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Λοιπόν, η ερώτηση με την οποία θέλω να ασχοληθώ απόψε αφορά την ασυγχώρητη αμαρτία, ή την αμαρτία
που δεν συγχωριέται. Πως αλλιώς αποκαλείται; Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Σωστά. Πρώτο, τι είναι αυτό;
Εννοώ, ακούμε για την ασυγχώρητη αμαρτία. Νομίζω ότι αυτός ο τίτλος λέει πολλά, σωστά; Μιλούμε για μια
αμαρτία που μπορεί να διαπραχθεί, εκεί βασικά όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Για το τι λέμε είναι αυτό: Νομίζω
ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι αν πεθάνουμε χωρίς τον Χριστό, πεθαίνουμε μέσα στη αμαρτία μας, και δεν υπάρχει
ελπίδα. Αλλά τι μας διδάσκει η ασυγχώρητη αμαρτία είναι ότι υπάρχει πράγματι ένα σημείο όπου δεν υπάρχει
επιστροφή, όπου οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στη διάρκεια της ζωής τους, πριν πεθάνουν. Με άλλα λόγια,
μπορεί να κάνουν κάτι που τους βάζει στη κατηγορία, ακόμα και όταν είναι ζωντανοί, της απελπισίας όπου δεν
υπάρχει πλέον συγχώρεση. Δεν υπάρχει πλέον καμία συγχώρεση για την αμαρτία. Ο Bunyan, μιλούσε για αυτό στο σπίτι του διερμηνέα - μιλούσε για ένα άνθρωπος που ήταν μέσα σε ένα σιδερένιο κλουβί, ένα άνθρωπο που
ήταν τόσο κλειστός μέσα στο κλουβί για κάτι που έκανε στη ζωή του ώστε να μην υπάρχει διέξοδος. Δεν υπάρχει
ελπίδα. Απελπισία. Είναι πράγματι πιθανόν για ένα άνδρα ή μια γυναίκα να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο στη ζωή
τους όπου ενώ έχουν σωματική ζωή και πνοή, αν και ακόμα είναι ικανοί να απολαμβάνουν γαλάζιους ουρανούς
και ηλιόλουστες μέρες και όμορφα τοπία με βουνά, δεν μπορούν να σωθούν. Αυτό είναι που εννοούμε με την
ασυγχώρητη αμαρτία. Είναι δυνατό να φτάσεις στο σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή.
έτσι, εννοώ, αυτό είναι. Αλλά φαντάζουμε η επόμενη ερώτηση θα είναι αν είναι αυτό μια βιβλική σκέψη;
Υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η ασυγχώρητη αμαρτία; Και βεβαίως μπορούμε να πάμε ή στο Ματθαίο, τον Μάρκο,
ή τον Λουκά για να βρούμε αναφορές για το τι είπε ο Κύριος μας αναφορικά με αυτό. Θέλω να ασχοληθώ με την
αφήγηση του Μάρκου: Μάρκο Κεφάλαιο 3, εδάφιο 22. Αυτό είπε ο Ιησούς. “Και οι γραμματείς, που κατέβηκαν
από τα Ιεροσόλυμα, έλεγαν ότι:” Αυτό είναι που έλεγαν οι γραμματείς, και τα λένε αυτά για τον Ιησού, “Έχει τον
Βελζεβούλ, και ότι διαμέσου του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει δαιμόνια.” Έτσι βλέπετε αυτό: Οι εχθροί του τον
κατηγορούν ότι βγάζει δαιμόνια διαμέσου των δαιμονίων - ότι έχει τον πρίγκιπα των δαιμονίων, και διαμέσου τον
πρίγκιπα των δαιμονίων βγάζει δαιμόνια. Έτσι βασικά λένε ότι το Πνεύμα που έχει ο Ιησούς είναι ένα κακό πνεύμα,
και ένα κακό πνεύμα που βγάζει αυτά τα δαιμόνια. “Και αφού τους προσκάλεσε, τους έλεγε με παραβολές” Έτσι
ο Ιησούς καλεί αυτούς τους ανθρώπους που λέγουν αυτά τα πράγματα για Εκείνον. Τους καλεί να έρθουν σε
Αυτόν. “Και τους έλεγε με παραβολές, Πως είναι δυνατόν ο σατανάς να βγάζει τον σατανά;” Πρώτα ακολουθεί
την λογική που λέγουν εκείνοι. Λέει, “Αυτό φίλοι, δεν κάνει νόημα! Ο Σατανάς δεν θα βγάλει τον Σατανά.” “Πως
μπορεί ο Σατανάς να βγάλει τον Σατανά; Αν μια βασιλεία διαιρεθεί σε αντιμαχόμενα μέρη, η βασιλεία εκείνη δεν
μπορεί να σταθεί. Και αν ένα σπίτι διαιρεθεί σε αντιμαχόμενα μέρη, το σπίτι εκείνο δεν μπορεί να σταθεί. Και αν ο
Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στον εαυτό του, και διαιρέθηκε, δεν μπορεί να σταθεί, αλλά θα έρθει σε ένα τέλος.
Αλλά κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τα σκεύη του δυνατού, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι του, αν πρώτα δεν δέσει
τον δυνατό. Και τότε θα αρπάξει το σπίτι του.” Έτσι μιλά για την λογική αυτή της υπόθεσης - απλά ότι είναι ανόητο
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να σκεφτείς ότι ένα βασίλειο μπορεί να σταθεί με την σκέψη που λέγουν ότι Αυτός βγάζει δαιμόνια διαμέσου
του άρχοντα των δαιμονίων. Λέει, “Αυτό δεν στέκει!” “Άνθρωποι, εάν απλά χρησιμοποιούσατε την λογική, θα
βλέπατε ότι δεν στέκει.” Αλλά τώρα ξεπερνάει την λογική της υπόθεσης, και κτυπά την αμαρτία πίσω από αυτό
που κάνουν. Ακούστε τι λέει, Μάρκο 3:28 “Σας διαβεβαιώνω ότι, όλα τα αμαρτήματα θα συγχωρηθούν στους γιους
των ανθρώπων, και οι βλασφημίες όσες βλασφημήσουν, όποιος όμως, βλασφημήσει στο Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει
συγχώρεση στον αιώνα.” Καταλάβατε αυτή τη λέξη; “Δεν έχει συγχώρεση στον αιώνα.” Ποτέ, με άλλα λόγια, εάν
βλασφημήσεις το Πνεύμα, ποτέ... Στο Μάρκο, Μάλλον στο Ματθαίο, Ματθαίο Κεφάλαιο 12 Αυτός λέει, “Ούτε
σε τούτον τον αιώνα ούτε στον μέλλοντα.” Όταν διαπράξεις τέτοια αμαρτία, δεν υπάρχει ποτέ συγχώρεση αλλά
αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος μια αιώνιας αμαρτίας. Αμάν! Δεν ονομάζεται μόνο μια ασυγχώρητη αμαρτία. Είναι
μια αιώνια αμαρτία. Που σημαίνει δεν υπάρχει συγχώρεση στον αιώνα - ποτέ!
Και μετά στο εδάφιο 30, Λέει αυτό. Θέλει να δείξει ποια είναι η βλασφημία. “Επειδή, έλεγαν, “Έχει ακάθαρτο
πνεύμα.” Έτσι, τι είναι να βλασφημείται τον Πνεύμα; Εννοώ, τι είναι; Ολοκάθαρα, το βλέπουμε. Έχουμε ανθρώπους
που λένε ότι το Πνεύμα με το οποίο ο Ιησούς βγάζει δαιμόνια είναι ένα κακό πνεύμα και με να το κάνουν αυτό,
βλασφημούσαν το Πνεύμα. Τώρα, ο Ιησούς δεν μας λέει ακριβώς αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τα όρια
ή αν τους προειδοποιούσε ότι ακόμα μπορούσαν να στραφούν πίσω. Και βεβαίως ένα πλήθος αποτελείτε από
περισσότερο από ένα άτομο. Μερικοί, χωρίς αμφιβολία, προχώρησαν περισσότερο σε αυτή την αμαρτία από
άλλους. Πιθανόν μερικοί ξεπέρασαν τα όρια και μερικοί όχι. Δεν λέει ξεκάθαρα αλλά η προειδοποίηση είναι:
Υπάρχει μια αμαρτία για την οποία δεν υπάρχει συγχώρεση ποτέ. Ώστε είναι αυτή η σκέψη βιβλική; Απόλυτα.
Απόλυτα.
Και μπορείς να φανταστείς οτιδήποτε πιο τρομακτικό από το να έρθεις στο σημείο όπου όλα τελείωσαν.
Η καταδίκη σου σφραγίστηκε. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι πιθανόν οι περισσότεροι άνθρωποι που το διαπράττουν
αυτό μπορεί να μην αναγνωρίζουν ότι το διέπραξαν. Αλλά μπορούμε να το κοιτάξουμε, και μπορούμε να
αναγνωρίσουμε πόσο τρομακτικό είναι τον τρόμο στο να έρθεις στο σημείο όπου αμάρτησες τόσο θλιβερά, αυτό
είναι. Τελείωσε. Εννοώ, απλά σκέψου το. Ξέρω ότι... Ξέρεις, Ξέρω ότι κάποιος... Ακούσατε ποτέ κάποιον να λέει
ή το ακούσατε κάπου... κάποιος θα πει σε ένα άλλο άτομο ή θα πουν για κάποιον άλλον “Δεν μπορώ να τους
συγχωρέσω.” Είχαμε τέτοιους ανθρώπους που επισκέφτηκαν την εκκλησία. Απλά είναι.... Θυμούμαι μια γυναίκα
που επισκέφτηκε την εκκλησία και απλά είπε... “Ο πατριός μου έκανε τέτοια πράγματα που δεν θα μπορούσα ποτέ
να τον συγχωρέσω!” Εάν κάποιος σου το πει αυτό, “Δεν θα μπορούσα ποτέ να σε συγχωρέσω!” Λοιπόν, μερικές
φορές ο χρόνος το αλλάζει αυτό, σωστά; Εννοώ, μερικές φορές όταν κάποιος λέει, “Δεν θα μπορούσα ποτέ να
σε συγχωρέσω, “ το λένε όταν είναι νευριασμένοι. Και ξέρετε κάτι; Εάν κάποιος δεν μπορεί να με συγχωρέσει,
Πιθανόν να βρω κάποιον άλλον μέσα στη ζωή που θα μπορεί να με συγχωρέσει. εννοώ, βλέπεις τι είναι αυτό που
λέω; Είναι κάτι που εάν εσύ δεν μπορείς να με συγχωρέσεις, λοιπόν, αυτό δεν καταστρέφει ολοκληρωτικά την
ζωή μου επειδή μπορώ να πάω να βρω ανθρώπους που είναι εντάξει μαζί μου. Αυτό ακόμα μπορεί να εκπληρώνει
την ζωή μου. Αλλά να σου πω αυτό, όταν ο Θεός λέει, “ΠΟΤΕ συγχώρεση.” Πού θα πας; Εννοώ, όταν μιλάς στο
πνευματικό επίπεδο, Όταν μιλάς για τον ουρανό ή την κόλαση. Όταν μιλάς για ζωή και θάνατον. Όταν ο Θεός πει
ποτέ, ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη επειδή περνά ο καιρός. Και δεν είναι σαν να Αυτός σου λέει, “Δεν σε συγχωρώ”
Τότε θα πας να βρεις κάποιον που θα μπορεί να σε συγχωρέσει ή κάποιον που θα σου εκπληρώνει την ζωή σου
και κάποιον που θα σου προσφέρει μιαν αιωνιότητα διαφορετική από αυτή που προσφέρει ο Θεός. Βλέπετε την
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ολοκληρωτική απελπισία όλης της υπόθεσης; Είναι απόλυτη απελπισία. Ο Ιησούς λέει κάτι που είναι απλά... Είναι
φοβερό. Είναι τρομερό. Είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε...ως πραγματικότητα. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να
τρέμουμε. Πραγματικά είναι. Είναι φοβερό, και είναι πραγματικό. Είναι Βιβλικό.
