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Jó estét. Paul Washer vagyok, nem vagyok idevalósi, de hallottam egy perui
embert, amint Krisztusról tanított és most én is szeretnék tanítani. Szeretnék szólni néhány szót
Jézusról, meg szeretném osztani veletek a bizonyságtételemet. évvel ezelőtt, ügyvédnek
tanultam a texasi egyetemen. Ott mindenben jó dolgom volt: elég jó jegyeket szereztem, a
karrierem már-már tökéletes volt, mégis iszákos voltam, egy szörnyen részeges ember. Amikor
17 éves voltam, az édesapám nagyon gazdag volt, és az apukámmal épp a lovakkal
foglalkoztunk a farmunkon, mivel az ő hobbija a lótenyésztés volt. Mialatt dolgoztunk, az
édesapám egyszer csak felordított, én megfogtam őt, majd mindketten a földre estünk, ő pedig
ekkorra már halott volt. Abban a pillanatban felismertem, hogy nem számít, hogy milyen gazdag
vagyok, egyszer meg fogok halni; nem számít, hogy milyen okos vagyok, egyszer meg fogok
halni; az se számít, ha megtalálom álmaim párját, egyszer akkor is meghalok. Ugye, hogy így
van? Ahogy te is, én is meghalok egy nap. Sajnálom, ha rossz hírt kellett közölnöm. De akkor is
mindnyájan meg fogtok halni. Majd elkezdtem gondolkozni: Miről szól az életem? ... Egyetemre
jártam, tanultam, meg minden mást csináltam, mégis remény nélkül tettem mindent, remény
vesztve! De egy nap, egy fiatal férfi kopogtatott az ajtómon, és elkezdett Jézus Krisztusról
beszélni. Én pedig ugyanazt gondoltam, amit ti gondoltok most rólam, hogy ez a férfi tiszta őrült,
mert hát mégis, milyen ostobaság Jézusról beszélni az ajtóm előtt ezekben a modern időkben!
„Hát nem tudja, hogy egyetemista vagyok?!” Szóval, egyenesen a szívemhez kezdett beszélni.
Így szólt: „Nos, barátom, lássuk csak: milyen is az életed? Elégedett vagy?” „Nem!” „Miért? Van
elég pénzed?” „Igen” „Van családod?” „Igen” „Jó iskolákba jártál?” „Igen” „Akkor miért nem vagy
elégedett?” „Mert meg fogok halni.” „Meg fogok halni.” Majd kinyitotta a Bibliáját, és elkezdett
Jézus Krisztus személyéről beszélni. Most meg fogunk vizsgálni valamit, és azt szeretném, ha
mindenki figyelne rám. Jézus Krisztus személyét illetően három lehetőségünk van. Csak három,
és a mai napon el kell döntsed, hogy ki Jézus számodra. Az első eshetőség a következő:
Krisztus egy bolond ember volt, mert mindenki, aki azt mondja magáról, hogy Ő Isten Fia,
közben nem az, még ha teljes őszinteséggel is gondolja magáról, hogy valóban ő az, az egy
őrült, bolond ember. Ha látunk egy embert a parkban, aki azt híreszteli magáról, hogy ő Isten
Fia, akkor tudjuk, hogy megőrült. Jézus azonban ezt állította magáról, hogy Ő Isten Fia. Csak
három eshetőség létezik: Az első: Jézus egy nagyon őszinte, de bolond ember volt. A második
lehetőség: hogy Jézus Krisztus hazug volt. Bár tudta, hogy nem ő Isten Fia, mégis hazudott, és
az emberiség történelme során több embert tévesztett meg, mint az összes hamis próféta
együttvéve. Tehát, Jézus Krisztus személyét illetően egyedül három eshetőségről
beszélhetünk. Az első: őrült volt; a második: hazug volt; a harmadik: Ő valóban Isten Fia. Lehet,
hogy néhányan most azt mondjátok, hogy: „Szerintem, Jézus egy jó ember volt, de nem
hiszem, hogy Ő Isten Fia.” De van egy kis probléma ezzel a logikával: ha Jézus nem Isten Fia,
akkor nem volt jó ember. Mert egy jó ember nem téveszt meg másokat, egy őrült pedig nem jó

ember. Tudnod kell, ki volt Jézus valójában. Egy másik kérdés: az összes gyülekezetben
hallhatsz az evangéliumról. Az evangélikusok beszélnek az evangéliumról, a katolikusok is
beszélnek róla, te is beszélsz az evangéliumról. De tudod, hogy mi is az evangélium valójában?
