. 
  “Να απέχετε”. Γυρεύουν να κάνουν πόλεμο, εάν δεν απέχετε, σας ρίχνουν κάτω. Και φίλοι, το τέλος είναι 
κόλαση. Είναι σοβαρή υπόθεση. 
  Λοιπόν, μιλήσαμε για κοσμικότητα. Τώρα, αυτό είναι το πράγμα. Κοσμικότητα, να σας δώσω μερικά 
εδάφια αμέσως. Ιάκωβο 1:27, το κοιτάξαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα αλλά, “Θρησκεία καθαρή και χωρίς 
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ψεγάδι μπροστά στον Θεό και Πατέρα είναι τούτη: να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις χήρες στη θλίψη τους, 
και να τηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο.” 
  Εντάξει, αυτή είναι η πραγματική θρησκεία στα μάτια του Θεού: να τηρείς τον εαυτό σου αμόλυντο από 
τον κόσμο. Αλλάζω κατεύθυνση για ένα δευτερόλεπτο. Εννοώ, θα επιστρέψω αμέσως πίσω σε αυτό. Έχουμε αυτά 
τα πάθη που κάνουν μάχη. 
  Τώρα, κάνω ένα βήμα πίσω και κοιτάζω την κοσμικότητα. Η κοσμικότητα, όπως είπα την περασμένη 
εβδομάδα, ζητά να μας μολύνει. Πρέπει να κρατήσουμε τον εαυτό μας αμόλυντο από τον κόσμο, ζητά να μας 
μολύνει, προσπαθεί να μας λερώσει, ζητά να μας μολύνει, ζητά να μας λεκιάσει. 
  Εφεσίους 2:1, ακούστε το αυτό, “Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, 
ζωοποίησε, μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου.” Ο κόσμος 
θέλει να μας μολύνει, ο κόσμος θέλει να τον ακολουθήσουμε. Αυτό είναι που κάνουν αυτοί που είναι χαμένοι, 
ακολουθούν τον κόσμο. Αυτό είναι που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να τον ακολουθούμε. 
  Ρωμαίους 12:2, “Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου της 
ανακαίνισης του νου σας.” 
  Έτσι αυτός είναι ο κόσμος. Κρατήστε τον εαυτό σας αμόλυντο. Θέλει να μας μολύνει, θέλει να μας 
μολύνει. Μας θέλει να τον ακολουθήσουμε. Θέλει να μας συμμορφώσει. Αυτός είναι ο κόσμος. Και όπως σας 
έχω πει την περασμένη φορά, ακούστε, αυτός ο κόσμος ελέγχεται από τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα. Στην 
πραγματικότητα, ο διάβολος, δεν ονομάζεται ο θεός αυτού του κόσμου; Τώρα, αυτή είναι μια διαφορετική λέξη, 
“κόσμος” εκεί, αλλά είναι η ίδια. Η ίδια λέξη “αιώνα” χρησιμοποιείται σε άλλους τόπους για να τον περιγράψει. 
Μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα μας, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο. Αυτή είναι η ίδια λέξη. Η μια 
λέξη είναι αυτή από την οποία παίρνουμε την λέξη αιών, και την άλλη από την λέξη κόσμος. Αλλά χρησιμοποιούνται 
παρόμοια στις Γραφές. Αλλά και οι δύο χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον διάβολο. Ο διάβολος τον 
ελέγχει. 
  Και όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, αυτό το πράγμα δεν είναι ουδέτερο. Δεν είναι όπως απλά 
βγαίνεις στον κόσμο και είναι κάπως ουδέτερο και σχεδόν να πρέπει να αναγκάσεις τον εαυτό σου να πέσεις 
μέσα σε αυτόν. Ελέγχεται από τον διάβολο, ζητά να σε μολύνει, ζητά να σε συμμορφώσει, ζητά να σε κάνει να τον 
ακολουθήσεις. Ο διάβολος είναι σε ημερήσια διάταξη, ο κόσμος είναι σε ημερήσια διάταξη. 
  Τώρα κοιτάξτε αυτό. Αυτό είναι το πράγμα που σας θέλω να δείτε για τον κόσμο. Αυτό είναι το πράγμα 
που σας θέλω να δείτε προσκολλημένο στον κόσμο. Πρώτα, ο απόστολος λέει αυτό, “Ήσασταν νεκροί, εξαιτίας 
των παραβάσεων και των αμαρτιών μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του 
κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα,” που ελέγχει αυτόν τον κόσμο, “του πνεύματος, 
που σήμερα ενεργεί στους γιους της απείθειας,” τώρα ακούστε αυτό, “ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς 
συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας.” 
  Το πολίτευμα αυτού του κόσμου είναι να ζει μέσα στα πάθη της σάρκας. 
  Τώρα, δέστε αυτό. , “...δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε δια μέσου αυτών 
να γίνεται κοινωνοί θείας φύσης, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο...” Υπάρχει 
διαφθορά. Θυμάστε που σας είπα, ζητά να σας μολύνει. 
  Υπάρχει διαφθορά, διαφθορά που είναι μέσα στον κόσμο λόγω αμαρτωλών παθών. 
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  Τώρα ακούστε το αυτό, Τίτον 2:11, “Επειδή, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού προς όλους τους 
ανθρώπους, η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες.” 
  Τι εννοώ με αυτό; Λοιπόν, θυμηθείτε πως ξεκίνησα. Υπάρχει μια μάχη για την ψυχή. Να απέχετε από αυτά 
τα πάθη που κάνουν μάχη ενάντια στη ψυχή. 
  Όταν μιλούμε για κοσμικότητα, η κοσμικότητα χαρακτηρίζεται στη Γραφή με τα πάθη, με κοσμικά πάθη, 
διαφθορά που είναι μέσα στον κόσμο λόγω των αμαρτωλών επιθυμιών, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου 
τούτου, Και εμείς, όπως και τους υπόλοιπους, ζούσαμε μέσα σε αυτά τα αμαρτωλά πάθη, εκτελώντας τις επιθυμίες 
του σώματος και του νου. 
  Αδέλφια, το τι θέλω να δείτε εδώ είναι ότι ο κόσμος είναι ένα εργοστάσιο πάθους. Αυτά τα πάθη που 
ζητούν να κάνουν μάχη με την ψυχή, έρχονται από τον κόσμο. 
  Έτσι, ξέρετε κάτι, βασικά, σκεφτείτε μαζί μου εδώ. Κοσμικότητα, ο κόσμος γύρω μας, αυτό το σύστημα, 
αυτό το πεσμένο σύστημα που είναι τριγύρω μας και ελέγχεται από τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, αυτό 
το σκοτεινό σύστημα τριγύρω μας, έχει γνώμη για πράγματα, έχει νοοτροπίες για πράγματα, έχει σκέψεις για 
πράγματα. Υπάρχει ένας τρόπος που ο κόσμος σκέφτεται για το καθετί. Τώρα, να σας πω αυτό, παρακολουθείτε 
τα βραδινά νέα, είναι ο κόσμος. Υπάρχουν νοοτροπίες πίσω από τον τρόπο με τον οποίον εκθέτουν τα πράγματα. 
Κοιτάξτε το σύστημα των δημόσιων σχολείων, ελέγχονται από τον κόσμο. Υπάρχουν νοοτροπίες πίσω από αυτά. 
Κοιτάξτε την ημερήσια διάταξη για την έκτρωση σήμερα. Υπάρχουν νοοτροπίες πίσω από αυτά. 
  Κοιτάξτε την μεγάλη πλειοψηφία των... αντιλαμβάνεστε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των θρησκειών στον 
κόσμο ελέγχονται από τον διάβολο. Είναι κοσμικές. Υπάρχουν νοοτροπίες πίσω από αυτές. 
  Κοιτάξτε, ο κόσμος σκέφτεται με ένα ορισμένο τρόπο. Αλλά να σας πω κάτι, το πάθος είναι αυτό που 
οδηγεί τον τρόπο που σκέφτεται, η επιθυμία οδηγεί τον τρόπο που σκέφτεται. Υπάρχει μια νοοτροπία πίσω από 
το Χόλιγουντ. Υπάρχει μια νοοτροπία πίσω από τις προβολές της τηλεόρασης. Υπάρχει μια νοοτροπία πίσω από 
τις ταινίες. Εννοώ, υπάρχουν εξαιρέσεις όταν έχεις ανθρώπους, που με σκοπό, θέλουν να τιμήσουν τον Θεό. 
  Αλλά εγώ μιλώ για τον κόσμο. Και το Χόλιγουντ το κατέχει ο κόσμος, το κατέχει ο διάβολος. Υπάρχουν 
νοοτροπίες πίσω από τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν νοοτροπίες πίσω από τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις στη 
Γραφή χαρακτηρίζονται σαν θηρία. Κοιτάζεις στην αποκάλυψη του Δανιήλ υπήρχαν αυτά τα θηρία και ήταν 
κυβερνήσεις, ήταν κοσμικές δυνάμεις. Υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από βασιλιάδες και προέδρους και ανώτατα 
δικαστήρια. Και ακούστε, οδηγούνται από πάθος. Τα πάθη των ανθρώπων τους οδηγούν πως να σκέφτονται. 