Λοιπόν, ξέρετε τι συνέβηκε χθες βράδυ; Νομίζω μερικοί από εσάς που ήσασταν εκεί... Ρώτησα την
εκκλησία, “Πόσοι από εσάς έχουν, έχουν σε κάποιο σημείο της ζωής τους, φοβηθεί ότι διέπραξαν την ασυγχώρητη
αμαρτία; Πόσοι από εσάς αγωνίστηκαν με αυτό; Πόσοι από εσάς, ή πριν σωθήκατε ή μετά που σωθήκατε νομίσατε
ότι μπορεί να διαπράξατε την ασυγχώρητη αμαρτία;” Θα έλεγα, υπολόγισα πως πιθανόν ένα τρίτο των ανθρώπων
στην εκκλησία αγωνίστηκαν με αυτό. Ξέρω ότι εγώ αγωνίστηκα με αυτό. Και έτσι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι
ένα μεγάλο... Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα: Οι άνθρωποι να νομίζουν ότι το διάρπαξαν. Λοιπόν, αυτό είναι
το πράγμα. Είναι μια αμαρτία που μπορεί να διαπραχθεί. Αλλά πιθανόν, από αυτό το ένα τρίτο των ανθρώπων
που χθες το βράδυ είπαν ότι αγωνίστηκαν με αυτό, νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς είναι Χριστιανοί!
Υπήρχε ένα σημείο της ζωής μου όπου και εγώ αγωνίστηκα με αυτό αλλά ο Θεός με έφερε σε ένα σημείο όπου
είχα μεγάλη διαβεβαίωση και μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι ΔΕΝ την διέπραξα ενώ νόμιζα ότι την έκανα. Το ξέρω
αυτό... Ο John Bunyan αγωνίστηκε με αυτήν και ο Martin Luther αγωνίστηκε με αυτήν. Έτσι, αυτό φαίνεται ότι
είναι ένα κοινό πρόβλημα και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μπορεί να είναι έτσι. Ο σατανάς δεν θέλει τους
ανθρώπους να σωθούν. Για αρχή. Και μετά άνθρωποι που σώζονται, δεν τους θέλει να έχουν αυτοπεποίθηση. Τους
θέλει να μην πιστεύουν. Επειδή όταν δεν πιστεύουν υπάρχει αδυναμία. Και έτσι θέλει τους ανθρώπους που είναι
χαμένοι να μείνουν στην απιστία. Επειδή δεν τους θέλει να σωθούν. Τους θέλει να είναι καταδικασμένοι. Και μετά
όταν άνθρωποι έρθουν στον Χριστό, τους θέλει να είναι αδύνατοι. Έτσι προσπαθεί πάντα να καταφέρνει αυτά τα
δύο πράγματα. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι εάν πράγματι υπάρχει η ασυγχώρητη αμαρτία, ο σατανάς είναι ο
πατέρας των ψεμάτων. Είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης. Ξέρετε πόσο αποθαρρυντικό είναι. Μπορείτε
να φανταστείτε πόσο έντονος αγώνας μπορεί να είναι αυτό για κάποιον που πέφτει στο πειρασμό να πιστεύει ότι
διέπραξε την ασυγχώρητη αμαρτία. Όταν ΔΕΝ την διέπραξαν! Επειδή είναι μια τόσο απελπιστική κατάσταση!
Και έτσι μπορείτε να φανταστείτε πόσο πετυχημένο είναι για τον διάβολο να έρθει και να πει σε κάποιον, με
όποιον τρόπο ψιθυρίζει, με όποιο τρόπο η συνείδηση μας αρπάζει την φωνή του, Αλλά έρχεται και μας ψιθυρίζει
“Διέπραξες την ασυγχώρητη αμαρτία.” Και είναι ψεύτης, όταν δεν την διαπράξαμε. Και ΞΕΡΟΥΜΕ ότι το κάνει
αυτό επειδή ξέρουμε πόσοι άνθρωποι είναι εκεί έξω που αγωνίστηκαν με αυτό και μετά ο Θεός τους απελευθέρωσε,
τους έβγαλε από μέσα. δεν έχω αμφιβολίες στο μυαλό μου ότι ήταν δαιμονικό και ότι πιθανότατα πολύ συχνά
υποκινείτε από τον δαίμονα. Αυτές οι σκέψεις ότι διαπράξαμε την ασυγχώρητη αμαρτία, όταν πραγματικά δεν
το κάναμε! Και έτσι λέω ότι νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε πως ο διάβολος μπορεί να το
χρησιμοποιήσει αυτό. Έρχεται και ψιθυρίζει στους ανθρώπους, “Διέπραξες την ασυγχώρητη αμαρτία.” Προσπαθεί
να σπρώξει αυτό το άτομο στη κατάθλιψη και την απελπισία. Και να τους κρατεί σε αυτή τη κατάσταση της
απελπισίας. Και απλά να τους ψιθυρίζει, “Το διέπραξες. Το διέπραξες.” Και μετά επίσης να μας πει ψέματα για την
φύση της αμαρτίας. Να μας λέει, “Βλέπεις, είχες κακιά σκέψη για το Άγιο Πνεύμα.” “Έκανες βλάσφημη σκέψη για
το Άγιο Πνεύμα.” Και εμείς λέμε, “Ω ναι, κάναμε. Ναι, το διαπράξαμε. Τώρα δεν υπάρχει ελπίδα.” Εννοώ, ξέρεις,
όταν είσαι σε αυτή τη κατάσταση. Είναι απόγνωση, απελπισία! Δεν είσαι δυνατός. Δεν περπατάς με πίστη. Δεν
περπατάς με χαρά. Έτσι είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Και πραγματικά αγωνίστηκα με αυτό μετά που σώθηκα.
Τώρα είμαι σωσμένος και πεινασμένος για τον Λόγο του Θεού και διαβάζω τις Γραφές, και είναι σε εκείνο το
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σημείο έφτασα εκεί και σκέφτηκα “Ουάου! Υπάρχει μια ασυγχώρητη αμαρτία!” Και ξαφνικά ήταν σαν να ήταν εκεί
ο Διάβολος. “Ναι, και θα την διαπράξεις.” Και μετά ήταν σαν να, “Ω όχι! Ω όχι! Δεν θα αφήσω να έχω βλάσφημες
σκέψεις για το Άγιο Πνεύμα...” Ήμουν πραγματικά στα γόνατα κάτω στο πάτωμα, με το κεφάλι μου στο τοίχο και
να λέω, “ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ!” Προσπαθώντας να μην σκέφτομαι! Και να είναι παρών ο Διάβολος... Ξέρετε πως
είναι - ο Διάβολος μπορεί να σε πλησιάσει και να μιλήσει και να βάλει βλάσφημες σκέψεις στο κεφάλι μας. Και
νάτος εδώ να μου λέει, “Ω, υπάρχει μια ασυγχώρητη αμαρτία και θα την διαπράξεις. Θα την διαπράξεις την στιγμή
που κάνει βλάσφημες σκέψεις για το Πνεύμα.” Και μετά προσπαθεί να κολλήσει αυτή την σκέψη στο κεφάλι
μου! Και εγώ λέω, “Όχι, όχι, όχι!” Εννοώ, τι θα κάνεις; Να ζήσεις όλη σου τη ζωή έτσι; “Όχι, όχι, όχι!” Νομίζεις
ότι δεν πρέπει να αφήσεις αυτή την σκέψη ούτε καν να περάσει... Και ΜΠΟΥΜ, να το! Και σηκώθηκα από τα
γόνατα και είπα, “Αυτό είναι! Το διέπραξα.” Ήταν πράγματι αυτό; Βλέπετε, η πραγματικότητα είναι ότι, ξέρω
επειδή είναι τέτοιος ψεύτης, και επειδή είναι τόσο πανούργος, Και επειδή αυτό είναι το οπλοστάσιο του, για να
χρησιμοποιήσει εναντίον εκείνων που μπορεί να έρχονται στο Χριστό ή εκείνους που ήδη έχουν έρθει, και απλά το
ρίχνει σαν παγίδα για να τους προκαλέσει να σκοντάψουν. Νομίζω είναι πολύ έγκυρο. Είναι κάτι που χρειάζεται
πραγματικά να αντιμετωπίσουμε. Και αν το ένα τρίτον των ανθρώπων στην εκκλησία μας το αντιμετώπισαν, είναι
πολύ πιθανόν το ένα τρίτο των ακροατών του “I”ll Be Honest” να αγωνίστηκαν με αυτό.
Αυτό είναι το πράγμα που θέλω να μελετήσουμε. Τώρα σκεφτείτε το αυτό. Αυτοί οι γραμματείς και αυτοί
οι φαρισαίοι διέπραξαν την ασυγχώρητη αμαρτία. Τι ήταν αυτή; Λοιπόν, ο Μάρκος μας λέει Μάρκο 3:30 “επειδή,
έλεγαν: Έχει ακάθαρτο πνεύμα.” Αλλά, δεν ήταν σαν να κοίταζαν τον Ιησού και έλεγαν, “Λοιπόν, δεν Τον ξέρουμε
πραγματικά... Και κάνει υπερφυσικά πράγματα και μπορεί να είναι δαιμονικά.” Θα μπορούσε να ήταν μια τέτοια
περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζεις για κάποιο και προφανώς κάνουν υπερφυσικά πράγματα. Αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε διάκριση. Και μήπως πούμε ότι κάτι μπορεί να είναι δαιμονικό, εννοώ...
υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θεραπεύουν συνεχώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση
και να κοιτάξουμε κάτι και να πούμε, “Αυτό μπορεί να είναι από τον Διάβολο.” Υπάρχουν ψευδοπροφήτες που
γυρνούν και κάνουν όλων των ειδών τα πράγματα! Αυτοί οι άνθρωποι δεν κοίταζαν τον Ιησού σαν κάποιον που
πραγματικά δεν ήξεραν τίποτα για Αυτόν. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβετε. Η αμαρτία τους ήταν πολύ
επιβαρυμένη.
