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Και αν ποτέ πεις στους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν έχει τρομερή οργή προς τον αμαρτωλό, όχι μόνο προς
την αμαρτία, αλλά προς τον αμαρτωλό, τότε τους λες ψέματα. Επειδή δεν βρίσκω εδάφια που να μιλούν και να
δείχνουν τον Θεό να ξεχύνει την οργή του πάνω στην αμαρτία. Τι είναι αυτό;
Πως ξεχύνεις την οργή πάνω στην αμαρτία; Πού είναι αυτό; Άκουσε το αυτό. Θα σας δώσω απλά πέντε
εδάφια που έχουν να κάνουν με την οργή του Θεού. Να μου πείτε εσείς ποιοί είναι αποδέκτες της οργής. Έξοδος
22:22 - “Δεν θα καταθλίψετε καμιά χήρα ή ορφανό. Αν πραγματικά τους καταθλίψετε... και βοήσουν σε μένα, θα
εισακούσω τη φωνή τους εξάπαντος, και ο θυμός μου θα εξαφθεί και θα σας θανατώσω με μάχαιρα.” Λευιτικό
26:27 - “Και αν και με ταύτα δεν με υπακούσετε, αλλά πορεύεστε ενάντιοι σε μένα, τότε, εγώ θα πορευτώ ενάντιος
σε σας με θυμό.” Β’ Βασιλέων 22:13 - “Επειδή, είναι μεγάλη η οργή του Κυρίου που άναψε εναντίον μας, επειδή,
οι πατέρες μας δεν υπάκουσαν στα λόγια αυτού του βιβλίου ώστε να κάνουν σύμφωνα με τα γραμμένα για μας.”
Έσδρας 8:22 - “Το χέρι του Θεού μας είναι προς αγαθό επάνω σε όλους όσους τον ζητούν, και η κυριαρχική του
δύναμη και η οργή του επάνω σε όλους όσους τον εγκαταλείπουν.” Ψαλμός 21:8 - “Το χέρι σου θα βρει όλους
τους εχθρούς σου, το δεξί σου χέρι θα βρει εκείνους που σε μισούν. Θα τους κάνεις σαν καμίνι φωτιάς στον καιρό
της οργής σου, ο Κύριος θα τους καταπιεί μέσα στον θυμό του, και φωτιά θα τους καταφάει.” Φίλοι, η οργή Του
απευθύνεται εναντίον των αμαρτωλών, όχι μόνο στην αμαρτία.
Να σου πω και κάτι άλλο για την οργή Του. Είναι φοβερή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το θέσω, είναι
άπειρα φοβερή Συχνά παρομοιάζεται με φωτιά. Μερικές φορές βρίσκω να παρομοιάζεται σαν να πίνεις από ένα
ποτήρι. Ακόμα και τα κατακάθια από το ποτήρι, που νομίζω ότι είναι από εκεί που παίρνουμε την εικόνα που
χρησιμοποιεί ο Χριστός όταν Αυτός βρίσκεται στον κήπο. Προσευχόταν στον Πατέρα Του, εάν ήταν δυνατό, να
παρέλθει από Αυτόν εκείνο το ποτήρι, το ποτήρι της οργής. Αλλά περισσότερες φορές από οτιδήποτε στη βίβλο,
Εσύ να μου πεις. Άκουσε το αυτό. Άκουσε με τι παρομοιάζεται αυτή η οργή, Έξοδος 15:7 - “Εξαπέστειλες την
οργή σου, και τους κατέφαγε σαν καλάμια.” Β Βασιλέων 23:26 - “ η έξαψη της μεγάλης του οργής” Ψαλμός 21:9
- “Θα τους κάνεις σαν καμίνι φωτιάς στον καιρό της οργής σου, ο Κύριος θα τους καταπιεί μέσα στον θυμό του,
και φωτιά θα τους καταφάει.” Ησαίας 66:15 -”Επειδή, δέστε, ο Κύριος θάρθει με φωτιά και οι άμαξες του θα είναι
σαν ανεμοστρόβιλος, για να αποδώσει την οργή του με ορμή, και την επιτίμηση του με φλόγες φωτιάς.” Ιερεμία
4:4 - “Περιτμηθείτε στον Κύριο, και αφαιρέστε τις ακροβυστίες της καρδιάς σας, άνδρες του Ιούδα και κάτοικοί
της Ιερουσαλήμ, μήπως και βγει ο θυμός μου σαν φωτιά κι ανάψει, και δεν υπάρξει κανένας που θα τη σβήσει,
ένεκα της κακίας των πράξεων σας.” Ιεζεκιήλ 21:31 - “μέσα στη φωτιά της οργής μου θα φυσήξω επάνω σου.”
Ιεζεκιήλ 38:19 - “στη φωτιά της οργής μου.” Ιερεμίας 17:4 - “ανάψατε φωτιά στον θυμό μου, η οποία θα καίγεται
στον αιώνα.” Ησαία 30:30 - “μαζί με την αγανάκτηση από τον θυμό, και τη φλόγα της φωτιάς που κατατρώει.”
