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Τι είναι εκείνο που καταπνίγουν οι άνθρωποι; Καταπνίγουν αυτό που μπορεί να            

γίνει γνωστό σχετικά με το Θεό. Και αυτό είναι που λέει (η Γραφή): "Ό,τι μπορούσαν να               

γνωρίζουν για το Θεό τούς ήταν γνωστό, αφού ο Θεός τούς το φανέρωσε." [Ρωμ.1:19]             

Αυτό δεν είναι κάτι το τυχαίο. Ο Θεός έχει κάνει μία σαφή προσπάθεια για να αποκαλύψει               

τον Εαυτό Του.

Με άλλα λόγια, όταν ο άνθρωπος εξετάζει το βολβό του ανθρώπινου ματιού, το             

οποίο μάτι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν αφαιρούσες οποιοδήποτε μέρος του, και            

μετά έρχονται και λένε ότι, "Έχει εξελιχθεί", Ο Θεός λέει, "Άνθρωπε, είσαι ανόητος." Όταν             

βλέπουν ένα πουλί να πετά, και σκέφτονται, "Ω, αυτό πρέπει να έχει εξελιχθεί."

Οδηγούσα το αυτοκίνητό μου χθες, και πρόσεξα ένα απ' εκείνα τα σπουδαία            

στρατιωτικά αεροσκάφη C5. Και απλά φανταζόμουν τι θα συνέβαινε αν βρισκόταν ο           

Spurgeon στο αυτοκίνητο μαζί μου. Και αν οδηγούσαμε στον αυτοκινητόδρομο με          

ταχύτητα, ξέρετε, 65 μίλια την ώρα, (και αυτός πιθανώς να έτρεμε καθώς θα τρέχαμε με              

αυτή την ταχύτητα) και κοίταζα ψηλά στον ουρανό και έβλεπα ένα ελικόπτερο εδώ πάνω,             

και ένα C5 εκεί πέρα, και σκεφτόμουν πώς αυτό θα φαινόταν σε κάποιον που ήταν 100               

χρονών. Και φαντάζεστε, αν ξαφνικά αναστηνόταν ο Spurgeon, και έλεγα, "Α ναι, εκείνο            

το C5 εκεί πάνω, εκείνο το πράγμα απλά εξελίχθηκε, ξέρετε, έγινε μία έκρηξη, και αυτό με               

κάποιον τρόπο βρέθηκε εκεί πάνω να πετά."

Όμως, βλέπετε, αυτό είναι που κάνουν οι άνθρωποι, κοιτάζουν ένα πουλί να πετά,             

ή ένα βολβό του ανθρώπινου ματιού να βλέπει, την πολυπλοκότητα του εσωτερικού           

μέρους ενός κυττάρου, το οποίο έχουν στις μέρες μας ανακαλύψει - μόνο οι εργασίες που              

γίνονται στο εσωτερικό του πυρήνα του κυττάρου είναι τόσο πολύπλοκες, που θα σας            

αφήσουν άφωνους.

Και κοιτάξτε, όλοι εσείς μπορείτε να συνδεθείτε με το YouTube και να κάνετε μια              

μικρή έρευνα και να βρείτε κάποιες ζωντανές προσαρμογές οι οποίες προέρχονται από           
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κάποια από αυτά τα κολλέγια και πανεπιστήμια. Απλά είναι, είναι νοητικά συναρπαστικό,           

το RNA και το DNA, και οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται μέσα στο κύτταρο.

Αν κάποιοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει την ταινία "Expelled" με τον Ben Stein,             

η οποία προβάλλεται αυτόν τον καιρό, ρώτησε έναν απ' αυτούς τους ανθρώπους, "Εάν το             

κύτταρο ήτανε μία Κάντιλακ την εποχή του Δαρβίνου," (με άλλα λόγια, αν οι άνθρωποι το              

αντιλαμβάνονταν να έχει την πολυπλοκότητα μίας Κάντιλακ) "πώς το αντιλαμβανόμαστε         

τώρα ότι είναι;" Και εκείνος απάντησε, "Όπως ένα γαλαξία." Τόσο πολύπλοκο είναι.

Ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος; Κοιτάξτε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή 1:19:             

"Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούσαν να γνωρίζουν για το Θεό τούς ήταν γνωστό, αφού ο              

Θεός τούς το φανέρωσε. Δηλαδή παρ' ό,τι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και               

η θεϊκή του ιδιότητα..." Μ' άλλα λόγια, οι ιδιότητες, τι σημαίνει ιδιότητα; Είναι κάποιο             

χαρακτηριστικό. Είναι αόρατες οι ιδιότητες, όμως Εκείνος έχει σχεδιάσει κάτι με τέτοιον           

τρόπο, ούτως ώστε να αποκαλύπτει εκείνες τις ιδιότητες. Τι έχει σχεδιάσει (ο Θεός); Τι έχει              

κάνει για να δείξει στον άνθρωπο το Ποιος είναι; "Δηλαδή παρ' ό,τι είναι αόρατες και η               

αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή Του ιδιότητα, μπορούσαν να τις αντιληφθούν            

καθαρά, από τη δημιουργία του κόσμου..." Διερωτηθήκατε, εσείς φίλοι μου, πώς θα           

φτάναμε στο θέμα της δημιουγίας μέσα απ' όλη αυτή τη συζήτηση; Αδέλφια, επιτρέψτε            

μου να σας πω κάτι: είναι μέσα από την ίδια τη δημουργία που ο Θεός αποκαλύπτει τον                

Εαυτό Του. Και ο άνθρωπος λέει... Μπορείς να το πιστέψεις αυτό;

Οι άντρες και οι γυναίκες που εργάζονται στον ιατρικό τομέα, που βρίσκονται στα             

πανεπιστήμια, έχουν δείκτες νοημοσύνης που υπερβαίνουν κατά πολύ του δικού μου,

όμως τι λέει εδώ (η Γραφή); "Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους,             

κατάντησαν ανόητοι," [Ρωμ. 1:22]. Μήπως έχετε δει την ταινία με τον Ben Stein;            

Πρόκειται για κάποιους, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο διανοούμενοι, και τους ρωτά            

ο Stein, "Πώς ξεκίνησαν όλα;" "Λοιπόν, εμ,εμ..." Κυριολεκτικά αρχίζουν να τραυλίζουν.          

"Εμ-εμ πιστεύω πως πιθανόν στο πίσω μέρος των κρυστάλλων, πιστεύω πως, εμ, πιστεύω            

πως ήταν από εξωγήινους." Θέλω να πω, αυτό είναι απίστευτο! Αυτοί οι άνθρωποι είναι             

τόσο διανοούμενοι, είναι τόσο διανοούμενοι, είναι γνώστες τόσων πραγμάτων, έχουν         

πολύ υψηλούς δείκτες νοημοσύνης, και όμως όταν πρόκειται για το "Πώς ξεκίνησαν όλα;"            

ο 'κύριος Άθεος' αυτοπροσώπως, ο Richard Dawkins - τον γνωρίζετε τον τύπο; Φαίνεται να             

είναι εντελώς ανόητος. Ένας εντελώς ανόητος, που όταν ο Stein τον ρωτά, "Πώς            

ξεκίνησαν όλα;" Ξέρετε τι διαπιστώνει; Διαπιστώνει πως πρόκειται για κάτι τόσο          



περίπλοκο, που θα χρειαζόταν να υπήρχε κάποιας μορφής γνώση, κάποιου είδους ανώτερη           

γνώση, πρέπει να υπήρχε κάποιος σχεδιαστής. Και ξέρετε τι κάνει; Υποθέτει ότι προήλθε            

από κάποιον άλλον πλανήτη. Απίστευτο. Θέλετε να κάνετε αυτούς τους τύπους να           

τραυλίζουν; Αυτό είναι, φίλοι μου.

Και ξέρετε τι; Τον ρώτησε, "Τι θα συμβεί, αν φτάσεις στο τέρμα, και ανακαλύψεις              

ότι υπάρχει Θεός;" Ξέρετε τι απάντησε; Είπε, "Υποθέτω πως θα Τον ρωτήσω γιατί το έκανε              

τόσο δύσκολο το να Τον βλέπουμε." Αυτό είναι. Με άλλα λόγια, "Κοίταζα, κοίταζα, κοίταζα,             

και δεν μπορούσα να σε δω." Κι' ο Θεός λέει, "Κύριε Dawkins, η απόδειξη της ύπαρξής Μου                

είναι παντού. Το πρόβλημα είναι ότι, έχεις καταπνίξει την αλήθεια." Επειδή ακόμα κι όταν             

το να πιστεύει κάποιος σ' ένα Δημιουργό είναι πολύ πιο λογικό από τις ανόητες λύσεις που               

προσφέρουν, ΔΕΝ πιστεύουν ότι θα μπορούσε πιθανώς να υπάρχει Θεός. Γιατί; Επειδή Τον            

μισούν. Μισούν το Θεό με πάθος, κι αυτό είναι που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:7:               

"εχθρεύονται το Θεό." Το καταπνίγουν - και αυτό είναι που λέει: "παρ' ό,τι είναι αόρατες              

και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή Του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη                

δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία." [Ρωμ.              