Αφήστε με να σας πω μερικά πράγματα. Αφήστε αυτό να σας κάνει εντύπωση. Ο Ιησούς είπε την
παραβολή... Τώρα μπορείτε να το δείτε αυτό όπως θέλετε. Ματθαίο 21:33, ο Ιησούς είπε μια παραβολή, “Υπήρχε
κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης, ο οποίος φύτεψε ένα αμπελώνα. Έβαλε ολόγυρα του έναν φραγμό. Έσκαψε
μέσα σε αυτόν ένα πατητήρι, Οικοδόμησε έναν πύργο, Τον μίσθωσε σε γεωργούς, και αποδήμησε. Και όταν
πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς για να πάρουν τους καρπούς του,
Και οι γεωργοί, αφού έπιασαν τους δούλους του, άλλον μεν έδειραν, και άλλον φόνευσαν, και άλλον λιθοβόλησαν.
Έστειλε ξανά άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους. Και σ’αυτούς έκαναν κατά παρόμοιο τρόπο.
Έπειτα, όμως, έστειλε σ’αυτούς τον γιο του, λέγοντας: “Θα ντραπούν τον γιο μου.” Οι γεωργοί, όμως, βλέποντας
τον γιο, είπαν αναμεταξύ τους: “Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον φονεύσουμε, και ας κατακρατήσουμε
την κληρονομιά του. Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα, και τον φόνευσαν. “
Να σας ρωτήσω μια ερώτηση. Παίρνετε την αίσθηση από αυτή την παραβολή ότι οι εχθροί του Χριστού
ήξεραν ότι ήταν Αυτός ο κληρονόμος; Είναι ενδιαφέρον. Πριν περίπου τρεις εβδομάδες, Πήγα σε ένα συνέδριο
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με τον Don Johnson. Ο Don μου είπε ευθέως. Μου είπε, “Πιστεύω ότι οι Ιουδαίοι ήξεραν.” “Εκείνοι οι Ιουδαίοι
που τον σκότωσαν, εκείνοι οι αρχηγοί.” Αυτό μου είπε. Αυτός είπε ότι πιστεύει ότι ήξεραν. Ότι ο Ιησούς ήταν
ο Χριστός. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και σκεφτόμουν για αυτό και σκέφτηκα,
“Ξέρεις κάτι; Εκείνη η παραβολή εκεί φαίνεται να δείχνει ότι ήξεραν. Εσύ λες, “Αυτή είναι η μόνη ένδειξη από
τις Γραφές ότι ήξεραν;” Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες. Ιωάννη 11:47 “Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκρότησαν,
λοιπόν, συνέδριο, και έλεγαν, “Τι κάνουμε; Επειδή αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα.” Το είδαν! Προσέχεις
ότι δεν μαζεύτηκαν και είπαν, “Αυτός ο άνθρωπος... Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ψευδοπροφήτης και είναι ένας
τσαρλατάνος και ισχυρίζεται ότι μπορεί να σώσει αλλά είναι όλα ένα θέατρο.” Σαν μερικούς ανθρώπους στη
τηλεόραση που μπορεί να ξέρουμε ότι είναι ένοχοι όταν ισχυρίζονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν, εκείνους στο
Trinity Broadcasting Network. Δεν είπαν έτσι! Προσέξατε τι είπαν; “Αυτός ο άνθρωπος κάνει θαύματα.” Δεν το
αρνήθηκαν. Και μετά είπαν, “Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, ΟΛΟΙ θα πιστέψουν σ’αυτόν.” Προσέξατε τι λένε;
Αναγνωρίζουν ότι κάνει γνήσια θαύματα ώστε είναι πολύ πιθανόν, εάν το επιτρέψουμε αυτό να συνεχιστεί, όλοι
θα πιστέψουν σ’Αυτόν. Αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό!
Για δέστε το αυτό Ιωάννη 18:4 “Και ο Ιησούς, ξέροντας όλα όσα έρχονταν επάνω Του, βγήκε, και τους
είπε: “Ποιόν ζητάτε;” Του αποκρίθηκαν: “Τον Ιησού τον Ναζωραίο.” Ο Ιησούς λέει σ’αυτούς, “Εγώ είμαι.” Στεκόταν
δε μαζί τους και ο Ιούδας, αυτός που Τον παρέδινε. Καθώς, λοιπόν, τους είπε, ότι, “Εγώ είμαι,” σύρθηκαν προς τα
πίσω, και έπεσαν καταγής.” Εντάξει. Θα Τον πάρουν! Και ο Ιησούς λέει, “Εγώ είμαι.” Βάλτε τον εαυτό σας σε αυτή
τη θέση! Ακόμα και να ήσουν εχθρός Του, Και βάλεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση - Έρχεσαι για να Τον πάρεις.
Επειδή σχεδίαζαν να Τον καταστρέψουν, σωστά; Θέλεις να Τον πιάσεις. Θέλεις να Τον καταστρέψεις. Και πας για
να Τον πιάσεις, Και όταν Αυτός λέει, “Εγώ είμαι,” Πέφτετε όλοι καταγής πάνω στη πλάτη σας. Δεν θα σηκωθείς
και να πεις, “Μπορεί να πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό;”
Για δέστε το αυτό. Ματθαίο 28:11 “Να, μερικοί από τους φύλακες, καθώς ήρθαν στην πόλη, ανήγγειλαν
στους αρχιερείς όλα όσα έγιναν.” Αυτοί δεν είναι ακόλουθοι του Ιησού. Αυτοί είναι Ρωμαίοι φύλακες, και πάνε
εκεί, και λένε “Ήρθαν άγγελοι. Και κύλισαν την πέτρα από την θύρα. Ο Ιησούς βγήκε από τον τάφο.” Αυτοί είναι
ειδωλολάτρες! Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν με να πουν ψέματα. Και προσέξετε τι γίνετε:
“Και αφού συγκεντρώθηκαν μαζί με τους πρεσβύτερους, και έκαναν συμβούλιο, έδωσαν στους στρατιώτες αρκετά
αργύρια” Να το, οι αρχηγοί τους εξαγόρασαν! Δεν είπαν, “Αυτή είναι μια τόσο τρελή ιστορία, κανένας δεν θα το
πιστέψει.” Σας το εγγυώμαι αυτό: Ήταν λαίμαργοι. ο Ιησούς είπε ότι ήταν λαίμαργοι. Δεν θα αποχωρίζονταν τα
λεφτά τους αν αυτό το πράγμα ακουγόταν τόσο ανόητο ώστε να μην μπορούν να το πιστέψουν. Ήρθαν με ένα
γνήσιο απολογισμό, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είπαν, “Αυτό δεν γίνηκε!” Τους εξαγόρασαν και είπαν, “Πείτε ότι,
“Οι μαθητές του, που ήρθαν μέσα στη νύχτα, τον έκλεψαν.” Δεν είπαν, “Οι μαθητές του πρέπει να το έκαναν Αυτή είναι η πιο λογική εξήγηση.” Είπαν, “Πείτε το αυτό.” Καταλάβατε σε ποιο συμπέρασμα φτάνουμε; Αυτοί οι
άνθρωποι ήξεραν! Το ήξεραν!
Κοιτάξτε αυτό. Ιωάννη 12:9 “Και ένα μεγάλο πλήθος από τους Ιουδαίους έμαθε ότι είναι εκεί. Και ήρθαν
όχι μονάχα για τον Ιησού, αλλά για να δουν και τον Λάζαρο, τον οποίον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Και οι
αρχιερείς έκαναν συμβούλιο ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ, επειδή, πολλοί από τους Ιουδαίους
πήγαιναν γι’αυτόν, και πίστευαν στον Ιησού.” Τώρα, δεν είναι αυτό εκπληκτικό; Κοίταξε, εάν πεις, “Δεν αναστήθηκε
από τους νεκρούς.” Δεν πας να τον σκοτώσεις. Σωστά; Εάν ήξερες ότι υπήρχε αρκετά αξιόπιστη εξήγηση για
5

να αναιρέσει τον Ιησού, δεν πας να θανατώσεις τον Λάζαρο. Ξέρετε γιατί ήθελαν να θανατώσουν τον Λάζαρο;
Ήξεραν ότι ήταν νεκρός. Ξέρετε πως ήξεραν ότι ήταν νεκρός; Στον Ιωάννη 11, όταν συνέβηκε, μερικοί από τους
μπράβους τους, κατάσκοποι τους, ήταν εκεί. Ήταν νεκρός για τέσσερις μέρες. Και λέει ότι πήγαν αμέσως στους
Ιουδαίους αρχηγούς και τους είπαν τι έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν! Το ήξεραν! Που φτάνω με όλα αυτά;
Υπήρχε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους... Θυμάστε τι ήταν το όνομα του, εκεί στον Ιωάννη Κεφάλαιο
3; Το όνομα του ήταν Νικόδημος. Και όταν ο Νικόδημος, ένας από τους Φαρισαίους, ήρθε σε Αυτόν, Αυτός είπε,
“Ξέρουμε ότι ήρθες Δάσκαλος από τον Θεό.” Δεν το είπε αυτό; Και ποιοι είναι οι “εμείς” για τους οποίους ομαδικά
μιλά; Είναι οι Ιουδαίοι αρχηγοί. Είναι οι Φαρισαίοι. Εννοώ, για ποιο πράγμα μιλά εκεί; Προφανώς συγκεντρώθηκαν
μαζί. Και στις ομιλίες τους, αντιλήφθηκαν, “Ξέρουμε. Ξέρουμε!” “Κάτι συμβαίνει! Αυτός ο άνθρωπος ανασταίνει
τους νεκρούς. Αυτός ο άνθρωπος κάνει τέτοια θαύματα!” Και ο Ιησούς ο ίδιος είπε, “Αν δεν είχα κάνει ανάμεσα
τους τα έργα που κανένας άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Όμως, και είδαν, και μίσησαν, κι εμένα και τον
Πατέρα μου.” Βλέπετε τι λέει; Είδαν. είδαν την ΠΟΙΟΤΗΤΑ των θαυμάτων που κάνω. Είδαν την ΔΟΞΑ όλων
αυτών των πραγμάτων. Είδαν την ΕΠΕΚΤΑΣΗ. Είδαν τα ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΗΘΗ που θεραπεύτηκαν. Και τι έκαναν; Η
αντίδραση τους δεν ήταν ότι μπόρεσαν να διαψεύσουν τα έργα μου. Η αντίδραση τους είναι απλά τόσο γεμάτη από
πικρό μισός ώστε δεν έχει σημασία πόσο φως τους φανερώνεται, το μίσος τους υπερβαίνει τα πάντα. Και ξέρετε
τι; Ακόμα και στη περίπτωση όπου βλέπεις ολοκάθαρα, μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους, φανερώνονταν και
ήταν γνωστό ότι πίστευαν. Αλλά ξέρετε κάτι; Δεν ακολουθούσαν τον Χριστό, και δεν δέσμευαν τους εαυτούς
τους. Ξέρετε γιατί; Αγαπούσαν την δόξα του ανθρώπου περισσότερο από την δόξα του Θεού. Αυτό είναι που λέει!