Δευτερονόμιο 32:22 -”Επειδή, φωτιά άναψε μέσα στον θυμό μου, και θα κάψει μέχρι τα κατώτερα μέρη του άδη,
και θα καταφάει τη γη μαζί με τα γεννήματα της, και θα καταφλογίσει τα θεμέλια των βουνών.” Δευτερονόμιο
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29:20 -”Η οργή του Κυρίου και ο ζήλος του, θα εξαφθούν ενάντια σ’εκείνον τον άνθρωπο.” Φίλοι, αυτό είναι ένα
από τα πιο φοβερά εδάφια που έχω διαβάσει στη Βίβλο. Ιεζεκιήλ 22:20 - “Όπως συγκεντρώνουν στο μέσον του
χωνευτηρίου το ασήμι, και τον χαλκό, και το σίδερο, και το μολύβι, και τον κασσίτερο, για να φυσήξουν επάνω
τους φωτιά, ώστε να τα διαλύσουν, έτσι μέσα στον θυμό μου και μέσα στην οργή μου θα σας συγκεντρώσω, και
θα σας βάλω εκεί, και θα σας διαλύσω. Θα σας συγκεντρώσω οπωσδήποτε, και μέσα στη φωτιά της οργής μου
θα φυσήξω επάνω σας, και θα διαλυθείτε στο μέσον της φωτιάς.” Ξέρετε κάτι; Ο άνθρωπος θέλει να το αγνοήσει,
θέλει να το ξεχάσει, θέλει να το αποσιωπήσει.
Του ανθρώπου του αρέσει να σκέφτεται, “Ω, η αμαρτία μου δεν είναι και τόσο άσχημη,” και “Ο Θεός δεν
είναι τόσο θυμωμένος.” Και ο άνθρωπος κάπως σκέφτεται, με κάποιο τρόπο, κάπως, “Λοιπόν, ακόμα και αν η
κόλαση είναι πραγματική θα είμαι εκεί κάτω με όλους τους φίλους μου.” Ιεζεκιήλ 22:20 - “Θα σας συγκεντρώσω
και θα φυσήξω επάνω σας με τη φωτιά της οργής μου και θα διαλυθείτε στο μέσον της φωτιάς.” Ο άνθρωπος
νομίζει ότι θα μπορεί να αντισταθεί. Αλλά θα σας πω κάτι, όταν ο Θεός φυσήξει πάνω του με την οργή της
εκδίκησης Του, με τις φωτιές, τον καπνό, την κάψα. Ο άνθρωπος θα λυγίσει αμέσως. Δεν θα υπάρξει αντίσταση
μέσα του. Θα υποκύψει σε αυτή την οργή. Φίλοι, η οργή του Θεού είναι φοβερή.
Και θα σας το πω αυτό, μόνο η αμαρτία φανερώνει αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού. Η οργή είναι ο
τρόπος που ένας άγιος Θεός αντιδρά και πρέπει στην κακία των ανθρώπων. Αλλά θα σας πω και ένα τρίτο πράγμα
για αυτή την οργή. Είναι δίκαια. Άκουσε το αυτό, Ρωμαίους 2:5 - “εξαιτίας, όμως, της σκληρότητας σου και της
αμετανόητης καρδιάς, θησαυρίζεις για τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα της οργής και της αποκάλυψης της
δικαιοκρισίας του Θεού.” Ξέρετε τι νοιώθουν οι περισσότεροι άνθρωποι; Νοιώθουν ότι η οργή του Θεού... Εάν
είναι τόσο άσχημη όσο λέει η Βίβλος ότι είναι, Και η Βίβλος λέει ότι είναι φοβερή, είναι φοβερή στον ανώτατο
βαθμό. Εάν είναι τόσο άσχημη, ο άνθρωπος την κοιτάζει και λέει, “για περίμενε μια στιγμή.” “εάν είναι τόσο
άσχημη, αυτό είναι υπερβολικό.” “Ο Θεός το παρακάνει εδώ.” Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο
Θεός μπορεί να έχει μια τόσο τεράστια αντίδραση, “στις μικρές μας αμαρτίες.” Έτσι λένε, “Δεν μπορεί να είναι
έτσι. Αυτή είναι υπερβολή.” Θα σας πω τι, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Θεός είναι υπερβολικός. Δεν είναι γιατί
είναι υπερβολικός. Δεν είναι ότι είναι δυσανάλογος. Η Βίβλος λέει ότι η κρίση του είναι δίκαιη.
Φίλοι, το πρόβλημα είναι ότι υποτιμούμε το βαθμό τους εγκλήματος μας, της ενοχής μας. Η ενοχή μας είναι
σε ένα επίπεδο που δεν γνωρίζουμε. Το πρόβλημα δεν είναι στο πόσο υπολογίζουμε την οργή Του. Το πρόβλημα
είναι στο πόσο υπολογίζουμε την υπερβολή της αμαρτίας μας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η οργή του Θεού δεν πρέπει
να μας κάνει να σκεφτόμαστε για έναν υπερβολικά αντιδραστικό Θεό. Πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε να
υπολογίζουμε σωστά τους ανόητους ανθρώπους. Η οργή του Θεού είναι λογική εάν καταλάβουμε την αμαρτία
μας.
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