  Έτσι, το τι θέλω να μιλήσω είναι αυτό. Εμείς σαν Χριστιανοί, τι πρέπει να κάνουμε με όλες μας τις σκέψεις; 
Αιχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη μας στον Χριστό. Οι σκέψεις μας πρέπει να αιχμαλωτιστούν στο Χριστό. Πρέπει να 
απέχουμε από τα πάθη που οδηγούν τις νοοτροπίες και τις σκέψεις του κόσμου. Πρέπει να απέχουμε από εκείνα. 
Πρέπει να σταυρώσουμε την σάρκα και πρέπει να αιχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού, όχι να 
οδηγούμαστε από τις άτιμες μας επιθυμίες και πάθη. 
  Έτσι, εδώ συνεχίζουμε. Κοσμικότητα, κοσμικότητα είναι όταν παραδοθώ στις νοοτροπίες του κόσμου που 
οδηγούνται από τα πάθη της σάρκας. Κοσμικά πάθη. Όταν, κοιτάξτε, όταν ο κόσμος θέλει να σας συμμορφώσει 
στη δική του εικόνα, όταν θέλει να σε λερώσει, όταν θέλει να σε κάνει να τον ακολουθήσεις, εκεί είναι που γίνεται 
η μάχη. Σε θέλει να σκέφτεσαι με τρόπο που η σκέψη σου να είναι βασισμένη στο πάθος, την επιθυμία. Έναντι, 
όπως κοιτάξαμε την τελευταία φορά, το θέλημα του Θεού. 
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  Υπάρχει ένα εδάφιο που το λέει αυτό, 1 Πέτρου 4:2, πρέπει “να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στη 
σάρκα, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού.” Βλέπετε την διαφορά; Έχετε τις 
επιθυμίες, το θέλημα του Θεού. 
  Τις κοσμικές επιθυμίες, ο κόσμος οδηγείτε από τις επιθυμίες. Ο κόσμος έχει νοοτροπίες που τροφοδοτούνται 
από αυτές τις επιθυμίες, ενάντια σε όλες μας τις σκέψεις που αιχμαλωτίζουμε στην υπακοή του Χριστού, στο 
θέλημα του Θεού. 
  Οτιδήποτε κάνουμε, δεν οδηγούμαστε από το πάθος, οδηγούμαστε από την δόξα του Θεού. 
  Τώρα είμαστε εδώ. Θέλω να μιλήσω πρακτικά τώρα. Αυτή είναι η θεωρία μας, αυτό εδώ είναι η ουσία του 
δόγματος μας. Το βλέπετε αυτό; Βλέπετε κοσμικό πάθος, πάθη που κινούν όλο αυτό το πράγμα. 
  Τώρα, ας σκεφτούμε εδώ.
  Λεφτά-- ξέρετε ένα πράγμα που ξέρω για εσάς; Ο κάθε ένας από εσάς, κάθε ένας από εσάς, ήσασταν 
χαμένοι. Ο κάθε ένας σας, ακολουθούσατε τον κόσμο. Δεν είναι αυτό ακριβώς που λέει; Δεν είναι αυτό που λέει ο 
Παύλος; Ήσασταν νεκροί στις παραβάσεις και τις αμαρτίες σας, ακολουθώντας το πολίτευμα αυτού του κόσμου. 
“Ήσασταν”, αυτό σημαίνει όλοι μας. Ήμασταν εκεί, ακολουθήσαμε αυτό το πολίτευμα. 
  Έτσι, ξέρετε κάτι, έχω ανθρώπους μέσα σε αυτό το δωμάτιο τώρα, είστε χαμένοι. Είστε χαμένοι, είστε 
ακόμα νεκροί στις αμαρτίες σας και ακολουθείτε το πολίτευμα αυτού του κόσμου Αυτό είναι πραγματικότητα! 
Το ξέρω αυτό με πολλούς σε αυτό το δωμάτιον, υπάρχουν αρκετοί που πληρούν αυτή την περιγραφή. Έτσι, έχω 
ένα από δύο είδη ανθρώπων εδώ. Έχω ανθρώπους που ακολουθούν το πολίτευμα αυτού του κόσμου τώρα. Ή 
έχω ανθρώπους που το ακολουθούσαν. Έτσι αυτό δεν είναι ξένο σε κανένα από εμάς. Συν, εμείς που είμαστε 
Χριστιανοί, δεν είμαστε του κόσμου, αλλά ακόμα ζούμε μέσα σε αυτόν και ανάμεσα του. Προσπαθούμε να μην 
λερωθούμε από αυτόν, να μην καταστραφούμε από αυτόν, να μην υποκύψουμε στα πάθη της σάρκας, που δίνουν 
μάχη εναντίον των ψυχών μας. Αλλά είμαστε αρκετά γνώριμοι ακόμα με αυτόν. 
  Να σας ρωτήσω αυτό. Ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου αναφορικά με τα λεφτά; Ας αρχίσουμε εδώ. 
Θέλω να... επειδή βλέπετε, ο κόσμος έχει νοοτροπία για τα πάντα. 
  Δεν υπάρχει τίποτα που ο κόσμος δεν σκέφτεται και δίνει την γνώμη του ή έχει απόψεις για αυτό. Έχει 
ιδέες για τα πάντα. Τώρα, ας πάρουμε τα μεγάλα πράγματα στη ζωή. Εννοώ, κάποιος είχε πει προηγουμένως... 
Ξέρετε, στην συμβουλευτική του γάμου, τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στο 
γάμο είναι τα λεφτά και το σεξ. 
  Έτσι, ας ασχοληθούμε με αυτά. Ας ασχοληθούμε με αυτά τα δύο πρώτα. 
  Ποια είναι η στάση του κόσμου αναφορικά με τα λεφτά; Απληστία. Τώρα να θυμάστε, οι νοοτροπίες τους 
οδηγούνται από τον πόθο, από το πάθος. Σωστά; Όλες οι νοοτροπίες τους οδηγούνται από αυτά. 
  Λοιπόν, ακούστε αυτό, οι γραφές μιλούν για αυτό. , “όσοι θέλουν” Να το εκεί - πάθος, επιθυμία, πόθος. 
Βασικά είναι συνώνυμα. Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα, και σε πολλές 
ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Βλέπετε, να το εδώ. 
Δίνουν μάχη ενάντια στη ψυχή, και οι άνθρωποι καταλήγουν σε όλεθρο και απώλεια. 
  Έτσι, ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου αναφορικά με τα λεφτά; Όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο, 
πάρε όσο περισσότερα μπορείς. Η νοοτροπία του κόσμου... ξανά, λέω ότι μιλώ σε ανθρώπους που, ή είστε στον 
κόσμο τώρα, ακολουθώντας τον, ή ήσασταν, όπως ήμουν και εγώ. Η νοοτροπία; Πάρε όσα περισσότερα μπορείς, 
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ακόμα και αν έχεις να εξαπατήσεις, εάν έχεις να κλέψεις, απλά πάρε τα. Και οδηγείτε από το πάθος. Επειδή, ποια 
είναι η νοοτροπία πίσω από αυτό; Ξέρετε κάτι; Οι άνθρωποι δεν θέλουν λεφτά για χάρη των λεφτών. Κανένας δεν 
θέλει λεφτά επειδή, ξέρετε, θέλουν να κρεμάσουν τα χαρτονομίσματα δολάρια από το ταβάνι και να σκύβουν να 
τα λατρεύουν. Βασικά, τα λεφτά είναι απλά, στη πιο βασική άποψη, τα λεφτά είναι συμβολικά για τα πάντα που 
ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και να παράγει και να δώσει. Αυτό είναι. Αυτό είναι που κάνουν τα λεφτά, αγοράζει 
πράγματα που ο άνθρωπος κάνει, παράγει, προσφέρει. 
  Και έτσι η νοοτροπία είναι να πάρεις όσα μπορείς και να κρατήσεις... ω, εάν θα δώσεις μερικά, δίνεις μόνο 
αξιοσέβαστα ποσά. Βεβαίως, δεν θέλεις να φανείς πολύ τσιγκούνης, έτσι μπορείς να δώσεις λεφτά σε ορισμένους 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά όχι αρκετά για να έχουν σημασία. Σωστά; Όχι αρκετά...σίγουρα δεν θάθελες να 
δώσεις τόσα...
  Θυμούμαι στην αρχή όταν σώθηκα, έλεγα στον πατέρα μου και την θεία μου πως όταν ο Θεός με έσωσε, 
απλά με ελευθέρωσε και ήθελα να δίνω. Και η θεία μου λέει, “Τα λεφτά μου είναι τα λεφτά μου! Δεν είναι του 
Θεού τα λεφτά! Είναι τα λεφτά μου!” Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. “Είναι δικά μου! Δεν είναι του Θεού. 
Δεν ανήκουν στο Θεό. Είναι δικά μου!” 
  Και μερικοί άνθρωποι θα πουν, “Λοιπόν, ενενήντα τις εκατό είναι δικά μου. Μπορεί ο Θεός να δικαιούται 
το δέκα τις εκατό, αλλά το ενενήντα της εκατό είναι δικά μου!” 
  Έτσι, αυτό είναι, η νοοτροπία του κόσμου είναι να τα πάρεις, να τα πάρεις, αν είσαι λαίμαργος, να τα 
κυνηγήσεις! Είπαμε την περασμένη εβδομάδα, το αυτοκόλλητο πάνω στον προφυλακτήρα που λέει, “Όποιος 
Πεθάνει με τα Περισσότερα Παιχνίδια Κερδίζει”. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου αναφορικά με υλικά πράγματα 
και αγαθά. 