Λέει ότι ήξεραν. Ήξεραν ότι ήταν ο Χριστός! Αλλά επειδή φοβούνταν ότι θα τους πέταγαν έξω από την συναγωγή,
δεν Τον δέχονταν. Και ναι, υπήρχαν μερικοί από αυτούς τους ηγέτες, Που έλεγαν ότι δεν πιστεύουν. Αλλά θα
σας πω αυτό, λέει ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να πιστέψουν. Επειδή ενώ είχαν τόσες πολλές πληροφορίες, τόσες
πολλές δόξες τοποθετημένες μπροστά τους, Αυτοί δεν πίστευαν. Και έφτασαν στο σημείο όπου δεν μπορούσαν
να πιστέψουν. Και ήταν η εκπλήρωση αυτών που είπε ο Ησαΐας, και ο Θεός τους σκλήρυνε. Και ο Θεός δεν θα
τους επέτρεπε να πιστέψουν. ήρθαν σε αυτό το σημείο όπου δεν ήταν πλέον... δεν ήταν εφικτό... “Αν και έκανε...”
Αυτό είναι στον Ιωάννη 12. “Κι ενώ έκανε τόσα θαύματα μπροστά τους, δεν πίστεψαν σ’Αυτόν. για να εκπληρωθεί
ο λόγος του προφήτη Ησαΐα, που είπε “Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμα μας; Ή τι άκουσε από εμάς; Και ο
βραχίονας του Κυρίου σε ποιόν αποκαλύφθηκε;” Επομένως ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να πιστέψουν. Επειδή ο Ησαΐας
είπε πάλι, “Τύφλωσε τα μάτια τους, και σκλήρυνε την καρδιά τους, για να μην δουν με τα μάτια και καταλάβουν
με την καρδιά και επιστρέψουν. και τους γιατρέψω.”
Βλέπετε, απόρριψαν τόσο πολύ φως που εκπληρώθηκε αυτά που είπε ο Ησαΐας. Δεν μπορούν να πιστέψουν.
Και πιστεύω ότι ακριβώς εκεί είναι η αμαρτία. Ξεπέρασαν τα όρια. Τα ξεπέρασαν. Απόρριψαν υπερβολικό φως.
Έτσι βλέπετε, γιατί τα λέω όλα αυτά; Πρώτο, δεν είναι όταν κάποιος ΛΕΕΙ κάτι βλάσφημο για το Άγιο Πνεύμα,
κατ’ανάγκη. Δεν είναι αυτή η εικόνα που παίρνουμε. Δεν είναι, “Λοιπόν, τον καιρό που ήμουν άπιστος, είχα
ακούσει για την ασυγχώρητη αμαρτία επειδή οι γονείς μου με έπαιρναν στην εκκλησία, και από περιφρόνηση,
πήγαινα σπίτι και έλεγα ξέρετε, “κάτι, κάτι, Πνεύμα του Θεού.” Δεν φαίνεται να είναι αυτή η εικόνα. Εδώ φαίνεται
τέτοια επιδεινωμένη απόρριψη του φωτός...
Τώρα κοιτάξετε! Δεν είναι απλά να απορρίπτεις το Πνεύμα του Θεού όλη σου την ζωή έτσι, Και αυτή είναι
η ασυγχώρητη αμαρτία - Είναι απλά να απορρίπτεις, να απορρίπτεις, να απορρίπτεις, Και μετά πεθαίνεις έτσι και
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τώρα σφράγισες το πεπρωμένο σου. Δεν είναι αυτή η ιδέα. Η ιδέα είναι, ολοκάθαρη από τον Ιησού. Φτάνεις σε
ένα σημείο όπου απόρριψες το φως και αυτό ήταν! Έστω και αν ακόμα έχεις φυσική ζωή. Αυτό ήταν! Δεν υπάρχει
πλέον συγχώρεση.
Ξέρετε κάτι; Ας το πάρουμε αυτό για έναν άλλο Φαρισαίο. Δεν είναι... Το έχετε προσέξει ποτέ αυτό;
Δεν είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος, όταν μιλούσε για το γεγονός ότι του δόθηκε έλεος, Στην πραγματικότητα
λέει αυτό, : “Εμένα που άλλοτε ήμουν βλάσφημος...” Ήταν βλάσφημος. Εσύ λες, “Λοιπόν, βλασφήμησε το Άγιο
Πνεύμα;” Λοιπόν, βλασφημάς τον Ιησού και το ξέρεις, θα πεις ότι όταν βλασφημάς ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδας
δεν το νοιώθουν όλοι; Δεν λέω ότι διέπραξε αυτή την ασυγχώρητη αμαρτία. Απλά λέω ότι ήταν βλάσφημος
και βλασφήμησε τον Θεό. Προφανώς με ένα τρόπο που το ένοιωσε το Πνεύμα του Θεού. Ήταν διώκτης. Ήταν
υβριστής. Αλλά λέει αυτό, “Ελεήθηκα , όμως, επειδή, καθώς ήμουν σε άγνοια, έπραξα μέσα σε απιστία.” Βλέπετε
την άγνοια; Ο Παύλος ήταν Φαρισαίος, αλλά συμπεριφέρθηκε με τρόπο όπου υπήρχε άγνοια. Έναντι σε τι; Έναντι
σε κάποιον που δεν δρα με άγνοια. Βλέπετε, όταν οι άπιστοι, ειδωλολάτρες, Ρωμαίοι στρατιώτες έρθουν σε σένα
και πουν, “Κατέβηκαν άγγελοι και αποκύλισαν την πέτρα! Και εμείς πέσαμε σαν νεκροί. Και ο Ιησούς βγήκε
ζωντανός από τον τάφο!” Ή, να ο Λάζαρος ζωντανός. Βλέπετε, αυτή δεν είναι άγνοια. Έτσι, αυτή είναι. Και μετά,
βεβαίως, έχουμε μερικά παρόμοια εδάφια στις γραφές, επίσης. Έχουμε 1 Ιωάννη 5 και εδώ έχεις τον Ιωάννη να
μιλά για μια αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος διαπράττει μια αμαρτία της οποίας
το τέλος είναι θάνατος. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει συγχώρεση. δεν μας δίνει πολλές λεπτομέρειες για το τι είναι,
Αλλά απλά αναγνωρίζει ότι υπάρχει αμαρτία που είναι προς θάνατο, δεν πρέπει να προσεύχεσαι για αυτού του
είδους των καταστάσεων. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που δεν πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς. Του Ιερεμία
του ειπώθηκε να σταματήσει να προσεύχεται για τους ανθρώπους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχεις καταστάσεις
όπου δεν θέλεις να ρίχνεις τα μαργαριτάρια σου στους χοίρους. Ή να προσφέρεις τις προσευχές σου μπροστά στο
Θεό όταν είναι για ανθρώπους που ήρθαν σε ένα τόπο όπου διέπραξαν μιαν αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο.
Σίγουρα έχουμε: Προς Εβραίους 6, προς Εβραίους 10, πρέπει να τα διαβάσουμε αυτά. Προς Εβραίους
6:4, “Επειδή, είναι αδύνατον αυτοί που μια φορά φωτίστηκαν...” Μα το βλέπετε αυτό; Τώρα, κοιτάξτε αυτό! Θέλω
να σημειώσω μερικά πράγματα εδώ, επειδή μερικές φορές οι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά ως να είναι θεμελιώδεις
διαφορετικά, πιθανόν, από την ασυγχώρητη αμαρτία που αναφέρεται στα τρία ευαγγέλια. Αλλά υπάρχουν τόσα
πολλά κοινά, και θέλω να τα δείτε. Προσέξτε αυτό: “Είναι αδύνατον” Εκεί είναι το ‘Ποτέ’ μας, “Είναι αδύνατο”
“αυτοί που μια φορά φωτίστηκαν.” Βλέπετε, δεν είναι άγνοια. Λαμπερό φως έφεξε, Όπως και με εκείνους τους
γραμματείς που απαρνήθηκαν τον Χριστό μέσα σε όλο το φως! Αυτοί οι άνθρωποι διαφωτίστηκαν. Τώρα, δεν
σημαίνει κατ’ανάγκη ότι περπάτησες με τον Χριστό, και ότι μίλησες με τον Χριστό. Αλλά διαφωτίστηκες στην
αλήθεια του Χριστού. Είτε ήταν από Αυτόν κατευθείαν ή από εκείνους που άκουσαν από Αυτόν, ή από εκείνους
που άκουσαν από αυτούς που άκουσαν από Εκείνον! Με άλλα λόγια, ή το φως που πήρες από Αυτόν ή το φως που
πήρες από τους αποστόλους ή το φως που πήρες από εκείνους που γνωρίζουν τα συγγράμματα των αποστόλων,
Ονομαστικά τον Λόγο του Θεού, Διαφωτίστηκαν. Γεύτηκαν το Ουράνιο Δώρο. Βλέπετε, είδαν κάτι από την δύναμη
του Θεού. Μετείχαν στο Άγιο Πνεύμα! Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται πάλι. Βλασφήμησαν
το Πνεύμα. Τώρα έχεις το Άγιο Πνεύμα, και Αυτός εμπλέκεται εδώ. Ήταν ενεργός μέσα στη ζωή τους. Ακριβώς
όπως εκεί... το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν δια μέσου του Ιησού, Και το είδαν, και είπαν, “Είναι ένα κακό Πνεύμα.” εδώ
επίσης εμπλέκεται το Πνεύμα. Αυτοί οι άνθρωποι μετείχαν στα έργα του Πνεύματος. Γεύτηκαν τον καλό Λόγο
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του Θεού, και τις δυνάμεις του μέλλοντα αιώνα, και έπειτα παράπεσαν... Βλέπετε, είναι η απόρριψη του φωτός του
Αγίου Πνεύματος, Ακριβώς όπως ήταν με εκείνους τους γραμματείς. “και έπειτα, αφού παράπεσαν, είναι αδύνατον
να τους ανακαινίσει κανείς ξανά σε μετάνοια.” Τελείωσε. εκεί είναι το “ποτέ!” Είναι αδύνατον. έφτασαν ένα όριο
- ένα σημείο χωρίς επιστροφή. “Ξανασταυρώνοντας στον εαυτό τους τον Υιό του Θεού και καταντροπιάζοντας.”
Μετά έχεις Προς Εβραίους 10:26. “Επειδή, αν εμείς αμαρτάνουμε εθελούσια...” Να την απόρριψη. Συνεχίζεις να
αμαρτάνεις. Επιλέγεις την αμαρτία πάνω από τον Χριστό. Εάν συνεχίζεις να αμαρτάνεις σκόπιμα αφού έλαβες την
γνώση της αλήθειας... Να το. Εδώ είναι η διαφώτιση, όπως το είδαμε στου Εβραίους 6. Η γνώση της αλήθειας.
Έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με το φως. Εάν συνεχίζεις να αμαρτάνεις σκόπιμα μετά που έρθεις πρόσωπο με
πρόσωπο με το φως, μετά που έλαβες την γνώση της αλήθειας, δεν απολείπεται - εδώ είναι το “ποτέ” - πλέον
θυσία για τις αμαρτίες. αλλά κάποια φοβερή αναμονή κρίσης, και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει
τους ενάντιους. Και ξέρετε τι λέει στο εδάφιο 29; “Και έβρισε το Πνεύμα της χάρης” Προσέξατε πως το Πνεύμα
είναι εδώ πάλι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
Και μετά άλλο ένα που αξίζει να το αναφέρουμε εδώ είναι το 2 Πέτρου 2:20 “Επειδή, αν, αφού απέφυγαν
τα μολύσματα του κόσμου,” Βλέπετε αποτραβήχτηκαν από τον κόσμο εκεί όπου έβλεπαν το φως, την αλήθεια.