Van bármi fogalmad róla? Mindenki beszél Istenről meg Jézus Krisztusról, de tudod, hogy mi az
evangélium? Megértetted-e egyszer is, hogy miről szól az evangélium? Most el fogom neked
magyarázni. Az „evangélium” szó a latin evangelicon kifejezésből származik, melynek
jelentése: „Jó, örömteli hír.” Én most nem azért kiabálok, mert mérges vagyok, hanem mert
nincs mikrofonom. Muszáj kiáltanom. Az evangélium tehát nem rossz, hanem jó hírt jelent. De a
következőképpen kezdődik: Isten igazságos. Itt egy kérdés: Szeretnéd, ha Isten nem lenne
igazságos, vagy inkább egy igazságos Istent akarsz? Ki akar egy igazságtalan, egy rossz
Istent? Valaki? Nem, senki sem! Isten igazságos. De erre azt mondod: „Ez rendben van.” Nem,
nincs rendben! Maga a tény, hogy Isten igazságos, az a te legnagyobb problémád! A
legnagyobb problémád az, hogy Isten igazságos. Erre azt mondod: „Ez miért lenne számomra
probléma?” Miért? Mert te nem vagy igaz, bűnt követtél el. A Biblia kijelenti: „Mindnyájan
vétkeztünk, és híjával vagyunk Isten dicsőségének.” (Róma 3:23) Bűnt követtél el. Ezt te is
tudod. Nem kell meggyőznöm téged arról, hogy bűnt követtél el. Bűnt követtél el. Hazudtál,
voltak rosszindulatú gondolataid. Nézd: ha készíthetnék egy DVD-t az életedről, és ma este a
parkban visszajátszanám minden gondolatodat az életed összes napjáról, akkor elfutnál innen,
és soha többé nem jönnél vissza. Mert olyan szégyenletes dolgokat tettél, amelyekről soha
senkivel sem szeretnél beszélni. Ez az igazság! Én tudom, hogy ez igaz. Miért? Mert ezt
mondja a Biblia, és mert én is ugyanolyan vagyok, mint te. Isten igazságos, és te és én is
engedetlenek voltunk Istennel szemben, megszegtük Isten törvényét. A legnagyobb probléma
az Írásokban a következő: hogyan bocsáthat meg egy igazságos Isten a bűnösnek úgy, hogy
továbbra is igazságos maradjon? Ez a legnagyobb probléma az egész Bibliában. A
következőképpen fogom ezt szemléltetni: mondjuk azt, hogy egy betörő megöli az egész
családodat, de te elfogod és a bíróság elé viszed, a bíró pedig azt mondja a férfinak, aki
megölte az egész családodat: „Nézd, én egy szerető bíró vagyok, és emiatt megbocsátok
neked. Szabadon távozhatsz.” Hogyan reagálnál erre? Igazán mérges lennél! Visítanál
haragodban! Írnál az összes képviselőnek, az elnöknek, és mindenki másnak és ezt mondanád:
Itt egy bíró, aki sokkal korruptabb, mint azok a bűnözők, akiknek megbocsát. Ha Isten
igazságos, akkor muszáj elégtételt vegyen. És ennek az egyetlen módja az, ha a pokolba küld
téged bűneidért. Ez az igazság. Máshol pedig a Biblia azt tanítja, hogy Isten szeretet. Isten
szeretet. Elkészített egy utat, amely által megelégíti igazságosságát, és mégis megmenthet
téged. Ez egyedül az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. A kereszten... Először is,
Jézus Krisztus sokkal több, mint csak egy ember, Jézus Krisztus Isten örökkévaló Fia, aki
emberré lett, testté lett, és megszületett Szűz Máriától. Ezen a földön járt, és egy teljes
mértékben tökéletes életet élt. És Isten előre látta, hogy egy kereszthez fogják szegezni. A
kereszten... gondolkodj csak! Mi történt a kereszten? Mi történt ott valójában? Hallgassuk most
Jézus szavait, Ő mondta, amikor a kereszten lógott: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engemet?” Gondolkodj! Mi történt a kereszten? Isten egyszülött Fia fent függ a kereszten, az
Atya pedig elhagyja Őt?! Az Atya elhagyta Jézust?! ... Miért? Mert amikor Jézus a kereszten
volt, Ő elhordozta a bűneinket. Isten SZENT, és nem tűrheti el a bűnt. Elhagyta Jézust a
kereszten és Isten ítélete, amelyet te és én érdemeltünk volna, ez az ítélet Jézust érte. És
amikor Jézus meghalt, kifizette az árat bűneinkért és ezért lehet üdvösségünk a Jézus

Krisztusba vetett hit által. Nos, számos ember van, aki azt állítja, hogy hiszi, hogy a Biblia Isten
Igéje, de amikor valaki megjelenik egy parkban, és Isten Igéjéről tanít, azt mondják maguk
között: „Milyen furcsa. Mekkora idióta!” De ez nem ostobaság, ha valóban Isten Igéjét hirdeti.
Mindenki arról beszél, hogy Jézus Krisztus hamarosan eljön, de nem érdekes, hogy senki sem
készül rá? Hogy a parkban minden fiatal, és mindenki más jól szórakozik és nem is gondolnak
Jézus Krisztusra? Lássuk meg a mértéktelen képmutatást, amely fellelhető napjainkban.
Mindenki azt mondja, hogy: „Jézus Krisztus Isten Fia” mégis úgy élnek, mintha Jézus soha nem
jött volna el. Ma este hallottad az evangéliumot. Azt, hogy egy igaz Isten szeret téged, és
elküldte a Fiát, Jézust, ezért elfogadhatod bűneid bocsánatát, de nem csak ezt, hanem új életet
is kaphatsz. Nem azért vagyok itt, mert vallásos vagyok, hanem azért, mert 25 évvel ezelőtt az
ÚR megváltoztatta az életem, egy iszonyú életet! Sokan hajhásszátok a pénzt – az én
családomnak igen sok pénze van. Sokan szeretnétek híresek lenni – én ismerek egy pár híres
embert, de el kell, hogy mondjam, hogy nem leszel elégedett a népszerűségtől, vagy a
gazdagságtól. Nem leszel megelégedve az erkölcstelen életeddel, vagy a szórakozással. Csak
akkor leszel elégedett, ha megtalálod ez életet Jézus Krisztus személyében. Most pedig,
lemegyek közétek. Nem kell félni. Nem vagyok olyan őrült, mint ahogy hiszitek. Ha szeretnél
többet tudni, akkor gyere hozzám, vagy bármelyik itt lévő testvérhez, és elmondjuk, hogyan
változtathatja meg Jézus Krisztus az életedet. Köszönöm. És mindez persze ingyen van.
Köszönöm.
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