  Οι άνθρωποι περνάνε αυτό τον κόσμο και λένε, “Θέλω μεγαλύτερα σπίτια, Θέλω καλύτερα αυτοκίνητα, 
θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω μια βάρκα, θέλω όπλα, θέλω αυτό.” Ο άνθρωπος είναι απλά λαίμαργος, ποτέ δεν 
είναι ικανοποιημένος. Υπάρχει αυτή η επιθυμία να πάρει και να πάρει και να πάρει. 
  Και ξέρετε τι βρίσκουμε; Βρίσκουμε ότι ο Θεός επέτρεψε σε άνθρωπο όπως τον Σολομώντα να γράψει 
στις Γραφές μετά που... συσσώρευσε χρυσάφι, ασήμι, άλογα, άρματα, συζύγους, παλλακίδες. Εννοώ, είχε τέτοιο 
θρόνο που ήταν ασύγκριτος. Ο Θεός του έδωσε πλούτη. Ο Θεός του έδωσε τόσα πολλά. Σπίτια, έχτισε ένα ναό. 
Εννοώ, τα πράγματά ήταν καλυμμένα με χρυσάφι. Και στο τέλος, ξέρετε, γράφει το βιβλίο του Εκκλησιαστή και 
απλά μας λέει για την απόλυτη ματαιότητα τους. Δεν ικανοποιούσαν την ψυχή του. 
  Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. “Το χρυσάφι θα ικανοποιήσει την ψυχή μου. Λεφτά, “εάν μπορούσα 
απλά,” η νοοτροπία του κόσμου, “εάν μπορούσα απλά να κερδίσω το λόττο.” Αυτή ήταν η νοοτροπία ανάμεσα 
στους φίλους μου. Παίζαμε τζόγο συνέχεια. Θυμούμαι, παίζαμε πόκερ συνέχεια. Πήγαινες εκεί και ήταν αυτή η 
ελπίδα μπροστά σου συνέχεια. “Θα είμαι νικητής απόψε!” 
  Δεν είναι καταπληκτικό! Θυμάμαι... οι άνθρωποι πραγματικά νόμιζαν πως θα κέρδιζαν το λόττο. 
Πραγματικά νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν, και η ελπίδα τους βασιζόταν πάνω σε αυτό. Η ελπίδα τους, υπάρχει πάντα 
αυτή η ελπίδα. Γίνε πλούσιος γρήγορα! Κάπως θα πετύχουν, θα το πετύχουν τελικά. 
  Είδατε τις στατιστικές για τους ανθρώπους που πράγματι κερδίζουν το λόττο; Πόσο σύντομα οι 
περισσότεροι μένουν χωρίς χρήματα και είναι σε περισσότερο χρέος από ότι ήταν προηγουμένως; Απλά ξοδεύουν 
υπερβολικά. Όλοι είναι πρόθυμοι να τους δώσουν πίστωση. 
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  Η νοοτροπία του κόσμου, “Πρέπει να έχω, πρέπει να έχω.” 
  Όμως αδέλφια, εάν θα αντισταθούμε σε αυτό, εάν θα απέχουμε από αυτό, ποια είναι η νοοτροπία που 
πρέπει να έχουμε; 
  Θυμάμαι τον αδελφό ‘Αντη που μιλούσε μια φορά εκεί στο Owensboro. Είπε, “Αδέλφια, αφήστε με να σας 
πω τι μπορούν να κάνουν τα λεφτά.” Είπε, “Μπορούν να γεμίσουν τις κοιλίτσες των παιδιών. Μπορούν να βάλουν 
ρούχα στη πλάτη τους.” 
  Αδέλφια, μπορώ να σας πω τι μπορούν να κάνουν τα λεφτά; Τα λεφτά μπορούν να σου αφήσουν αιώνια 
ανταμοιβή. Και το έχω αυτό στις λέξεις του Ιησού Χριστού. Λέει, “Θησαυρίζετε στον εαυτό σας θησαυρούς στον 
ουρανό.” Πουλήστε αυτά που έχετε. 
  Ο κόσμος λέει, “Αυτός που πεθαίνει με τα περισσότερα παιχνίδια κερδίζει”. Ο Ιησούς λέει, “Όποιος 
πουλήσει τα περισσότερα παιχνίδια και δώσει ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη”, λέει, “Αυτοί κερδίζουν”. 
Αυτή είναι η νοοτροπία, να θησαυρίζεις θησαυρούς στον ουρανό. Τεράστια η διαφορά. Να δουλεύεις με τα χέρια 
σου. Να εργάζεσαι με τα χέρια σου ώστε να έχεις να δώσεις σε εκείνους που έχουν ανάγκη. 
  Βλέπεις τεράστια διαφορά. 
  Ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου αναφορικά με το σεξ; Είναι παντού γύρω μας. Εννοώ, ποιες είναι 
μερικές από αυτές τις νοοτροπίες; Εννοώ, ξέρετε πολύ καλά. “Δεν έχει σημασία εάν είμαστε παντρεμένοι ή όχι. 
Εννοώ, ποιος είπε ότι πρέπει να είμαστε παντρεμένοι; Ο Θεός μπορεί να καταλάβει, ξέρει ότι αγαπούμε ο ένας τον 
άλλον.” Ενώ συνεχώς το κεφάλαιο πέντε στους Εφεσίους λέει, “Γι’ αυτά έρχεται η οργή του Θεού.” 
  Η νοοτροπία του κόσμου είναι, για τους άνδρες, τις γυναίκες, απλά εκμεταλλευτείτε, εκμεταλλευτείτε ο 
ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα, όταν έρθουμε στο σεξ, ακριβώς όπως και με τα λεφτά, “Όποιος Πεθάνει 
με τα Περισσότερα Παιχνίδια”, είναι “Όποιος κατακτήσει τους περισσότερους “. Παντρεύεσαι και δεν σου αρέσει 
πλέον, απλά προχώρα. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. 
  Η νοοτροπία του κόσμου είναι, απλά να είσαι ευτυχισμένος. Συμφωνία; Συμφωνία μπροστά στο Θεό, 
γάμος; Τι είναι όλα αυτά; Κουράστηκες από εκείνον το γάμο, απλά προχώρα. Δεν απαιτείται από εσένα να.... απλά 
φτήνια. 
  Η νοοτροπία του κόσμου... Η σύζυγος μου πρόσφατα έφερε ένα βιβλίο μαζί της από το Denver από μια 
από τις αδελφές εκεί στην εκκλησία. Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε νεαρούς Χριστιανούς εφήβους και 
νεαρά κορίτσια. Και αυτή η γυναίκα δίνει σεμινάρια μέσα στα σχολεία σήμερα. Ξέρετε ότι, η βασική, κοσμική 
νοοτροπία στο σχολικό σύστημα είναι ότι εάν μια νεαρή γυναίκα είναι παρθένα, δεν θεωρείται ότι είναι καλό 
πράγμα. Θεωρείται ότι είναι ένα αρνητικό πράγμα. Θεωρείται ότι είναι σεμνότυφη. Είναι κάποια για να την 
περιγελούν και να την κοροϊδεύουν. Υπάρχει απίστευτη πίεση από ομότιμους για να μην είναι παρθένα. 
  Εδώ είναι που είμαστε. Είμαστε σε ένα κόσμο όπου η παρθενιά, η αναμονή μέχρι τον γάμο, είναι γελοία, 
είναι ανόητη. Πηγαίνεις στον Λόγο του Θεού και λέει, “Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού.” 
  Έχεις ένα σύστημα στο κόσμο που οδηγεί στην καταστροφή των ανθρώπων. Πρέπει να το καταλάβετε 
αυτό. Αυτό το πράγμα ζητά να καταστρέψει. Ζητά να συμμορφώσει τους ανθρώπους στην εικόνα του για να τους 
καταστρέψει. Αυτή είναι η νοοτροπία εκεί έξω. 
  Ο Λόγος του Θεού λέει, “το συζυγικό κρεβάτι είναι αμόλυντο.” Τίποτα άλλο φίλοι, τίποτα άλλο. Τι 
νομίζετε...ξέρετε κάτι; Όταν ήμουν στο ανώτερο σχολείο, δεν υπήρχαν προβολές στην τηλεόραση που απεικόνιζαν 
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την ομοφυλοφιλία. Ξέρετε τι είναι η νοοτροπία σήμερα; Είναι φυσιολογικό. Είναι κληρονομικό. Έτσι γεννιούνται 
οι άνθρωποι. 
  Ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι βδέλυγμα. Ο Λόγος του Θεού λέει, πάλι, “Για τα οποία έρχεται η οργή 
του Θεού.” 
  Ο κόσμος λέει, “Απλά να είσαι δημιουργικός”. Τα σχολικά συστήματα, τι διδάσκουν τα παιδιά; Δεν τους 
διδάσκουν αποχή. Τους διδάσκουν να χρησιμοποιούν προφυλακτικά για να να μην πεθάνεις από AIDS. Αυτή είναι 
η νοοτροπία του κόσμου! 
  Να περνάτε καλά! Εάν είσαι ομοφυλόφιλος, να περνάς καλά! Απλά μην πιάσεις AIDS, μην μεταδόσεις 
αφροδίσια νοσήματα. Να είσαι σίγουρος ότι είσαι προστατευμένος. Και αν μείνεις έγκυος, μα, απλά κάνε έκτρωση! 
Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου! Ο Θεός λέει, “Μη φονεύσεις.” Ο Θεός λέει, “Μη μοιχεύσεις.” Ο Λόγος του 
Θεού λέει, “Μη πλανιέστε, ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε κίναιδοι δεν θα κληρονομήσουν τη 
βασιλεία του Θεού. “ [1 Κορινθίους 6:9-10] “Το συζυγικό κρεβάτι είναι αμόλυντο.” [Εβραίους 13:4] 
  Ω, μέσα στο γάμο, ο Θεός λέει, να περνάτε καλά. Αλλά ξέρετε κάτι, ξέρετε ποιο είναι το καταπληκτικό 
πράγμα; Με όλη την ελευθερία που ο κόσμος λέει ότι πρέπει να έχουμε, τότε δεν είναι καταπληκτικό που η 
νοοτροπία του κόσμου για το σεξ είναι ότι είναι ένα βρώμικο πράγμα και ένα λερωμένο πράγμα; Και έτσι τότε, 
ερχόμαστε στο γάμο όπου είναι πράγματι καλό και είναι αμόλυντο, και η νοοτροπία του κόσμου είναι ότι είναι 
βρωμερό. Είναι καταπληκτικό! Απλά ζητά να το καταστρέψει και από τις δύο μεριές. 
  Όμως ο Θεός δεν είναι αυτό που λέει. Ο Θεός λέει στο γάμο, να περνάτε καλά. Το σώμα της γυναίκας 
ανήκει στον άνδρα της, του άνδρα στη γυναίκα του, και λέει, εάν είσαστε παντρεμένοι, πρέπει συχνά να περνάτε 
καλά. Ο Θεός το δημιούργησε για να το απολαμβάνουμε με ευχαριστίες, μαζί με όλα τα άλλα στο γάμο. Είναι 
αμόλυντο. 
  Ο κόσμος βάζει γραφικούς, άσχημους όρους. Δεν είναι; Σκεφτείτε τους όρους που χρησιμοποιεί ο κόσμος 
για να περιγράψει το σεξ, απλά άσχημες, βλάστημες λέξεις. Και ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και την γυναίκα 
και είπε, “Είναι καλό.” 
  Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Σκεφτείτε την νοοτροπία του κόσμου για τα ρούχα. Τι λέει ο κόσμος 
για τα ρούχα; Λέει, γίνε ένας απόλυτος ηλίθιος και φόρεσε το παντελόνι σου κάτω στα γόνατα σου. Είπε η γυναίκα 
μου προχθές, παίρναμε την Charity στο σχολείο, και ένας από αυτούς τους νεαρούς που φοράει τα παντελόνια 
του κάτω, έσκυβε, ακουμπούσε στο αυτοκίνητο του. Εννοώ, γιατί ακόμα φοράει παντελόνια; Ας περπατάει μόνο 
με...γιατί δεν περπατούν αυτοί οι άνθρωποι με τα εσώρουχα τους; Τότε όταν η αστυνομία τους κυνηγά, δεν θα 
σκοντάφτουν! Τότε τουλάχιστον θα είναι ελεύθερο το αριστερό τους χέρι! Αυτό είναι απόλυτα ηλίθιο! 
  Ο κόσμος...βασικά, τι λέει ο κόσμος για τα ρούχα; “Κυρίες, θέλετε να κερδίσετε τον άνδρα; Δείξτε το 
χώρισμα του στήθους, δείξτε γάμπα, δείξτε τα οπίσθια.” Θυμάστε, εάν κάποιοι από εσάς παρακολουθήσατε το 
μήνυμα που έδωσε ο Al Martin για την σεμνότητα, ο καβάλος, τα οπίσθια, το χώρισμα του στήθους, εννοώ, το 
πέτυχε. Ο κόσμος λέει, “Δείξε το κυρίες. Θέλετε να κερδίσετε τους άνδρες;” 
  Ξέρετε τι λέει η Βίβλος; “Κυρίες, ο στολισμός σας ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών 
και της περίθεσης των χρυσαφένιων αντικειμένων, ή της ένδυσης των ιματίων, αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της 
καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ήσυχου πνεύματος, που μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο.” 
[1 Πέτρου 3:3-4] 
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  Ο κόσμος λέει, “Κυρίες, έχετε ωραίο σώμα, δείξε το όλο.” Στα μάτια του κόσμου, αυτό είναι πολύ πολύτιμο. 
Ο Θεός λέει ότι είναι ο στολισμός της εσωτερικής γυναίκας που είναι πολύτιμος σε Αυτόν. 
  Κοσμήματα...εννοώ, ο κόσμος λέει, “Να είσαι φανταχτερός”. Κοιτάζετε τον κόσμο, και φορούν δαχτυλίδια 
σε όλους τους τόπους. Στον κόσμο του σήμερα έχουν δαχτυλίδια μέσα στη μύτη τους, δαχτυλίδια εδώ πάνω, 
δαχτυλίδια στον αφαλό, δαχτυλίδια σε απερίγραπτους τόπους. Τατουάζ. Αυτός είναι ο κόσμος. 
  Τώρα, αυτό είναι το πράγμα, αυτό είναι το πράγμα. Υπάρχουν νοοτροπίες, πρέπει να σκεφτούμε για την 
νοοτροπία. Δοξάζοντας τον Θεό.... Εννοώ, απλά σας ρωτώ, όταν το θέμα είναι τι φοράς, όταν το θέμα είναι, 
ξέρετε, εάν οι άνδρες θα φορούν σκουλαρίκια, εάν θα τρυπήσουν τα χείλη τους, την γλώσσα τους, την μύτη τους, 
γιατί; Προσπαθείς να είσαι σαν τον κόσμο; Προσπαθείς να είσαι όσο το δυνατό σαν τον κόσμο; Ο κόσμος σου 
κινεί την περιέργεια; 
  Εννοώ, όλοι πρέπει να ρωτήσουν τον εαυτό τους, “Ποια είναι η νοοτροπία που το οδηγεί αυτό;” Να 
θυμάστε, η νοοτροπία του κόσμου οδηγείτε από πόθους, πάθη, επιθυμίες. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί κάνουμε 
αυτό που κάνουμε; Γιατί φορούμε αυτά που φορούμε; Γιατί τα κάνουμε; 
  Εννοώ, εάν κάποιος θα δηλώνει ότι είναι Χριστιανός, και θα καταλήξει με σκουλαρίκια σε όλους αυτούς 
τους παράξενους τόπους, απλά πρέπει να διερωτηθούν, “Γιατί;” Επειδή εάν το κίνητρο που σε οδηγεί είναι η δόξα 
του Θεού, λοιπόν, οτιδήποτε κάνεις, να το κάνεις για την δόξα του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να παρακινεί τον 
Χριστιανό. Βλέπετε, αυτό που παρακινεί τον κόσμο είναι αμαρτωλά πάθη. 
  Τώρα, σκεφτείτε το. Ποια κοσμικά πάθη γεννιούνται όταν οι άνθρωποι βάζουν σκουλαρίκια παντού; 
Εννοώ, έχεις κάποιον που θέλει να βάλει ένα σκουλαρίκι κάπου, ακριβώς στη μέση της γλώσσας τους, ή ακριβώς 
στη μέση της μύτης τους, ή οτιδήποτε. Εννοώ, αυτό είναι ένα πράγμα. Κοιτάξτε, πάλι, ξέρουμε τη μας παρακινεί 
Και αυτό είναι το πράγμα που ξέρω όταν ήμουν χαμένος, ξέρετε κάτι, δεν τρύπησα την μύτη μου, οδηγούσα 
γρήγορη μοτοσυκλέτα. Λες, αυτές είναι διαφορές του κόσμου. Ω όχι, όχι, όχι κατ’ ανάγκη. 
  Βλέπετε, όταν ήμουν χαμένος, περηφανευόμουν ότι αναγνωριζόμουν για ορισμένα πράγματα, και 
πάλι, επιθυμία για προσοχή, επιθυμία για μεγαλεία, επιθυμία για θαυμασμό, επιθυμία για φήμη. Όχι πως....με 
κοσμικούς τρόπους. Πως μας θέλει ο Θεός να γνωριζόμαστε; Εννοώ, όταν λέει στον Τιμόθεο, “να είναι σε όλους 
φανερή η προκοπή σου,” προκοπή σε τι; Ποια είναι τα πράγματα που ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο χρειάζονται 
να χαρακτηρίσουν την ζωή του; Ότι θα πρέπει - η προκοπή του να είναι φανερή σε όλους. Τι είδους πράγματα; 
Ευσέβεια, πίστη, αγάπη, αγνότητα, και άλλα. 
  Αλλά σκεφτείτε, σκεφτείτε μαζί μου εδώ. Ο Μάρκος, ήταν γνωστός για την ραπ μουσική, γνωστός ως 
κάποιος από την ανατολική μεριά, πιθανόν σαν έναν άγριο άνθρωπο, και κρατούσε όπλο. Αλλά είχε μια φήμη. 
Και ξέρετε κάτι; Σαν ένα χαμένο πρόσωπο, όταν αποκτήσεις μια φήμη, ιδίως αν είναι μια που οι άλλοι θαυμάζουν, 
θέλεις να κρατήσεις αυτή την φήμη. Αυτός ήταν γνωστός σαν ένας ράππερ, κάπως ξακουστός. 