Για μια περίοδο είχαν τον Χριστό. Για μια περίοδο, περπατούσαν σε εκείνο το φως. “επειδή, αν, αφού απέφυγαν τα
μολύσματα του κόσμου, διαμέσου της επίγνωσης” - να την γνώση - εδώ είναι το φως, ξανά. εδώ είναι η επίγνωση
της αλήθειας. “Η επίγνωση του Κύριου και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού, μπλέχτηκαν ξανά σ’αυτά” - τα μολύσματα.
Πάνε και αμαρτάνουν σκόπιμα όπως είδαμε στους Εβραίους 10. Και αυτά τα πράγματα τους νικούν. “έγιναν
σ’αυτούς τα τελευταία χειρότερα από τα πρώτα. Επειδή, ήταν καλύτερα σ’αυτούς να μη γνωρίσουν τον δρόμο της
δικαιοσύνης παρά, αφού τον γνώρισαν, να κάνουν πίσω από την άγια εντολή που τους παραδόθηκε.”
Λοιπόν, προσέξετε. Το Πνεύμα του Θεού εξοργίζεται. Το Πνεύμα του Θεού απορρίπτεται. Είναι
βλασφημία για το Πνεύμα του Θεού. Το βλέπετε αυτό σε αυτά τα κείμενα. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο επικριτικό;
Λοιπόν, κοιτάξτε. Να σας πω αυτό. Εσείς και όλοι οι άλλοι σε αυτόν τον κόσμο μπορούν να συγχωρεθούν από
την αμαρτία εάν μετανοήσουμε. Δεν το είπε αυτό ο Πέτρος; Ότι εάν μετανοήσεις, οι αμαρτίες σου θα πλυθούν.
Θα εξαλειφθούν. Βλέπετε, εάν δεν μετανοήσεις, παρομοίως θα καταστραφείς. Αυτό είναι που είπε ο Ιησούς. Αλλά
εκεί όπου υπάρχει μετάνοια, υπάρχει συγχώρεση. Αλλά ας σε ρωτήσω αυτό. Όταν ο Ιησούς ετοιμαζόταν να φύγει
από αυτό τον κόσμο, Είπε, “Θα σας στείλω τον Παράκλητο. Θα σας στείλω Κάποιον, και Αυτός θα έρθει μέσα σε
αυτόν τον κόσμο, και Αυτός θα κάνει κάτι. Η δουλειά του θα είναι να κάνει κάτι.” Το βρίσκεις εκεί στο δέκατο
έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Τι θα κάνει; Ποια θα είναι μία από τις εργασίες Του στο κόσμο; Μπορείτε να σκεφτείτε
κάτι; Αυτός θα ελέγξει τους ανθρώπους για την αμαρτία. Θα ελέγξει τους ανθρώπους για την δικαιοσύνη. Και
πρέπει να σκεφτώ, είναι το δίκαιο κριτήριο που ο Θεός απαιτεί από τους ανθρώπους. Και εκείνο δεν μπορεί να
το εκπληρώσει μόνος του ο άνθρωπος. εκείνο το εκπλήρωσε ο Ιησούς. Και θα ελέγξει τους ανθρώπους για την
δικαιοσύνη. Και θα πρέπει να πιστέψω στη δικαιοσύνη αυτή, στη βεβαιότητα της. Στο φόβο της. Αυτό συμβαίνει
στους ανθρώπους ακριβώς πριν σωθούν. Έρχονται να δουν τους εαυτούς τους σαν αμαρτωλούς. Έρχονται να
δουν τους εαυτούς τους γυμνούς, χρειάζονται μια δικαιοσύνη που δεν μπορούν να παρέχουν. Έρχονται να δουν
τους εαυτούς τους σαν αντικείμενα για την οργή του Θεού. Και το Πνεύμα ελέγχει. Αλλά όταν εξοργίσεις το
Πνεύμα. Όταν βλασφημήσεις το Πνεύμα. Όταν... όταν λυπείτε το Πνεύμα, φτάνει σε ένα σημείο... Αυτός φτάνει
σε ένα σημείο όπου δεν θα το κάνει αυτό στη ζωή σου. Είσαι νεκρός. Είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Είσαι σε ένα
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τόπο απελπισίας, εάν ποτέ έρθεις στο σημείο όπου το Πνεύμα του Θεού τραβήξει γραμμή και πει, “Αυτό είναι. Όχι
περισσότερο.” Βλέπεις, εάν δεν υπάρχει έλεγχος, θα πεθάνεις στην αμαρτία σου. Κανένας δεν σώζεται εκτός και
αν το Πνεύμα του Θεού κάνει έλεγχο που οδηγεί τον άνθρωπο στη μετάνοια. Και χωρίς την μετάνοια, θα πεθάνεις
στις αμαρτίες σου. Τελείωσαν όλα! Τελείωσαν απολύτως όλα! Είναι το τέλος.
Ακούστε. Η ασυγχώρητη αμαρτία. Η αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο είναι όταν αντιστεκόμαστε και
απορρίπτουμε το φως του Πνεύματος του Θεού τόσο απόλυτα θλίβεται ώστε αποσύρετε για πάντα από το να
φέρει σε αυτό το άτομο δύναμη ελέγχου. Ώστε ποτέ δεν μπορούν να μετανοήσουν και να συγχωρεθούν. Και ξέρετε
κάτι; Ο Bunyan ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα επειδή το πέρασε ο ίδιος. Και μπορώ να σου πω, όταν έγραψε το
Pilgrim’s Progress και περίγραψε το Σπίτι του Διερμηνέα ο άνθρωπος μέσα στο σιδερένιο κλουβί Ακούστε πως
το περιγράφει... Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος μέσα στο σιδερένιο κλουβί και πέστε μου εσείς εάν ο Bunyan δεν
ήρθε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι αυτή η ασυγχώρητη αμαρτία είναι ακριβώς αυτό που σας λέω εγώ. Ακούστε. Ο
άνθρωπος στο σιδερένιο κλουβί λέει αυτό: “Παραμέλησα να αγρυπνώ και να εγκρατεύομαι.” παρασύρθηκε όπως
μιλήσαμε στο κεφάλαιο 2 στη προς Εβραίους επιστολή. Προχώρησε να αμαρτάνει σκόπιμα. Ή - όπως και με
εκείνους τους γραμματείς - σκόπιμα απόρριπταν τον Χριστό ακόμα και όταν το Φως είπε Ο Λάζαρος αναστήθηκε
από τους νεκρούς και ακόμα περισσότερο από αυτό, Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και αυτοί οι
Ρωμαίοι στρατιώτες γνώριζαν ότι έγινε. Και έχουμε δει τέτοια θαύματα όπως κανένας άνθρωπος δεν έχει κάνει!
Βλέπετε, περιφρόνησαν το φως. Ο άνθρωπος μέσα στο σιδερένιο κλουβί λέει, “Παραμέλησα να αγρυπνώ και να
εγκρατεύομαι.” “Έβαλα τα χαλινάρια πάνω στο λαιμό των επιθυμιών μου.” Ξέρετε ένα πράγμα που ειπώθηκε για
τους Ιουδαίους αρχηγούς; Ο Πιλάτος ήξερε ότι παράδωσαν τον Ιησού σε αυτόν, για ποιο λόγο; Ζήλια. επιδίωκαν
τα πάθη τους. Αυτός ο άνθρωπος λέει, “Έβαλα τα χαλινάρια πάνω στο λαιμό των επιθυμιών μου. Αμάρτησα
ενάντια στο φως του Λόγου και την αγαθότητα του Θεού. Λύπησα το Πνεύμα και Αυτός έφυγε. Προκάλεσα τον
Διάβολο και ήρθε σε μένα. Προκάλεσα τον Θεό σε οργή και με εγκατέλειψε. Σκλήρυνα την καρδιά μου τόσο πολύ
ώστε να μην μπορώ να μετανοήσω.” Δεν είναι ακριβώς αυτό που προφήτεψε ο Ησαΐας; Και που λέει ο Ιωάννης
εκεί στο Ιωάννη 12 ότι αυτό θα συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους; “Ο Θεός μου αρνήθηκε την μετάνοια. Βλέπετε
λέει όλα αυτά που λέγαμε εμείς. Λύπησε το Πνεύμα. Τώρα ο Θεός του αρνείται την μετάνοια. Και λέει αυτό, “ Ο
Λόγος Του δεν μου δίνει ενθάρρυνση για να πιστέψω.”
Εμείς τι νομίζουμε; Νομίζουμε ότι απλά μπορούμε να αμαρτάνουμε όποτε θέλουμε και να ερχόμαστε
οποτεδήποτε στο Λόγο του Θεού και να βρίσκουμε ότι μας ελέγχει ώστε να τρέχουμε σε Αυτόν για μετάνοια;
Τι συμβαίνει όταν έρθεις στον τόπο όπου το Πνεύμα αποσύρθηκε πλήρως και η καρδιά σου είναι τόσο σκληρή,
Βλέπεις τον Λόγο του Θεού και δεν σημαίνει τίποτα για εσένα; Βλέπετε, αυτό είναι που περιγράφει ο Bunyan. “Ο
Λόγος του δεν με ενθαρρύνει για να πιστέψω. Με έκλεισε σε αυτό το σιδερένιο κλουβί. Όλοι άνθρωποι στο κόσμο
δεν μπορούν να με βγάλουν. Ω, αιωνιότητα, αιωνιότητα! Πως θα παλέψω με τη μιζέρια που θα συναντήσω στην
αιωνιότητα;”
Εντάξει. Απλά... Πρέπει να έρθουμε σε αυτό το σημείο επειδή νομίζω ότι εξακριβώσαμε το γεγονός ότι
υπάρχει τέτοιο πράγμα και κοιτάξαμε το τι είναι. Αλλά όμως, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό: Εντάξει, είναι
αλήθεια ότι μερικοί άνθρωποι το διέπραξαν. Είναι μια πραγματική αμαρτία! Και υπάρχουν άνθρωποι που την
διέπραξαν! Και η Προς εβραίους επιστολή, εάν οι Εβραίοι είναι οτιδήποτε, Είναι ένα βιβλίο που μας προειδοποιεί
από το να έρθουμε στο σημείο όπου ξεπερνούμε τα όρια. Είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Αλλά μετά πρέπει
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επίσης να αγωνιστούμε με αυτό: Οι άνθρωποι - είτε είναι η δική τους καρδιά είτε είναι οι πειρασμοί του Διαβόλου
- συχνά πιστεύουν ότι την διέπραξαν, ενώ δεν την διέπραξαν. Τότε, πως μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που
έφτασαν σε αυτό το σημείο; Τι μπορούμε να πούμε; Λοιπόν, νομίζω ένα πράγμα που θέλουμε να πούμε είναι σε
οποιονδήποτε που νομίζει ότι το διέπραξε, Χρειάζεται πραγματικά να κοιτάξουν αυτά τα πράγματα για τα οποία
μίλησα, για το τι είναι πραγματικά. Έτσι ο άνθρωπος σαν εμένα που απλά νομίζει ότι είναι μια σκέψη που έρχεται
στο μυαλό σου που είναι βλασφημία, Αυτή μπορεί να μην είναι τίποτα πάρα ψίθυροι του Διαβόλου. Ούτε ακόμα
οτιδήποτε που θεληματικά να βγάζεις από την δική σου καρδιά. Ξανά, είναι σαν στο Pilgrim’s Progress, θυμάστε
τον Χριστιανό να περπατά στην Κοιλάδα του Θανάτου και αυτά τα μικρά δαιμονικά διαβολάκια έρχονται και
μιλούν πράγματα μέσα στο αυτί του. Ώστε αυτός νόμιζε ότι ήταν η δική του η καρδιά. Μετά αντιλήφθηκε ότι
ήταν πράγματι δαιμονικά. Λοιπόν, πως θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πράγμα; Ο Διάβολος
έρχεται και ψιθυρίζει, “Διέπραξες την ασυγχώρητη αμαρτία. Την διέπραξες επειδή είχες αυτή την τρελή σκέψη.