1:20] Ο Θεός θα κοιτάξει τον Dawkins και θα πει, "Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Εσύ ειδικά,               

απ' όλους τους ανθρώπους που έβλεπαν τη δημιουργία, είσαι απ' αυτούς που ήξεραν ότι             

πρέπει να υπάρχει κάποιος σχεδιαστής, και βρήκατε μία ανόητη ιδέα σχετικά με           

εξωγήινους."

"Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε Τον δόξασαν ούτε Τον             

ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο, και η           

ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι ενώ θριαμβολογούσαν για           

τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι..." [Ρωμ. 1:21-22] Ακούστε αυτό: "...και αντάλλαξαν          

τη δόξα του Θεού."[Ρωμ. 1:23] Θα σας πω το εξής, όταν λέει ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας                 

έχουμε αμαρτήσει και βρισκόμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού, σημαίνει ακριβώς αυτό.            

Στο κάθε τι που έχει δημιουργηθέι, τα θεϊκά Του χαρακτηριστικά, είναι αντιληπτά. Ο            

άνθρωπος όμως τα συγκαλύπτει. Όχι, μη μου δείξεις! Δεν θέλω να το δω. Το καταπνίγει και               

το συγκαλύπτει. Και ανταλλάζει τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το έγκλημα του ανθρώπου.

Και ρωτάτε, "Ποια είναι η χειρότερη αμαρτία την οποία μπορούμε να σκεφτούμε;"            

Ξέρετε τι θα μας πούνε οι Αμερικανοί, άντρες και γυναίκες, που είναι ανθρωπιστές, και             

έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο; Αν περπατούσατε πάνω κάτω σ' αυτόν το δρόμο αυτή             

τη στιγμή και κάνατε μία έρευνα: "Πείτε μας, ποιο νομίζετε πως είναι το χειρότερο             



έγκλημα;" Ο φόνος. Ξέρετε γιατί λένε ότι είναι ο φόνος; Επειδή ολόκληρή τους η ζωή              

περιστρέφεται γύρω από τους εαυτούς τους. Κατά τη δική τους εκτίμηση, εκείνοι είναι            

σπουδαίοι και ο Θεός ασήμαντος. Και έτσι, κατά την εκτίμησή τους, ο άνθρωπος είναι             

σπουδαίος και ο Θεός είναι ασήμαντος. Και έτσι, κατά την εκτίμησή τους, το μεγαλύτερο             

έγκλημα είναι το έγκλημα κατά του ανθρώπου.

Όμως αυτό που λέει ο Παύλος είναι, "περιμένετε μία στιγμή. Όταν θέλω να δώσω              

τον ορισμό της αμαρτίας, δεν αναφέρομαι καν σε εγκλήματα κατά του ανθρώπου! Όταν            

αναφέρομαι στην αμαρτία, και στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει..." Λέει,            

"Θέλω να καταλάβετε ότι η ουσία του ζητήματος είναι η δόξα τού Θεού." Οι άνθρωποι              

έχουν ανταλλάξει τη δόξα. Θέλετε να μιλήσουμε για τη δημιουργία;

Θα σας πω το εξής, η Βίβλος είναι γεμάτη, δεν μπορώ καν να σας πω πόσες φορές,                 

δεν τις έχω μετρήσει, πόσες φορές μας λένε οι Γραφές μας ότι ο Θεός είναι Εκείνος που                

δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Η Βίβλος              

επανέρχεται και μας υπενθυμίζει αυτή την πραγματικότητα.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή 1:25, λέει, "Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν             

το ψέμα" Στην προς Ρωμαίους επιστολή 1:28, λέει ότι "Κι αφού το θεώρησαν περιττό να              

γνωρίσουν το Θεό". Αμαρτία είναι να υποτιμούμε το Θεό. Να μην Τον εμπιστευόμαστε, να             

μην Τον θέλουμε. Να μην Τον έχουμε στο επίκεντρο της ζωής μας. Η δημιουργία             

εμφανίζεται στην ουσία του ζητήματος, επειδή είναι η δημιουργία που μας δείχνει τη δόξα             

Του, και αφήνει τον άνθρωπο χωρίς καμία δικαιολογία.