  Και το πράγμα είναι, όλοι όταν είμαστε χαμένοι είχαμε φήμη για κάτι που οι άλλοι άνθρωποι θαύμαζαν. Και 
θέλαμε να την κρατήσουμε...και εάν δεν την είχαμε, θέλαμε να την αποκτήσουμε και σε αυτούς που την βλέπαμε, 
θέλαμε να είμαστε σαν αυτούς και αυτό μας παρακινούσε. Μας παρακινούσε, θέλαμε να μας αναγνωρίζουν. 
Θέλαμε να μας βλέπουν σαν τον επαναστάτη. Εγώ το ήθελα, αυτή ήταν η φήμη μου, επαναστάτης, άγριος, και 
τρεφόμουνα πάνω σε αυτό. 
  Αλλά βλέπετε, φήμη, αυτό είναι κοσμικότητα. Οι άνθρωποι θέλουν να τρυπιούνται σε πολλά παράξενα 
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σημεία και θέλουν να φαίνονται παράξενοι και θέλουν να κάνουν παράξενα πράγματα με τα μαλλιά τους και να 
κάνουν πολλά πράγματα. Γιατί; Είναι κυρίως... Εννοώ, αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε! 
  Ακούστε, εάν μια Χριστιανή γυναίκα παντρεύεται και ο σύζυγος της λέει, “Γλυκιά μου, θα ήθελα ένα 
σκουλαρίκι στη μύτη σου εδώ,” και το κάνει για να ικανοποιήσει τον σύζυγο της, ξέρετε κάτι, αυτό είναι καλό, αυτό 
είναι σπουδαίο. Δεν θα είμαστε νομικιστές και να πούμε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. 
  Εάν θα φορέσεις ρούχα που μοιάζουν με του κόσμου και θέλεις να πεις, “Λοιπόν, προσπαθώ να γίνω τα 
πάντα σε όλους για να σώσω με κάθε τρόπο μερικούς.” Να σας πω αυτό, όσοι επιθυμούν να ζήσουν με ευλάβεια 
είναι τι; Θα διώκονται. Φοβάμαι ότι μερικές φορές το τι κάνουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να μην διώκονται από 
τον κόσμο, και έτσι θέλουν να συμμορφώνονται και θέλουν να μοιάζουν με τον κόσμο. 
  Τώρα ακούστε, υπάρχει έδαφος, θεϊκό έδαφος, ένα Χριστιανικό έδαφος, που πιθανόν το να έχεις τα μαλλιά 
σου όπως τους Κινέζους όπως έκανε ο Hudson Taylor, όταν είσαι στη Κίνα. Άλλα να σας πω κάτι, όταν ο Hudson 
Taylor έφυγε από την Κίνα, δεν ντύνονταν με εκείνον τον τρόπο πλέον. Ξέρετε γιατί; Επειδή το έκανε για χάρη 
του ευαγγελίου. 
  Βλέπετε, εάν πεις, “Λοιπόν, το κάνω για χάρη του ευαγγελίου,” μα τότε μην το κάνεις συνέχεια. Κάνε 
το στο σενάριο όπου μπορεί να γκρεμίσει εμπόδια. Αλλά εάν δεν το κάνεις μόνο τότε, και το κάνεις συνέχεια, 
τότε προσπαθείς να δηλώσεις κάτι περισσότερο από το να προσπαθείς, βασικά, να φέρεις τους ανθρώπους στο 
ευαγγέλιο. 
  Βλέπετε την νοοτροπία; Εάν η νοοτροπία είναι κάτι για να προσπαθήσεις να αφαιρέσεις τα εμπόδια 
για να κάνεις κάποιον να έρθει... Σαν μερικές κυρίες πιθανόν, ελπίζουμε, τους ανοίγεται κάποια πόρτα με τους 
Σαουδάραβες. Ξέρετε κάτι; Το να φάνε φαγητό που δεν θα έτρωγαν απαραιτήτως, ή να συμμετέχουν σε κάποιου 
είδους έθιμα που αλλιώς δεν θα συμμετείχαν, απλά για χάρη του ευαγγελίου, αυτό είναι κατανοητό. Αλλά όχι να 
υιοθετήσουν Μουσουλμανικά έθιμα, όταν είναι στο σπίτι τους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό. 
  Το ίδιο ισχύει σχετικά με τα κοσμήματα, σχετικά με τα ρούχα. Χρειάζεται να...κοιτάξτε η Βίβλος μιλά 
για σεμνότητα. Εάν ντύνεσαι για να τραβάς την προσοχή στον εαυτό σου ή φοράς κοσμήματα για να τραβάς 
προσοχή στον εαυτό σου, αυτό είναι που δεν είναι η σεμνότητα. Η σεμνότητα δεν ζητά να τραβά την προσοχή 
των ανθρώπων στον εαυτό της. Η σεμνότητα ζητά να διαφέρει. και αν θα είναι γνωστή για κάτι, είναι για το 
πνευματικό, είναι για το εσωτερικό. 
  Και να σας πω αυτό, ο κόσμος θέλει να καταστρέψει. Τα πάθη του οδηγούν τους ανθρώπους στη 
καταστροφή, ενώ ο Χριστιανισμός οδηγεί τους ανθρώπους προς την ζωή. 
  Βλέπετε κυρίες, δεν θα φορέσετε κάτι που θα κάνει ένα αδελφό να σκοντάψει, εάν οδηγείσαι στην επιθυμία 
να ευχαριστείς τον Θεό και να αγαπάς και να βοηθάς τον αδελφό σου. Εάν θέλεις να βοηθήσεις τους αδελφούς, 
δεν ντύνεσαι με τέτοιο τρόπο που θα τους κάνεις να σκοντάψουν. 
  Τι γίνεται με την εργασία; Τι μας λέει ο κόσμος για την εργασία; Να συνταξιοδοτηθείς, ναι, να κάνεις όσο 
το δυνατό λιγότερα, για τα περισσότερα λεφτά και να αποσυρθείς όσο το δυνατό γρηγορότερα. Δεν είναι σωστό; 
Εννοώ, δεν είναι αυτό το Αμερικάνικο όνειρο; Να συνταξιοδοτηθείς όταν είσαι σαράντα πέντε χρονών, να πας να 
παίζεις γκολφ συνέχεια και να μην δουλεύεις πλέον, συνταξιοδότηση; 
  Εννοώ, τι άλλο μας λέει για την εργασία; Εννοώ, έχετε τις συντεχνίες, οι συντεχνίες είναι τόσο του 
κόσμου. Τι μας λένε οι συντεχνίες; Βασικά, το τι μας λέει ο κόσμος, “Δικαιώματα, δικαιούσαι τα πάντα. Στην 
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πραγματικότητα, ξέρετε κάτι; Δεν είναι ανάγκη ούτε και να δουλεύεις! Απλά να ζεις από το γραφείο ευημερίας 
και το δικαιούσαι! Να κάνεις περισσότερα παιδιά, να κάνεις παιδιά με οχτώ διαφορετικούς άνδρες, και δικαιούσαι 
επίδομα από το γραφείο ευημερίας και δικαιούσαι επίδομα για φαγητό. Μην αφήσεις κάποιον να σου πει ότι δεν 
τα δικαιούσαι. Δικαιούσαι.” 
  Αδέλφια, αυτά τα λέει ο κόσμος. Ξέρετε τι λέει η Βίβλος; Εάν δεν δουλεύεις, δεν πρέπει να τρως. Ξέρετε 
τι λέει η Βίβλος; Εάν δεν θέλεις να δουλεύεις, η εκκλησία πρέπει να σε διαπαιδαγωγήσει με το να σε απομακρύνει. 
Ξέρετε τι λέει η Βίβλος; Ο Παύλος λέει, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα. 
  Ναι, ξέρετε τι λέει ο κόσμος; Συνταξιοδοτήσου. Ο κόσμος λέει, ζήσε τον παράδεισο σου εδώ. Αυτό είναι 
πραγματικά. Συνταξιοδοτήσου όσο το συντομότερο, ζήσε καλά όσο καλά μπορείς, χωρίς να εργάζεσαι. 
  Αλλά αυτό είναι που λέει η Βίβλος: Αποκάλυψη 14:13, “Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό, που μου 
έλεγε: Γράψε: Μακάριοι οι νεκροί, που από τώρα πεθαίνουν εν Κυρίω.” Ναι, λέει το Πνεύμα, είναι πραγματικά 
μακάριοι, “για να αναπαυθούν από τον κόπο τους, και τα έργα τους ακολουθούν μ’ αυτούς.” Ξέρετε πότε θα 
αναπαυθούν από τον κόπο τους; Όταν πεθάνουν. 
  Ξέρετε τι λέει η Βίβλος; Εάν είσαστε στον Χριστό, κτιστήκατε στον Χριστό για καλά έργα, που ο Θεός 
προετοίμασε, για να περπατήσετε μέσα σ’ αυτά. [Εφεσίους 2:10] Και η Βίβλος λέει, επιμένουμε σε αυτά, τα 
επιδιώκουμε, και δεν αναπαυόμαστε από αυτά μέχρι να πεθάνουμε. 