Και να δεν είχες την τρελή σκέψη, θα βάλω μια μέσα στο κεφάλι σου τώρα αμέσως για να σε κάνω να σκεφτείς ότι
έκανες τρελή σκέψη!” Πως βοηθούμε τέτοιους ανθρώπους; Πως τους βοηθούμε να διακρίνουν έναντι...
Λοιπόν, νομίζω το πρώτο πράγμα είναι να κοιτάξουμε... Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν
είναι αυτό: Οι άνθρωποι θα πάνε στην επιστολή προς Εβραίους, Κεφάλαιο 10, και θα πουν, “Κοίτα, λέει ότι εάν
εκτεθώ στο φως, και διαφωτίστηκα, και αμαρτήσω εθελούσια μετά από αυτό, δεν υπάρχει τίποτα παρά κάποια
φοβερή αναμονή κρίσης. Αυτή η φοβερή αναμονή κρίσης και έξαψη φωτιάς. Αυτά ο Θεός θα δώσει στους εχθρούς
Του. Και λένε Εννοώ, αδέλφια! Είναι φοβερό! Και έχουμε ανθρώπους συνέχεια. Εκθέτονται στην αλήθεια και μετά
αμαρτάνουν εθελούσια! Εννοώ, τι συμβαίνει όταν κάποιος έρθει σ’εμάς και μας πει, “Δεν ξέρω αν διέπραξα την
ασυγχώρητη αμαρτία ή όχι.”
Να σας πω αυτό. Υποψιάζομαι, πιθανόν περισσότερες φορές από ότι ξέρουμε, οι άνθρωποι διαπράττουν
την ασυγχώρητη αμαρτία. Και μπορεί να φτάσουν στο σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Έτσι το τελευταίο
πράγμα που θέλεις να πεις σε κάποιο. Όταν έρθουν σε σένα έτσι είναι να τους πεις ότι ξέρεις σίγουρα ότι ΔΕΝ
την διέπραξαν. Το γεγονός είναι, υπάρχει τέτοια αμαρτία. Και άνθρωποι την διαπράττουν. Και δεν θέλεις απλά
να καθησυχάσεις τους ανθρώπους με να τους πεις ότι δεν την έκαναν. Και θα σας πω αυτό - Εάν η συνείδηση
τους είναι δεμένη με τον Λόγο του Θεού, τα λόγια σου δεν θα τους βοηθήσουν. Επειδή όσο και αν τους πεις,
“Λοιπόν, δεν νομίζω ότι την διέπραξες.” Εάν έχουν συνείδηση που είναι ευαίσθητη στο Λόγο του Θεού και πάνε
στο κεφάλαιο 10 στους Εβραίους και το κοιτάξουν, και πούνε, “Μπορείς να το λες όλη μέρα, Αλλά κοίτα! Λέει ότι
εάν αμαρτάνω εθελούσια μετά που θα λάβουμε τη γνώση της αλήθειας και διαφωτιστήκαμε και εγώ γεύτηκα αυτά
τα πράγματα. Λέει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορώ να σωθώ!” Και έτσι, δεν θέλεις απλά να έρθεις και να τους
πεις. Έτσι τι πρέπει να τους πούμε;
Κοιτάξετε, το τι θα τους έλεγα εγώ είναι αυτό. Πρέπει να θυμάστε αυτό, “Η αλήθεια ελευθερώνει.” Και
έτσι, εάν ο Διάβολος εργάζεται, Είναι ο πατέρας των ψεμάτων. Η αλήθεια είναι που σε ελευθερώνει. Τώρα υπάρχει
η περίπτωση για να πεις στους ανθρώπους, “Κοίταξε, τώρα εάν εκτέθηκες σε πολύ φως και εσύ προχώρησες και
αμάρτησες σκόπιμα, δεν θα σου πω ότι δεν είναι ένας φοβερός τόπος. Επειδή θα σου έλεγα ψέματα. Θα ήμουν
εκεί δίπλα στο πατέρα του ψεύδους εάν σου το έλεγα αυτό. Επειδή δεν είναι αυτό που λέει ο Θεός στο Λόγο Του.
Ο Θεός λέει στο Λόγο Του: Θα ήταν καλύτερα για εσένα να μην ήξερες ποτέ παρά να είσαι σαν αυτό τον σκύλο
που επιστρέφει στον εμετό του. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος τόπος, και δεν θα σου πω ότι δεν είναι!”
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Αλλά τι λέμε στους ανθρώπους; Λέμε στους ανθρώπους την αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ένα
πράγμα που θα ήθελες να πεις είναι αυτό. “Φίλε μου, υπάρχει μόνος ένας τρόπος να σωθείς.” Βλέπεις, αυτή είναι η
αλήθεια. Υπάρχει μόνο ένας δρόμο προς τον Ουρανό. Μπορείς να πεις σε αυτό το άτομο, Είτε διέπραξες αυτή την
ασυγχώρητη αμαρτία ή όχι, δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Και η αλήθεια είναι, δεν νομίζω να ξέρεις για σίγουρα.
και δεν νομίζω να μπορείς να ξέρεις.” Και ξέρετε τι θα έρθουν να σου πουν οι περισσότεροι άνθρωποι, “Φοβάμαι
ότι την διέπραξα.” Πολύ σπάνια βρίσκεις κάποιον σαν τον άνθρωπο μέσα στο σιδερένιο κλουβί που θα σου πει,
“Ξέρω ότι την διέπραξα, Και ξέρω ότι δεν υπάρχει βοήθεια, Και είμαι σε τέτοια απόγνωση.” Και απλά φεύγουν
προς την καταστροφή τους. Μπορεί να βρεις κάποιον σαν αυτόν, Αλλά τυπικά, είναι κάποιος που έρχεται σε σένα
και λέει, “Φοβάμαι ότι την διέπραξα!” Εντάξει, εάν φοβάσαι ότι την διέπραξες, τι μου λέγεις είναι ότι δεν ξέρεις
εάν το έκανες. Και εγώ δεν ξέρω εάν το έκανες. Και μπορώ να σου πω αυτό. Ότι από εκεί που είσαι τώρα, Υπάρχει
μόνο, για όλους μας, μόνο ένας δρόμος για τον Ουρανό. Υπάρχει μόνο ένας.
Και τώρα, μπορώ να έρθω και να πω, “Φίλε μου, θέλω να σκεφτείς για κάτι. Υπάρχουν παιδιά του Θεού
που αμάρτησαν εθελούσια;” Ναι, όπως ο καθένας. Και η Βίβλος φροντίζει για αυτό. “Παιδάκια μου, αυτά σας τα
γράφω, για να μην αμαρτήσετε, αν, όμως, κάποιος αμαρτήσει, έχουμε Παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού
Χριστό τον Δίκαιο.” Έτσι έχουν τα πράγματα: Το πρώτο πράγμα που θα έλεγες σε κάποιον είναι, “Υπάρχει πρόνοια
για εκείνους που εκτέθηκαν σε πολύ φως όταν αμάρτησαν.” Σωστά; Εννοώ, “παιδάκια μου” δεν είναι αυτό υπόθεση
ότι εκείνοι άνθρωποι εκτέθηκαν σε πολύ φως; Και δεν λέει ότι είναι χωρίς ελπίδα. Λέει ότι υπάρχει πρόνοια. Έτσι
πρέπει να το καταλάβετε αυτό: Όταν στο Εβραίους 10 λέει, “Εάν συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε...” Προσέξετε
πως το λέει στο ESV, “Εάν συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε;” Και μεταφρασμένο το ρήμα υποδηλώνει συνεχιζόμενη
απόρριψη του φωτός. Δεν είναι η περίπτωση όπου πέφτεις. ο δίκαιος άνθρωπος πέφτει εφτά φορές. Θα σηκωθεί.
Αλλά η υπόθεση εκεί είναι ότι ένας δίκαιος άνθρωπος μπορεί να πέσει εφτά φορές.
Να σε ρωτήσω αυτό: νομίζεται ότι υπήρχε κάτι προσχεδιασμένο και εθελούσιο όταν ο Δαυίδ κοίταξε την
γυμνή γυναίκα; Ξέρετε κάτι; Θα μπορούσε να κοιτάξει και να κρατήσει αυτή την αμαρτία εδώ πάνω και να πει,
“Αμάν, ήταν πολύ όμορφη,” και να διασκεδάσει κακές σκέψεις, και να το σταματήσει εκεί. Νομίζετε ότι υπήρχε
οτιδήποτε προσχεδιασμένο και σκόπιμο όταν είπε στους υπηρέτες του, “Θέλω να πάτε στο σπίτι του Ουρία, και
είναι μια γυναίκα εκεί, και θέλω να την φέρετε εδώ;” Νομίζετε ότι είχε προσχεδιασμένες σκέψεις; Νομίζετε ότι
εθελούσια αμάρτησε; Βεβαίως, έτσι ήταν! Ακούστε! Του Πέτρου του ειπώθηκε ότι θα αμάρτανε και αυτός είπε,
“Δεν θα το κάνω.” Και πήγε και το έκανε. Και δεν το έκανε μόνο μια φορά, και μετά δεύτερη φορά, το έκανε
τρεις φορές. Του ειπώθηκε ότι θα το έκανε, και μετά που το έκανε δύο φορές, συνέχισε και το έκανε τρίτη φορά.
Λοιπόν, γιατί να το αναφέρω αυτό; Όχι για να ενθαρρύνω την αμαρτία. Αλλά για να δείξω... Άκουσε φίλε μου, Όχι
μόνο υπάρχει πρόνοια για την αμαρτία στις ζωές εκείνων που εκτέθηκαν στο πολύ φως, υπάρχουν συγκεκριμένα
παραδείγματα στις Γραφές.
