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Valakinek ki kellett innia Isten haragjának a poharát. Olyan, mintha Isten az egyik 

kezével visszatartaná ítéletét a világ ellen, a másik kezével pedig esedezik az embereknek, 

hogy jöjjenek. Egy nap azonban mindkét kezét le fogja engedni. Tisztában vagy ezzel? 

Hadd adjak egy másik példát: a mennyország azért mennyország, mert ott van Isten, ez 

valóban így van, ennek az ellenkezője azonban nem igaz. A pokol nem azért pokol, mert nincs 

ott Isten, nem ezt tanítja az Írás. A pokol a Mindenható Isten haragja. Ez az Ő tökéletes 

igazsága, amely az emberiség ellen nyilvánul meg egy egész örökkévalóságon át. Isten haragja 

olyan módon jön el, hogy az emberek kiáltani fognak, a hatalmas kapitányok és e világ vezetői 

mind kiáltani fognak, hogy a kövek essenek rájuk, hogy eltakarják őket a Bárány haragja elől. 

Isten haragja. „Hát ezt nem tudom elhinni” – mondod, csakhogy nem igazán az számít, mit 

hiszel. Mit tanít az Írás? Azt érezni, hogy el vagy választva Isten kedves jelenlététől, hogy Isten 

nélkül halsz meg. Elválasztódás, de nemcsak elválasztódás, hanem harag. Ki kell öntetnie az 

igazságnak. Ennek meg kell történnie. 

 Néhányatokra ki is fog öntetni. Nem vagyok próféta, nem látok bele a szívetekbe, de 

hiábavaló és ostoba dolog lenne azt feltételezni, hogy minden ember, aki hallja a hangomat, 

vagy akár az interneten keresztül néz és hallgat, valóban Isten gyermeke. A harag kiöntetik 

majd néhányatokra egy örökkévalóságon át a pokolban a bűnök miatt, amelyeket elkövettél, és 

el fogsz követni egy egész örökkévalóságon át. A szívedben lévő düh miatt a jóságos Isten 

szuverenitása ellen. Isten haragja kiöntetik néhányatokra, Isten haragja kiöntetik majd 

néhányatokra, Isten haragja kiöntetik majd néhányatokra, kiöntetik majd néhányatokra Isten 

haragja. 

 Drága barátom, ha ma este úgy vagy itt, hogy meg vagy váltva, nem pusztán azért van 

üdvösséged, mert a rómaiak megverték Jézust. Nem csupán azért van üdvösséged, mert 

odaszögezték egy fához. Ha megváltott vagy, az azért van, mert amikor odaszögezték a fához, 

elhordozta a bűneidet, és az Atya Isten összetörte saját egyszülött Fiát. Istennek kellett 

kiszabnia a büntetést. Isten az, akit megbántottak. Isten haragja volt az, ami fellobbant. Isten 

ítélete ki kellett, hogy öntessen. Valakinek, hogy megmentse az embereket Istenért, közben 

kellett járnia és el kellett szenvednie az ítéletet, a haragot, Isten ítéletét. Soha nem olvastad az 
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Ézsaiás 53. fejezetének 10-es versében, hogy „Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje 

össze.” Jahve akarata teljesedett be azáltal, hogy összetörte egyszülött Fiát. Valakinek el kellett 

hordoznia a bűnt, valaki átokká kellett váljon, valakinek bűnbakká kellett válnia, aminek a fejére 

Izrael vezetői jelképes módon ráolvasták Izrael bűneit. Egy kecskét le kellett vágjanak, a 

másikat pedig a város kapuin kívül hagyták, hogy a pusztában vándoroljon és meghaljon. Ezért 

Krisztus is a városkapun kívül szenvedett, Istentől elválasztva. Elválasztva az Ő csodálatos 

jelenlététől, és Isten népétől, azért, hogy megszűnjön az az elválasztó rés, amiről mindig 

beszélünk. Valakinek meg kellett halnia, elválasztva Isten jelenlététől, mert népének a bűneit 

hordozta, és átokká lett még saját Atyja előtt is. 

 Soha nem olvastad a Galata . fejezetében: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg 

abban, amiről meg van írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni”? Minden ember, aki 

akár csak egyet is megszegett Isten törvényei közül, átok alatt van. Mit jelent átok alatt lenni? 

Ez egy igazán nehéz, és borzalmas dolog. Hadd vázoljam fel ekképpen: átkozottnak lenni azt 

jelenti, hogy a szent Isten és a szent mennyország előtt annyira szörnyűek a bűneink, annyira 

alávalóak, hogy a legutolsó dolog, amit hallanánk, amikor megtesszük az első lépésünket a 

pokol felé, az lenne, hogy az egész teremtés felállna, és megtapsolná Istent, mert megtisztította 

a földet a jelenlétünktől. De a Galata így folytatódik: „Krisztus megváltott minket a törvény 

átkától.” Hogyan? „Úgy, hogy átokká lett értünk.” Szemétté, bűnné és szégyenné lett a szent 

Isten előtt. El volt választva Isten jelenlététől. Meghalt Isten nélkül. Ez a harag kiöntetik majd 

néhányatokra, Isten haragja kiöntetik majd néhányatokra. A harag, Isten haragja kiöntetik majd 

néhányatokra, a harag, Isten haragja. A pokol a mindenható Isten haragja, amely kiöntetik majd 

néhányatokra. 

 

http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer  

 
 

http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Isten-haragja-Paul-Washer