  Αυτός είναι ο καιρός μας να εργαστούμε. Ο καιρός για να αναπαυτούμε δεν είναι πάνω στο γήπεδο του 
γκολφ όταν φτάσεις τα εξήντα δύο. Αδέλφια, καλείστε να εργαστείτε, μέχρις ότου, σωματικά, να μην μπορείς να 
εργασθείς πλέον. Καλείστε να εργάζεστε μέχρι εξάντλησης για τον Χριστό. Αυτός σας δημιούργησε, Αυτός σας 
έσωσε, Αυτός έδωσε τον εαυτό Του, Σας αγόρασε, σας απολύτρωσε, ένας λαός ζηλωτής για καλά έργα μέχρι το 
τέλος. Δεν υπάρχουν διακοπές εδώ. Δεν υπάρχει συνταξιοδότηση εδώ. 
  Εννοώ, ναι, υπάρχουν περίοδοι ξεκούρασης. Το χρειαζόμαστε αυτό. Όταν λέω ότι δεν έχει διακοπές, 
εννοώ δεν μπορείς να φύγεις. Εργαζόμαστε μέχρι το τέλος. Ο Παύλος είναι στα τελευταία του, είπε, “Αγωνίστηκα 
τον καλό αγώνα.” Πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι το τέλος, αδέλφια. Αυτή είναι η νοοτροπία της Βίβλου. 
  Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε τα σύμφωνα με τη δύναμη σου. [Εκκλησιαστής 9:10] λέει, “και 
να δείχνετε φιλοτιμία στο να ησυχάζετε, να καταγίνεστε με τα δικά σας, και να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια, 
καθώς σας παραγγείλαμε.” 
  Τι θα πούμε για την νοοτροπία του κόσμου σε σχέση με την τηλεόραση; Διάβασα κάτι, δεν θυμούμαι 
από που το άκουσα, νομίζω κάποιος Χριστιανός μου το μετέφερε. Ήταν ένα είδος αλληγορίας. Ήταν κάπως έτσι: 
Ήταν μια οικογένεια. Και αυτός που έγραφε αυτή την αλληγορία μιλούσε για ένα γέρο. Το διαβάζεις και σου το 
παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο όπου... παίρνεις το αίσθημα πως είναι αυτός ο γέρος. Και λέει, “Και κάθετε εκεί στη 
γωνιά.” Και είναι μια αλληγορία για την τηλεόραση. 
  “Αυτός ο γέρος κάθετε εκεί στη γωνιά. Και είναι εκεί από τότε που θυμόμαστε, και απλά μιλά όλη την 
ώρα.” Και δημιουργεί αυτή την εικόνα, και φαντάζεσαι αυτό τον διεστραμμένο γέρο να κάθετε στο σπίτι του. 
Και λέει, “Αυτός ο γέρος λέει πράγματα μέσα στο σπίτι σου που σε κάνει να νιώθεις άβολα, Κάτι που δεν θα 
εγκρίναμε σε κανένα να μιλά έτσι στο σπίτι μας. Δεν θα το επιτρέπαμε στο σπίτι μας. Αυτός ο άνθρωπος εισηγείται 
πράγματα που δεν θα θέλαμε να εισηγηθούμε μέσα στο σπίτι μας. Αλλά αφήνουμε αυτόν τον διεστραμμένο γέρο 
να κάθετε εκεί, και μιλά και μιλά, μιλά συνέχεια. Λέει βλάστημα λόγια. Κάνει εισηγήσεις για το σεξ και σεξουαλικά 
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υπονοούμενα που ποτέ δεν θα επιτρέπαμε στο σπίτι μας. Λέει ιστορίες που είναι διεστραμμένες και τα παιδιά μας 
κάθονται εκεί και τον ακούν. Αφήνουμε αυτός τον διεστραμμένο γέρο να κάθεται εκεί στη γωνιά.” 
  Τέλος πάντων, το όλο θέμα αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, όταν διαβάζουμε την Γραφή, ο 
Ψαλμωδός λέει κάτι, “Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου πονηρό πράγμα.” Ξέρει κάποιος τι είπε; Δεν θα βάλει 
τίποτα άχρηστο. [Ψαλμός 101:3] Η νοοτροπία του κόσμου, η νοοτροπία του κόσμου, “Πρέπει να έχεις τηλεόραση! 
Συγκεκριμένα, πιθανόν τέσσερις τηλεοράσεις.” Εννοώ, η νοοτροπία του κόσμου δεν μπορεί να διανοηθούν ότι 
κάποιος δεν θα έχει μια τηλεόραση. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι δεν έχεις καλωδιακή τηλεόραση, ή ότι δεν 
έχεις αντένα στη τηλεόραση σου, ή το ότι παρακολουθείς DVD που διάλεξες προσεχτικά. Δεν μπορεί καν να το 
διανοηθεί. Ας τα να πάνε. 
  Θυμούμαι μια φορά, είμαστε στον παππού και την γιαγιά μου, που είναι 80 χρονών. Πήρα την οικογένεια 
μου στο πίσω υπνοδωμάτιο. Απλά, το ξεκαθάρισα, δεν θα είμαστε εκεί όπου ήταν η τηλεόραση εάν θα επέμεναν 
να...τελικά, η γιαγιά μου αντιλήφθηκε. Η γιαγιά μου καθόταν εκεί, και όταν κάποιος έλεγε κάτι, αυτή έλεγε, “Ω, 
αυτό δεν είναι ωραίο.” Ξέρετε, δεν είναι αυτό όπως να αφήσεις αυτόν το γέρο μέσα στο σπίτι σου στη γωνία; Απλά 
κάθεται εκεί και μιλά διεστραμμένα. Δεν θα το επέτρεπες ποτέ αν κάποιος ερχόταν και το έλεγε αυτό. Θα έλεγες, 
“Κύριε, παρακαλώ φύγε από το σπίτι μου” 
  Και όμως, η νοοτροπία του κόσμου, αφήνει αυτά τα σκουπίδια να έρχονται μέσα. 
  Τι λέτε για... εννοώ, ξέρουμε την νοοτροπία του κόσμου. Ο κόσμος, όπως μιλήσαμε την προηγούμενη 
φορά, η επιθυμία, η επιθυμία των ματιών, οι επιθυμίες των ματιών, ένα πράγμα που απλά προμηθεύει τις κοσμικές 
επιθυμίες. 
  Η ομορφιά, τι νομίζει ο κόσμος για την ομορφιά. Δεν νομίζω ότι είναι μυστήριο το τι νομίζει ο κόσμος 
για την αλήθεια. Τι λέει ο κόσμος για την αλήθεια; Ο κάθε ένας έχει την δική του. Μπορεί να θυμάστε, τον Paul 
Washer να λέει, “Ω, οι άνθρωποι σε θαυμάζουν όταν ψάχνεις για την αλήθεια.” Αυτό που δεν ανέχεται ο κόσμος 
είναι όταν λες τι; “Την βρήκα.” 
  Ο Ιησούς Χριστός είπε, “Ήρθα σε τούτο τον κόσμο για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια.” Εκεί είναι η 
αλήθεια! Και είπε, “Εγώ είμαι η αλήθεια.” Ο κόσμος λέει δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Ο Χριστός λέει, “Εγώ είμαι 
η αλήθεια.” [Ιωάννην 14:6] Ω, θα έρθεις αντιμέτωπος με τον κόσμο μόλις πεις, “Εδώ είναι η αλήθεια.” 
  Γνωρίσαμε κάποιον στη πανεπιστημιούπολη σήμερα, που ισχυριζόταν ότι είναι Χριστιανός, όμως μόλις 
αρχίσαμε να λέμε “Αυτή είναι η αλήθεια,” άρχισε να λέει, “Όλοι την ερμηνεύουν διαφορετικά και για αυτό υπάρχουν 
όλα αυτά τα δόγματα και έτσι υπάρχουν όλα αυτά τα δόγματα επειδή κανένας πραγματικά δεν έχει την αλήθεια, 
κανένας δεν ξέρει τι είναι η αλήθεια, κανένας δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσει την αλήθεια. Υπάρχει μόνο μια 
εκκλησία εκεί έξω κάπου που ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Αλλά, ξέρετε, ποιοι είμαστε εμείς,” είπε, “Οι Βαπτιστές, 
υπάρχουν μόνο εδώ και πεντακόσια χρόνια, έτσι δεν είναι δυνατόν να την έχουμε εμείς. Δεν πηγάζει από εμάς.” 
Αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο κόσμος. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου.
  Τι προσπαθούσα να του πω, είναι ότι από αυτήν την αλήθεια, ο Ιησούς λέει, “Πολλοί θα μου πουν κατά 
την ημέρα εκείνη, ‘Κύριε, Κύριε,’” που σημαίνει, πολλοί που είναι θρησκευόμενοι δεν έχουν την αλήθεια, δεν τους 
γνωρίζει ο Χριστός. Είναι μέσα στη πλάνη. 
  Εννοώ, δεν είναι καταπληκτικό; Έχουμε ανθρώπους, ακόμα μέσα στην εκκλησία μας, που είναι εκεί και 
μετά αρχίζουν να πέφτουν πίσω στις αμαρτίες τους, και τι θέλουν να κάνουν πρώτα με την αλήθεια; Θέλουν να 
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την συμβιβάσουν. Θέλουν αμέσως να πουν, “Α, ο Χριστός δεν είναι Κύριος. Δεν είναι αλήθεια.” 
  Ας το πούμε απλά αυτό, τι θέλει να κάνει ο κόσμος τον Χριστό; Όπως είπα, ο κόσμος έχει γνώμες για τα 
πάντα, και σας εγγυώμαι ότι έχουν γνώμες για τον Χριστό. 
