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ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΣΤΕΛΝΕΙ Ο
ΘΕΟΣ;

Οι πληγές θα επιδείξουν τη θέση που έχει επιλέξει ο καθένας. Το πρόβλημα της αμαρτίας δε θα 
τακτοποιηθεί στο σύμπαν του Θεού μέχρις ότου γίνει φανερό ότι όλες οι κατηγορίες του Σατανά 
εναντίον του Θεού είναι ψευδείς, και ότι το δικό του σχέδιο για τους ανθρώπους φέρνει μόνο 
στενοχώρια, τραγωδία και θλίψη. Επιπλέον, πρέπει να γίνει σαφές ότι κάθε άνθρωπος στη γη 
πραγματικά αποφασίζει για τη δική του μοίρα, με τη δική του εκλογή. Αυτοί που θα χαθούν δε θα 
επέλεγαν να αλλάξουν, ό,τι κι αν έκανε ο Θεός για να τους επηρεάσει. (Ησαΐας 3 (γ) : 10,11)
Οι πληγές, που θα ξυπνήσουν ένα ειλικρινές αλλά παρασυρμένο άτομο, μόνο αφήνουν τους ασεβείς
στην ανταρσία τους. Κατά τη διάρκεια της έβδομης πληγής βλασφημούν ακόμα το Θεό, 
Αποκάλυψη 16 (ις) : 21. Έτσι αποκαλύπτουν το πνεύμα της επανάστασης που εξουσιάζει πλήρως 
τη ζωή τους. Δεν μπορεί να καταστραφεί η αμαρτία ολοκληρωτικά μέχρις ότου οι άγγελοι, οι 
άνθρωποι και οι κάτοικοι των κόσμων που δεν έχουν πέσει στην αμαρτία* δουν καθαρά ότι ο 
Σατανάς είναι ένας ανίατος επαναστάτης και απατεώνας, Α’ Κορίνθιους 4 (δ) : 9 και ότι ο Θεός 
αγαπάει και είναι δίκαιος και πολυεύσπλαχνος, και ότι όλες οι αμοιβές ή τιμωρίες που δίνονται 
βασίζονται στην εκλογή των ίδιων των ανθρώπων, Ησαΐας 3 (γ) : 10,11.
Τα τελικά γεγονότα της γης δείχνουν ότι οι άγιοι θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να αρνηθούν 
την πίστη του Ιησού, και ότι οι ασεβείς, εάν επιτρεπόταν, θα θανάτωναν το λαό του Θεού σαν 
αποτέλεσμα της ανταρσίας και του μίσους για το Θεό. Έτσι θα αποδειχθεί πώς θα ήταν το σύμπαν 
εάν κυβερνούσε ο Σατανάς. Επιτέλους όλα τα πλάσματα του Θεού θα καταλάβουν πλήρως το 
θαυμάσιο σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα, και τη δικαιοσύνη Του στη μεταχείριση αυτών 
που επαναστατούν εναντίον Του. Τελικά, κάθε γόνατο θα κλίνει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει, 
συμπεριλαμβανομένου και του Σατανά και των αγγέλων του, ότι ο Θεός φέρθηκε δίκαια και με 
καλοσύνη, και ότι κάθε χαμένος άνθρωπος και άγγελος χάθηκε γιατί με πείσμα διάλεξε ένα 
επαναστατικό τρόπου ζωής ακόμα κι όταν κατάλαβαν πλήρως την ανοησία της αμαρτίας και της 
ανυπακοής. Τότε, και μόνο τότε, μπορούν να καταστραφούν και η αμαρτία και ο αμαρτωλός 
ολοκληρωτικά. Βλέπετε Ρωμαίους 14 (ιδ) : 11 & Φιλιππισίους 2 (β) : 10,11.

*Για Γραφικές περικοπές σε σχέση με άλλους κόσμους βλέπετε: Εβραίους 1 (α) : 2 & Ησαΐας 40 
(μ) : 22 & Ιώβ 1 (α) : 6.