Τώρα, επειδή υπάρχουν, και δεν ξέρεις σίγουρα εάν διέπραξες την ασυγχώρητη αμαρτία, παρά ατέλειωτα
να προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι την έκανες... ο Πέτρος βρήκε στον Χριστό, Έναν που του είπε τρεις
φορές, (Μια για κάθε φορά που Τον απαρνήθηκε) “Πέτρο, με αγαπάς;” Ο Θεός ήρθε στο Δαυίδ και του είπε, “Εσύ
είσαι ο άνθρωπος.” Αλλά δεν του είπε, “Να είσαι καταραμένος.” Ο Δαυίδ αργότερα έγραψε ένα Ψαλμό που λέει,
“Μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία.” Δεν ξέρεις σίγουρα εάν διέπραξες αυτό το
πράγμα. Και έχεις παραδείγματα μέσα στις Γραφές από ανθρώπους που σκόπιμα αμάρτησαν και συγχωρέθηκαν
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και είχαν άφεση αμαρτιών. Και ξέρω αυτό: ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς τον Θεό. Και είναι να έρθεις στον
Ιησού Χριστό.
Κοιτάξτε. Μετανοήστε. Εάν μετανοήσεις, θα συγχωρεθείς. Ο Ιησούς είπε, “Εάν έρθεις σε Μένα, Δεν θα σε
βγάλω έξω.” Και εσύ λες, “Πως γίνεται αυτό; Τι γίνεται αν διαπράξω την ασυγχώρητη αμαρτία και μετά πάω στον
Ιησού; Πρέπει να με βγάλει έξω.” Όχι, δεν αντιλαμβάνεσαι; Δεν άκουσες; Όταν λύπησες το Πνεύμα τόσο πολύ,
ώστε να διέπραξες την ασυγχώρητη αμαρτία, Το Πνεύμα δεν θα σε ελέγξει στη ζωή σου για να σε κάνει να θέλεις
να τρέξεις στο Χριστό. Ο πόθος να θέλεις να τρέξεις και να πηδήσεις μέσα στα χέρια Του είναι ένδειξη ότι έχεις μια
ανοιχτή πόρτα για να περάσεις! Ο Ιησούς λέει, “Εάν θέλεις, έλα! Εάν διψάς, πιες! Εάν πεινάς, φάγε!” Είπε, “Εάν
θέλεις ανάπαυση, Θα σου την δώσω, εάν έρθεις σε Μένα. Εκείνον που έρχεται σε Μένα, δεν θα τον βγάλω έξω.”
Αυτό είναι που λέει! Έτσι, ακούστε. Εάν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται στη καρδιά σου ώστε να έχεις την επιθυμία
για να πας εκεί τότε πήγαινε. Κοιτάξτε, δείχνεις γνήσια ένδειξη ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ενεργό. Όπως έχω
πει ψες, Νομίζω ότι έτσι είναι... Το αγαπώ πολύ αυτό. Είναι σαν όταν ο Charles Leiter ρώτησε τον Conrad Murell
μια φορά, “Μπορεί κάποιος να χάσει την σωτηρία του;” Και ο Conrad είπε, “Μπορείς εάν το κάνεις.”
Μπορείτε να καταλάβετε: Οι Γραφές μιλούν για ναυάγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να χάσεις την
σωτηρία του Θεού. Αλλά ολοκάθαρα βλέπουμε ανθρώπους μέσα στη Γραφή που λαμβάνουν το Ευαγγέλιο με χαρά
και μετά φεύγουν. Στο Ματθαίο 13 μας λέει αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα, υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Υμέναιος
και τον Αλέξανδρο οι οποίοι ναυάγησαν στην πίστη. Ξεκάθαρα, υπάρχουν προειδοποιήσεις στους Εβραίους 6
και 10 και σε άλλα εδάφια που πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά. Επειδή οι άνθρωποι μπορούν να ναυαγήσουν στην
πίστη. Μπορούν να παρασυρθούν. Μπορούν να φύγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σωτηρία του Θεού είναι ελλιπής.
Αλλά σημαίνει ότι υπήρχαν ελλείψεις στην πίστη τους. Δεν είχε ρίζα.
Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά; Για να το πω αυτό: Εάν κάποιος με ρωτήσει, “Ο Ιησούς Χριστός θα σώσει
κάποιον που διέπραξε την ασυγχώρητη αμαρτία;” Θα του πω, “Μπορεί να το κάνει, εάν το έκανε.” Λες εσύ, “Τι
εννοείς;” Εννοώ αυτό: Δεν έχει σημασία τι νομίζεις ότι διέπραξες, Εάν τρέξεις στο Χριστό και πέσεις μέσα στην
αγκαλιά του, Και Αυτός ψιθυρίσει, “Σε αγαπώ, Είσαι συγχωρεμένος.” Τότε δεν με νοιάζει τι διέπραξες, Και δεν
με νοιάζει τι νομίζεις ότι έκανες, και δεν με νοιάζει πόσο πείστηκες ότι διέπραξες την ασυγχώρητη αμαρτία,
Εάν Αυτός σε συγχωρέσει για αυτό, τότε είσαι συγχωρεμένος. Και υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς τον Ουρανό.
Υπάρχει μόνο ένας δρόμος.
Και έτσι αν κάποιος παγιδευτεί τόσο από την ασυγχώρητη αμαρτία ώστε το μόνο που μπορούν να κάνουν
είναι να ανησυχούν και να εκνευρίζονται στην απιστία, δεν μπορούν να σωθούν. Και έτσι θα πω σε όποιον ακούει
ή σε όποιον από εσάς έχει κάποιον που νομίζει ότι την έχουν διαπράξει, πρέπει να τους πείσετε για αυτή την
πραγματικότητα, εκείνη την αλήθεια. Κοίταξε φίλε μου, Εάν την διέπραξες ή όχι, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω αυτό: ότι
κανένας δεν θα πάει στον Ουρανό, εκτός και αν μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους, και πιστέψουν στον Κύριο
Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει δικαίωση για κανένα, εκτός από εκείνους που θα τρέξουν στο Χριστό που πάνε σε
Εκείνον, για να βρουν ανάπαυση σε Αυτόν. Και Αυτός υπόσχεται ότι αν πας σε Αυτόν, θα βρεις ικανοποίηση, θα
βρεις κάτι εκεί για να πιεις που θα οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Θα βρεις ανάπαυση. Θα την βρεις πραγματικά.
Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς τον Ουρανό. Εάν είσαι τόσο συγκρατημένος και τόσο κολλημένος που
δεν μπορείς να τρέξεις σε Αυτόν για να σε σώσει, τότε είσαι σε μπελάδες. Εάν οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου που
σε εμποδίζει από το να πας σε Αυτόν για ανάπαυση, τότε είσαι σε μπελάδες! Είτε είναι η ασυγχώρητη αμαρτία ή
12

άλλον είδος αμαρτίας. Εάν υπάρχει οτιδήποτε στη ζωή σου... Βρίσκουμε αυτό: “Ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο
κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε.” Για να σωθείς, πρέπει
να παραδοθείς, και να εμπιστευτείς την δικαιοσύνη που ο Χριστός κέρδισε για τους αμαρτωλούς. Πρέπει να το
κάνεις αυτό.
Και βρίσκω αυτό: Οι υποσχέσεις του Θεού ποτέ δεν ακυρώνονται. Υποσχέθηκε ότι υπάρχει ένα σημείο
από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή; Ναι. Πιθανόν προειδοποίησε περισσότερο παρά αυτά που υποσχέθηκε. Και
υπάρχει υπόσχεση ότι μπορούμε να πάμε στο Χριστό; Ναι! Λοιπόν, τα δύο δεν θα έρθουν ποτέ σε αντιπαράθεση.
Ποτέ δεν θα συγκρουστούν. Ποτέ δεν θα παρέμβουν μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι, αν ΘΕΛΕΙΣ... Έτσι τελειώνει
την Γραφή: “Αν ΘΕΛΕΙΣ, έλα να πιεις.” Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος.
Μπορείς να πεις σε οποιοδήποτε, ασχέτως του τι νομίζουν ότι διέπραξαν, “Κοίταξε, δεν έχει σημασία τι
νομίζεις ότι διέπραξες, δεν έχει σημασία πόσο ανησυχείς, οι ανησυχίες σου δεν θα σε σώσουν. Δεν πάει κανένας
στον Ουρανό με το να ανησυχεί. Και ξέρετε κάτι; Οι άνθρωποι που ανησυχούν ότι διέπραξαν την ασυγχώρητη
αμαρτία, Ξέρετε τι κάνουν; Πολλαπλασιάζουν συμβούλους. Θέλουν να πάνε σε αυτό το άτομο και μετά σε εκείνο.
Θέλουν να πάνε σε αυτό το άτομο και να πουν, “Φοβάμαι ότι διέπραξα την ασυγχώρητη αμαρτία.” Και γιατί το
λέγουν αυτό; Επειδή ελπίζουν ότι το άτομο αυτό θα τους πει μια λύση που αυτομάτως θα τους σώσει. Και το
άτομο αυτό θα τους πει, “Χρειάζεται να πας στο Χριστό.” Και μετά τρέχουν σε άλλο άτομο και λένε, “Νομίζω
ότι διέπραξα την ασυγχώρητη αμαρτία.” Και όλη την ώρα έχουν κάτι σαν στους Εβραίους 6 ή 10 να αντηχούν
στο μυαλό τους ώστε ποτέ δεν ακούουν. Αλλά πρέπει να φτάσουμε αυτού του είδος τους ανθρώπους! Πρέπει να
φτάσουμε στον τόπο όπου τους λέμε, “Πρέπει να ακούσεις αυτό που σου λέω!” Υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς
τον Ουρανό. Και δεν είναι με το να ανησυχείς αν διέπραξες ή όχι την ασυγχώρητη αμαρτία. Αυτό δεν σε παίρνει
στον Ουρανό. Δεν είναι, “Ω μα νομίζω ότι διέπραξα τους Εβραίους 10” Μα αυτό δεν σε παίρνει στον Ουρανό.
Βλέπεις, το να ανησυχείς για αυτό δεν θα το διορθώσει. Δεν θα το λύσει. Το πράγμα είναι, το τι το λύνει είναι όταν
πεις, “Θα με συγχωρέσει ο Ιησούς εάν το διέπραξα;” Λοιπόν, θα έλεγα, εάν τρέξεις σε Αυτόν για ανάπαυση, Αυτός
υπόσχεται ότι θα σου δώσει αυτή την ανάπαυση.
Και όπως έχω πει ψες, αδέλφια, Νομίζω ένας από τους τόπους που μπορούμε να πάρουμε τους ανθρώπους
είναι σαν εκείνους τους δύο τυφλούς άνδρες. Και ήρθαν και είπαν, “Υιέ του Δαυίδ, Ελέησε μας!” Και το πλήθος
είπε, “Σιωπάτε.” Και εκείνοι έκραζαν πιο δυνατά, “Υιέ του Δαυίδ, ελέησε μας!” Και έκραζαν, και έκραζαν, και
έκραζαν, και τελικά ο Ιησούς τους είπε, “Τι θέλετε να σας κάνω;” Και αυτοί είπαν, Κύριε, να ανοιχτούν τα μάτια
μας!” Και Αυτός τους το έκανε. Και βλέπετε, αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Ο Διάβολος λέει, “Σιωπάτε!