  Τι είναι...Εννοώ, εάν θα τα συνοψίσεις, εννοώ, εάν πάρεις το Ισλάμ και τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό 
και τον Καθολικισμό και τον Αθεϊσμό και τα συνοψίσεις, ολόκληρο τον κόσμο, ολόκληρο το σατανικό σύστημα, 
Και θα έβγαζες συμπέρασμα, τι λέει ο κόσμος για τον Χριστό; Σταύρωσε Τον! Κατάστρεψε Τον! Ότι και να κάνει 
ο κόσμος με τον Χριστό, θέλουν να ξεκάνουν τον βιβλικό Χριστό, να τον ξεσχίσουν. “Δεν είναι Αυτός που λέει 
η Βίβλος ότι είναι. Κάνε Τον κάτι άλλο, όμως δεν μπορούμε να ανεχτούμε εκείνον τον Χριστό! Σταύρωσε Τον, 
σκότωσε Τον, κατάστρεψε Τον!” Ο άνθρωπος θα ξερίζωνε τον Χριστό αν μπορούσε. 
  Αυτή είναι η ημερήσια διάταξη του κόσμου. Και έτσι ξέρετε τι κάνουν; Ο κόσμος θέλει την αμαρτία του. 
Να θυμάστε, οδηγείτε από τις επιθυμίες. Σωστά; Οδηγείται από το πάθος. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, δεν μπορείς να 
ζήσεις άνετα με ένα Χριστό που λέει ότι θα έρθει για να κρίνει τους ανθρώπους, και ότι οι πόρνοι και οι μοιχοί και 
οι κίναιδοι και κλέφτες και οι λαίμαργοι και οι πλεονέκτες, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις αχαλίνωτες 
επιθυμίες θα ριχτούν στην κόλαση με τα πλήθη, από Αυτόν που είναι ο κριτής, που θα κρίνει τους ζωντανούς και 
τους νεκρούς εκείνη την ημέρα. 
  Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανεχθούν εκείνον τον Χριστό. Και έτσι ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε; Ξέρετε 
τι απαιτούν οι επιθυμίες μας, και τα πάθη μας, σαν φυσικοί άνθρωποι; Να επαναπροσδιορίσουμε τον Χριστό. Αυτό 
έκανα όταν ήμουν χαμένος. “Ω, η Βίβλος λέει εάν πιστεύω σε Αυτόν....Δεν ξέρω τι είναι όλα τα άλλα πράγματα, 
αλλά είναι αρκετά να πιστεύεις σε Αυτόν, είναι αρκετό.” Οτιδήποτε για μετάνοια ή να κάνεις το θέλημα του 
Πατέρα ή, λες ότι Τον γνωρίζεις και δεν κρατάς τις εντολές Του, είσαι ψεύτης... Δεν ήξερα για αυτά. Δεν ήθελα να 
ξέρω για αυτά! “Απλά έλεγε πίστευε. Πίστευα ότι είναι μια πραγματική προσωπικότητα.” 
  Αλλά βλέπετε, η Βίβλος... βλέπετε, αυτό είναι που λέει ο κόσμος για την πίστη, “Απλά πίστευε.” Και η 
Βίβλος λέει, “Ω όχι, η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή! [Ιάκωβος 2:17] Η πίστη χωρίς δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου 
πίστη. Η πίστη που δεν τα πουλά όλα όσα έχει, μια πίστη όπου ο Χριστός είναι πιο πολύτιμος από όλα, δεν μπορείς 
να είσαι μαθητής Του.” [Λουκά 14:33] Βλέπετε, αυτό είναι που λέει η Βίβλος. 
  Ο κόσμος λέει, “Ω, πίστη, απλά πίστευε. Ο Χριστός, δεν είναι.....” Βασικά, ξέρετε τι κάνει ο κόσμος, 
σκεφτείτε μαζί μου. “Είναι ένα μωρό σε μια φάτνη.” Ω, δεν αγαπά ο κόσμος τα Χριστούγεννα; Τι άκακος Χριστός. 
Έρχεσαι στο μεγάλο άσπρο θρόνο της κρίσης, έρχεσαι στο 2 Θεσσαλονικείς κεφάλαιο 1, και ο Ιησούς Χριστός 
έρχεται με μεγάλη δόξα κάνοντας εκδίκηση σ’ αυτούς... δεν διάβασαν ποτέ οι άνθρωποι; “Εκείνους τους εχθρούς 
μου, που δεν με θέλησαν να βασιλεύσω επάνω τους, φέρτε τους εδώ, και κατασφάξτε τους μπροστά μου.” 
[Λουκάν 19:27] Αυτός είναι ο Χριστός της Βίβλου και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το ανεχθούν αυτό. Άνδρες 
του κόσμου...ο κόσμος δεν έχει αντοχή. Οι θρησκείες του κόσμου: Μπορείς να υπηρετήσεις τον Θεό και έτσι να 
μπορέσεις να μπεις στον παράδεισο. Η Βίβλος λέει, “Δεν υπάρχει αυτός που πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε 
ένας.” [Ρωμαίους 3:10,12] Δεν υπάρχει κανένας που κάνει το καλό, καθόλου. Η δικαιοσύνη τους είναι σαν ένα 
ρυπαρό ιμάτιο. [Ησαΐας 64:6] 
  Βλέπετε, ο κόσμος έχει νοοτροπίες για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να φέρουμε την σκέψη μας σε υποταγή 
στο Χριστό. Πρέπει να φέρουμε τις ζωές μας σε υποταγή στο θέλημα του Θεού, όχι να οδηγούμαστε από τα πάθη 
μας. 
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  Αδέλφια, αυτό είναι τόσο σημαντικό. Πρέπει να διερωτηθείς γιατί κάνεις αυτό που κάνεις; Γιατί σκέφτεσαι 
αυτό που σκέφτεσαι; Πρέπει να ρωτήσετε τους εαυτούς σας, “Κάνω αυτό που κάνω επειδή το βλέπω αυτό στο 
Λόγο του Θεού, το βλέπω να είναι σύμφωνα με το θέλημα Του, Το βλέπω να είναι για την δόξα Του, από ότι ξέρω;” 
  Διότι θα σου πω αυτό, εάν οδηγείσαι από άλλες επιθυμίες και άλλα πάθη, καλύτερα να προσέχεις. Αυτά τα 
πάθη ζητούν να καταστρέψουν την ψυχή σου, δίνουν μάχη. Και αν ζεις μια ζωή όπου οι αποφάσεις σου, ο τρόπος 
που ντύνεσαι, τα πράγματα που κάνεις, τα πάρτι που παραβρίσκεσαι, το τι κάνεις με την ζωή σου, ο τρόπος που 
μεταχειρίζεσαι τα λεφτά σου, ο τρόπος που μεταχειρίζεσαι το σεξ, ο τρόπος που μεταχειρίζεσαι εκείνους του 
αντίθετου φύλου, ο τρόπος που μεταχειρίζεσαι τον γάμο, ο τρόπος που μεταχειρίζεσαι την αμαρτία, ο τρόπος που 
μεταχειρίζεσαι τον Χριστό, ο τρόπος που μεταχειρίζεσαι την θρησκεία... εάν δεν διατυπώνεται από τον Λόγο του 
Θεού... αδέλφια, αυτή είναι μια μάχη, αυτή είναι μια μάχη εδώ. 
  Χρειαζόμαστε μυαλά και συλλογισμούς που είναι υποταγμένα στον Χριστό, όχι υποταγμένα στις 
πρόστυχες μας επιθυμίες. Αυτό είναι κλειδί, δίνουν μάχη. Αυτές οι κοσμικές επιθυμίες δίνουν μάχη. Ο κόσμος 
ζητά να μας συμμορφώσει. Πρέπει να αντισταθούμε στη συμμόρφωση. Αδέλφια, θα αντισταθείτε με την αλήθεια, 
με το να βλέπετε τα πράγματα με τον τρόπο που πραγματικά είναι, με το να οδηγείστε από βιβλικές αρχές, με το 
να ζητάτε να βάλετε την σωστή αξία στα πράγματα, να δίνετε αξία στα πράγματα με τον τρόπο που ο Χριστός 
τους έδινε αξία, με τον τρόπο που η Γραφή τους δίνει αξία, τον τρόπο που ο Θεός τους δίνει αξία. 
  Εγγυώμαι ότι σε όλα αυτά που ο κόσμος δίνει αξία, ο Θεός τα απορρίπτει. Και σε εκείνα που ο Θεός δίνει 
αξία, ο κόσμος τα απορρίπτει. Άκουσε κάποιος ένα εδάφιο που ακούγεται κάπως παρόμοιο με αυτό, που είπε 
ο Ιησούς; Ποιο είναι; “Εκείνο που είναι ψηλό ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι βδέλυγμα μπροστά στον Θεό.” 
[Λουκά 16:15] 
  Αδέλφια, ο κόσμος είναι ένα βδέλυγμα. Προσπαθείς να γίνεις φίλος αυτού του κοσμικού συστήματος και 
είσαι σε έχθρα με τον Θεό. Ακούστε αδέλφια, το να συμμορφωθείς είναι να αποξενωθείς από τον Θεό. Τα δύο δεν 
πάνε μαζί. Δεν μπορείς να υπηρετείς τα λεφτά και να υπηρετείς τον Θεό, είναι εντελώς αντίθετα. 