Διαπράξατε την ασυγχώρητη αμαρτία!” “Ιησού! Υιέ του Δαυίδ! Ελέησε με! Μπορεί να διέπραξα την ασυγχώρητη
αμαρτία, αλλά συγχώρα με όπως και να’ναι. Δεν έχω που αλλού να πάω. Είσαι η τελευταία μου ελπίδα! Ξέρω
ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να μου δώσει την όραση μου.” “Απλά σιώπα! Σιώπα! Κάτσε ήσυχα. Διέπραξες την
ασυγχώρητη αμαρτία.” “Δεν με νοιάζει εάν το έκανα ή όχι, αλλά εγώ θα κράζω δυνατά, και θα φωνάζω, και εγώ θα
φωνάζω, και έστω εάν πεθάνω φωνάζοντας, εγώ θα φωνάζω.”
Όπως εκείνη τη γυναίκα που είχε τη κόρη που δαιμονιζόταν σκληρά. Ήρθε στον Ιησού και Αυτός ήταν
αμίλητος. Ας είναι! Εάν έτσι είναι μαζί σου. “Κύριε, νομίζω ότι διέπραξα την ασυγχώρητη αμαρτία. Σε παρακαλώ...”
Και Ο Ιησούς απαντά με σιωπή. Και έρχεται ο Διάβολος όπως εκείνο το πλήθος με εκείνους τους δυο τυφλούς
άνδρες και λέει, “Απλά σιώπα! Κάνε ησυχία.” Διέπραξες την ασυγχώρητη αμαρτία. Δεν θέλει να έχει να κάνει
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οτιδήποτε με σένα.” Και μετά έχεις ακόμα ανθρώπους εκεί να λένε, “Άνθρωπε, δεν έχει ελπίδα η υπόθεση σου.”
Ακριβώς όπως αυτούς που ακολουθούσαν τον Ιησού. “Ιησού, απόλυσε την. Απόλυσε την. Μας ενοχλεί. Κράζει
πίσω μας. Απόλυσε την! Δεν είναι καλή. Δεν αξίζει. Δεν είναι μια από τους εκλεκτούς σου ανθρώπους. Διέπραξε
τόσες αμαρτίες, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτή. Απλά απόλυσε την.” Αλλά αυτή δεν έπαιρνε όχι για απάντηση.
Ακούστε, ξέρετε τι είναι αυτό; Αυτή είναι πίστη! Αυτή είναι πίστη που εργάζεται μέσα στους τυφλούς ανθρώπους.
Αυτή είναι πίστη που εργάζεται μέσα σε αυτή την γυναίκα.
Και Αυτός είπε, “Δεν είναι σωστό για μένα να δώσω αυτό σε σένα.” Ξέρεις τι; Ακόμα και αν δεν είναι ο
Διάβολος τώρα, Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς φαίνεται σχεδόν να είναι αδιάφορος! Ακόμα και αν είναι τα ίδια Του τα
λόγια που βρίσκεις εκεί στο Ματθαίο 12 ή στο Μάρκο 3, ή στο Λουκά 12 αναφορικά με την ασυγχώρητη αμαρτία!
Δεν είναι ο Διάβολος πλέον, είναι τα λόγια του ίδιου του Ιησού. “Ναι, Κύριε. Είναι αλήθεια. Αλλά ακόμα εκεί
στο Λόγο Σου, Λες ότι αν έρθω σε σένα, θα μου δώσεις ανάπαυση.” Βλέπεις, χρησιμοποίησε τα ίδια Του τα λόγια
εναντίον Του. “Ναι, Κύριε. Είναι αλήθεια. Είμαι σκύλος. Και δεν μου αξίζει το ελάχιστο... Αλλά και το σκυλί δεν
τρώει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι;” Αδέλφια, θα σας πω κάτι, κράτησε τον Ιησού, έστω και αν
είναι σαν ένα άγριο άλογο, έστω και αν είναι σαν τον άγγελο με τον οποίον πάλεψε ο Ιακώβ, κράτησε Τον και
μην Τον αφήσεις να φύγει. Πήγαινε σε Αυτόν σαν την μόνη σου ελπίδα επειδή δεν έχεις καμία άλλη! Είναι το
μόνο θεμέλιο. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια, και η ζωή. Δεν υπάρχει άλλη οδός,
δεν υπάρχει άλλη αλήθεια, και δεν υπάρχει άλλη ζωή! Κράτησε τον, και έστω και αν ο Διάβολος σου φωνάζει,
και αν και οι ίδιες λέξεις του Ιησού, και αν και ακόλουθοι του Ιησού σε απορρίψουν - όπως εκείνοι οι ακόλουθοι
προσπάθησαν να διώξουν εκείνη την γυναίκα - κράτησε Τον εκεί και μην Τον αφήσεις. Και σου εγγυώμαι, εάν πας
σε Αυτόν, δεν θα σε βγάλει έξω. Δεν θα το κάνει!
Κανένας δεν ήρθε ποτέ στον Ιησού και επέμενε να πάρει κάτι από Αυτόν, και Αυτός τους έδιωξε. Άνθρωποι
γεμάτοι αμφιβολίες. Άπιστοι άνθρωποι. Ναι. Δεν πήραν τίποτε από Αυτόν. Δεν έκανε πολλά ισχυρά έργα αναμεταξύ
τους. Αλλά εκείνοι που ήταν αποφασισμένοι ( πάντα ήταν έτσι), εκείνοι που ήταν αποφασισμένοι, είτε διέπραξες
την ασυγχώρητη αμαρτία ή όχι, Εάν κρατηθείς επάνω Του θα σωθείς! Πιστεύω ότι ακούτε ακριβώς αυτό που σας
λέω.
Μερικοί άνθρωποι θα έλεγαν ότι ναι, πράγματι, υπάρχει η ασυγχώρητη αμαρτία και το βλέπουμε στα
ευαγγέλια. Αλλά επειδή η ασυγχώρητη αμαρτία ήταν ευκρινώς, όπως εκεί στο Μάρκο Κεφάλαιο 3, που λέει ότι ότι
αυτοί οι γραμματείς έλεγαν ότι ο Ιησούς είχε ένα ακάθαρτο πνεύμα, και επειδή ο Ιησούς δεν περπατά σωματικά στη
γη τώρα, και επειδή δεν μπορούμε σωματικά να δούμε όλα εκείνα τα πράγματα που έβλεπαν εκείνοι οι άνθρωποι,
ώστε δεν είναι δυνατό για εμάς να αμαρτήσουμε εναντίον του ίδιου είδους φωτός. Δεν είναι δυνατό για εμάς να
χαρακτηρίσουμε άμεσα το τι έκανε ο Ιησούς εκείνη την ημέρα στο Άγιο Πνεύμα με τον ίδιο τρόπο που έκαναν
αυτοί, έτσι είναι αδύνατο σήμερα να διαπράξουμε εκείνη την αμαρτία.
Και θα έλεγα ότι αν είχαμε μόνο το Ματθαίο 12, Λουκά 12, Μάρκο 3, μπορεί να φτάναμε σε αυτό το
συμπέρασμα. Ωστόσο, επειδή έχουμε 1 Ιωάννη 5 μετά που έφυγε ο Ιησούς και υπάρχει η αμαρτία που είναι
θανάσιμη. Επειδή έχουμε τους Εβραίους μετά που έφυγε ο Ιησούς, που μιλούσε σε ανθρώπους που ποτέ δεν
έχουν δει τον Ιησού. Επειδή έχουμε τις αλήθειες που έχουμε σε άλλα μέρη στις Καινές μας Διαθήκες, τα οποία
μιλούν στους Χριστιανούς γενικά, που μιλούν στην εκκλησία, που μιλούν σε χρόνο όπου ο Ιησούς ήδη σωματικά
αφαιρέθηκε από του να περιπατεί σε αυτή τη γη, θα έλεγα ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν στέκουν.
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Ξεκάθαρα, υπάρχει ένα σημείο όπου δεν υπάρχει μετάνοια στους Εβραίους. Ξεκάθαρα υπάρχει μια αμαρτία
που μπορεί να διαπραχθεί που είναι μια αμαρτία προς θάνατο ώστε όταν κάποιος την διαπράξει, Ο Ιωάννης λέει
να μην προσευχόμαστε για αυτούς. Και έτσι... Και λόγω της φύσης εκείνων των άλλων αμαρτιών, που έχουν να
κάνουν ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ με μεγάλη ποσότητα φωτός και να ΛΥΠΕΙΤΕ το Πνεύμα. Νομίζω βλέπουμε τόσες πολλές
ομοιότητες ότι δεν υπάρχει ποτέ συγχώρεση, ποτέ μετάνοια, περνώντας το σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή,
ήταν καλύτερα εάν ποτέ δεν ήξεραν, και αυτό είναι συγκεκριμένα να εξοργίζεις το Πνεύμα, μια περιφρόνηση της
φώτισης εκείνου του Πνεύματος. Νομίζω ότι βλέπουμε τόσους πολλούς παραλληλισμούς στους Εβραίου 6 και 10,
με το 2 Πέτρο 2, και 1 Ιωάννη. Νομίζω βλέπουμε τόσες πολλές ομοιότητες και σίγουρα βλέπουμε κάτι από την
ασυγχώρητη φύση σε όλα αυτά για να πιστέψουμε ότι είναι κάτι που διέπραξαν όταν ο Χριστός ήταν εκεί μπροστά
τους.
Και όμως, το έχουμε με καλή εξουσία (ειδικά από τους Εβραίους), ότι όταν εκτεθείς στο φως - ξέρεις
πως το λέει στους Εβραίους 2 Ήταν ο ίδιος ο Κύριος στην αρχή που σκόρπισε αυτό το φως και μίλησε αυτή την
αλήθεια, αλλά μετά επιβεβαιώθηκε από εκείνους που Τον άκουσαν. Και τι λέει ξεκάθαρα είναι να παρεκκλίνεις
από αυτό, είναι να βάλεις τον εαυτό σου σε μια θέση όπου είσαι σε πολύ σοβαρή και σκοτεινή κατάσταση. Έτσι δεν
είναι μόνο το φως που έρχεται από τον Ιησού σε ανθρώπινη μορφή πάνω στη γη, είναι επίσης εξίσου το φως που
εκπέμπεται δια μέσω των λόγων εκείνων των αποστόλων. Είναι να βλέπεις τον Χριστό ακόμα και μέσα στο Λόγο
Του. Είναι το Πνεύμα του Θεού που σκορπά το φως μακριά μέσω του Λόγου του Θεού που είναι παρομοίως εκείνο
το φως το οποίο απορρίπτεται και μετά η εθελούσια αμαρτία μπορεί να μας φέρει στο σημείο όπου δεν υπάρχει
επιστροφή. Ώστε, έτσι βασικά θα το απαντούσα αυτό. Απλά δεν φαίνεται να στέκει με τις Γραφές. Συμφωνείτε;
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