  Λοιπόν, χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπου πρέπει να προσέξουμε. Μπορείτε να 
σκεφτείτε για κάποιες μεγάλες καταστάσεις που δεν σχολίασα για τις οποίες ο κόσμος έχει γνώμη; Η στάση του 
κόσμου για τα πάντα είναι απολύτως αντίθετη από αυτή του Θεού. Παράτησε την. 
  Γι’ αυτό το να είσαι φίλος του κόσμου είναι να είσαι σε έχθρα με τον Θεό, επειδή είναι διαμετρικά αντίθετα. 
Δείξε μου τον τρόπο που ο κόσμος σκέφτεται για οτιδήποτε, και οι ιδέες του Θεού είναι ακριβώς αντίθετες. 
  Και αδέλφια, όπως είπα προηγουμένως, στην κυριολεξία κολυμπούμε μέσα σε αέρα που είναι διάχυτος από 
κοσμικότητα. Σου κάνει επίθεση στο διαδίκτυο, στη τηλεόραση, στις ταινίες, στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο, 
στα κινητά σας τηλέφωνα. Έρχεται σε μας από κάθε μεριά. 
  Αδέλφια, θα σας πω, δεν υπάρχει αντικατάστατο από το να είσαι στο Λόγο συνεχώς, κάθε μέρα. Είναι 
αναγκαίο να είμαστε άνδρες και γυναίκες του Βιβλίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκείνο το κοσμικό σύστημα, είναι 
χτισμένο πάνω σε ψέμματα. Είναι όλο ψέμματα. Ζητά να καταστρέψει τους ανθρώπους με ψέμματα. 
  Εκείνες οι επιθυμίες στους Εφεσίους κεφάλαιο 4, ονομάζονται απατηλές επιθυμίες, επειδή πάντα λένε 
ψέμματα. Ξέρετε ότι δεν είναι αλήθεια. Οτιδήποτε τα πάθη των ανθρώπων επιδιώκουν, είναι τελικά πάντα ένα 
ψέμα, ποτέ δεν δίνει αυτό που προσφέρει. Όλα που προσφέρει ο κόσμος είναι ένα ψέμα, όλα, όλα. Πήγαινε κοίταξε 
το νεκρό σώμα μέσα στο φέρετρο και τότε αντιλαμβάνεσαι, είναι όλα ένα ψέμα. 
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  Το τι σας ζητώ να κάνετε, είναι να σκεφτείτε, Παρακαλώ, σκεφτείτε! Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις; Γιατί 
ντύνεσαι με τον τρόπο που ντύνεσαι; Γιατί χρησιμοποιείς τα κοσμήματα που χρησιμοποιείς; Γιατί κάνεις αυτό 
που κάνεις με τα λεφτά σου; Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις με τον χρόνο σου; Γιατί παρακολουθείς αυτό που 
παρακολουθείς στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο ή στον υπολογιστή; Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις στον 
υπολογιστή; 
  Έχεις λόγους που δοξάζουν τον Θεό για όλα αυτά; Ζεις μέσα σε αυτή την πίστη, πιστεύοντας “εκείνο που 
κάνω δοξάζει τον Θεό,” επειδή, οτιδήποτε δεν είναι από πίστη, είναι αμαρτία. Οτιδήποτε κάνετε, οτιδήποτε τρώτε 
ή πίνετε, να κάνετε τα πάντα προς δόξα του Θεού. [1 Κορινθίους 10:31] 
  Πρέπει να είμαστε άνθρωποι που σκέφτονται. Μην το κάνετε επειδή άλλοι άνθρωποι στο σχολείο το 
κάνουν. Μην το κάνετε επειδή άλλοι άνθρωποι στη δουλειά το κάνουν. Το κοσμικό σύστημα είναι παντού τριγύρω 
μας. Να κάνετε αυτό που κάνετε επειδή το βεβαιώνεται από τον Λόγο του Θεού. Τελεία. 
  Είναι τα κίνητρα σας δόλια επιθυμία, κοσμική επιθυμία, επιθυμίες που κάνουν μάχη ενάντια στη σάρκα σου 
ή ενάντια στην ψυχή σου; Οδηγούνται από αυτές τις επιθυμίες ή οδηγούνται από την επιθυμία να ευχαριστήσεις 
τον Θεό; Αυτό είναι που πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Ποιο είναι το κίνητρο; “Λοιπόν, ντύνομαι έτσι για να 
τραβήξω την προσοχή αυτού του άνδρα.” Ελπίζω ότι θα δεις ποιο είναι το κίνητρο. Όταν η Βίβλος λέει, εάν θέλεις 
να τραβήξεις την προσοχή ενός άνδρα, το είδος της προσοχής που πιθανόν να πρέπει να προσπαθείς να πάρεις, 
θα πρέπει να καλλιεργείς ένα πράο και ήσυχο πνεύμα, κυρίες, γνωρίζοντας τη Γραφή. Αυτό είναι που λέει στη 1 
Πέτρου 3. 
  Εννοώ, νεαροί άνδρες, εάν προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή των κοριτσιών, γυμνάζεστε επειδή 
θέλετε να γίνεται τεράστιοι και να μοιάζετε με τον κόσμο... τώρα κοιτάξτε, η σωματική άσκηση ωφελεί μερικούς. 
Εάν σε βοηθά για να πειθαρχήσεις τον εαυτό σου, και σε κάνει να νιώθεις καλύτερα και δεν σε κάνει να νιώθεις 
κουρασμένος όλη μέρα, και μπορείς να κάνεις με λιγότερο ύπνο και σε κάνει ολικά καλύτερα, μπορεί να υπάρχει 
θέση για αυτό. Αλλά οδηγείτε από ευσέβεια; 
  Το τι φοράμε... εννοώ, φοράς αυτό που φοράς επειδή θέλεις να δοξάσεις τον Θεό; Δίνεις, χρησιμοποιείς 
τα λεφτά σου με τρόπους που δοξάζουν τον Θεό; Ποιο είναι το κίνητρο σου με εκείνο που κάνεις με τα λεφτά σου; 
  Εάν θα πάρεις απόφαση να έχεις τηλεόραση ή να μην έχεις... ξέρω Χριστιανούς που τις έχουν, ξέρω 
Χριστιανούς που δεν τις έχουν. Ποιο είναι το κίνητρο σου; Τι εκπληρώνεις; 
  Όταν τρως, γιατί τρως με τον τρόπο που τρως; Όταν πίνεις...εάν θα έλεγες, “Λοιπόν, η Βίβλος μου επιτρέπει 
να πίνω αλκοολούχα ποτά,” χρειάζεται να ρωτήσεις τον εαυτό σου γιατί. Γιατί το κάνεις; Υπάρχει κίνητρο εκεί που 
δοξάζει τον Θεό; Δεν δοξάζεις τον Θεό εάν κάνεις πράγματα που θα προκαλέσουν τον αδελφό σου να σκοντάψει, 
και το κάνεις ακριβώς μπροστά του. Εάν το φαγητό και το ποτό προκαλούν τον αδελφό σου να σκοντάψει, πρέπει 
να απέχεις. 
  Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε; Προσπαθούμε να κερδίσουμε ανθρώπους στο Χριστό; Ο Hudson Taylor 
ντυνόταν σαν έναν Κινέζο για να κερδίσει Κινέζους. Και το πέτυχε! Ο Παύλος σε όλους έγινε τα πάντα, για να 
σώσει με κάθε τρόπο μερικούς. Με κάθε τρόπο, για να σώσει μερικούς! 
  Βλέπετε, όταν οδηγείσαι από αγάπη, όταν οδηγείσαι από την επιθυμία να σώσεις ανθρώπους, όταν 
οδηγείσαι από την επιθυμία να μεγαλώσεις, όταν οδηγείσαι από την επιθυμία να γίνεις πιο θεοσεβής, όταν 
οδηγείσαι από την επιθυμία να γίνεις πιο πράος, περισσότερο γνώστης της Γραφής, όταν οδηγείσαι από την 
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επιθυμία να μην κάνεις τους αδελφούς και τις αδελφές να σκοντάψουν... βλέπετε, βλέπετε το κίνητρο! 
  Έναντι του απλά να θέλεις ευχαρίστηση. Και να κάνεις αυτό που κάνεις επειδή θέλεις να διασκεδάσεις. 
Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις επειδή θέλεις να απολαύσεις. Να κάνεις αυτό που θα κάνεις επειδή θέλεις να 
ικανοποιήσεις αυτές τις επιθυμίες. Αυτό είναι επικίνδυνο έδαφος.
  Ακούστε, δίνουν μάχη εναντίον της ψυχής. Και οι άνθρωποι χάνουν την ψυχή τους σε αυτή τη μάχη 
συνεχώς. Με την χάρη του Θεού, με την αντοχή του Θεού, με την δύναμη του Θεού, μείνετε στον Χριστό και 
ζητάτε να ζείτε με τα σωστά κίνητρα, φέρνοντας στη σκέψη σου ζωή. φέρνοντας τα κίνητρα σας στη υποταγή του 
Χριστού συνέχεια. Στην υποταγή του Χριστού, να καθοδηγείσαι, να οδηγείσαι, να υποκινείσαι από την αγάπη. 
Άσε την αγάπη να κυβερνά την ζωή σου. Άσε την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο σου να 
κυβερνά τα κίνητρα σου. Όχι τα πάθη, αλλά την αγάπη! 
  Ο Θεός να μας βοηθήσει! 
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