
2013. 02. 10. Vasárnap. Vancouver. C: Sebeink gyógyulása. 1. Amikor az Úr megsebez. 1. Térjünk az Úrhoz! 2. Béke az Úrban! 

Lekció:Zsidó 12: 1 – 15 

Textus: „Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő megsebez, de be is kötöz, 

összezúz, de keze meg is gyógyít”. Jób. 5:17 – 18 
Kedves Testvérek! 

Nincs gyermek, aki úgy nő fel, hogy soha semmilyen sebet, zúzódást nem szed össze – jellemző inkább az, 

hogy mindig tele van kék-zöld foltokkal (különösen a fiúk). Isten gyermeke sem nő fel úgy, nem jár úgy, hogy 

élete során ne kapna sebeket. Inkább az a jellemző, mint a gyermekekre – hogy állandóan újabb és újabb 

sebeket szerez! Meghalnak a szülei, mindenki veszít el szerettei közül; betegségeket szenved el; csalódásokat 

él át; sokan különféle tragédiákat. Itt egy kék folt, amott egy zúzódás – és ez jellemző; persze mindenkinél 

különböző mértékben.  

Van, amikor az Úr ad sebeket (erről lesz szó ma) – és van, amikor mi egymásnak (erről lesz szó jövő héten). 

Van, amikor a mi saját bűneink okoznak számunkra sebeket (erről lesz szó két hét múlva). De abban mind 

egyforma, hogy nincs seb Isten akarata, tudta nélkül. Minden seb és az abból való gyógyulás az 

üdvösségét kell szolgálája annak, akit akarata szerint elhívott. Mindannyiunknak vannak sebeink – és 

azokból gyógyulásra van szükségünk.  

Hogyan gyógyul a seb? A mesében ráöntenek egy varázs-folyadékot: és azonnal. A Narniában volt hasonló. A 

fiút leszúrták – de egy csepp varázsszer, és már olyan volt, mint előtte. A valóságban nem így működik. 

Egyetlen seb se gyógyul így. Hacsak nem szakítják fel újra és újra, akkor a seb mindenképpen gyógyul – 

idővel. Idő kell hozzá! Idő – amely lehet, válhat megszentelt, áldott idővé Isten kezében.  

Éppen úgy, mint a tanulás. Ott sem működik a varázsszer módszer – megiszok egy cseppet és mindent tudok. 

Nem. Tanulni kell, időt, energiát kell beleáldozni – és azután lehet eredmény. Isten így határozta meg ezeket a 

rendszereket. Lehet ellene lázadni – de nincs értelme. Így van, és kész. Idő kell hozzá – és követni kell az 

orvos utasításait! Ez a kettő kell a gyógyuláshoz. 

Öt hete eltörtem a kislábujjamat. Nem nagy dolog, gondolotam – vasárnap mindenképpen cipőt akartam húzni, 

de sehogyse ment. Bármennyire sietettem volna – még három vasárnap csak papucsban tudtam ellátni a 

szogálatot. A lábujjamat rögzítenem kellett az orvos utasítása szerint – és várni. Még nem tökéletes, de már 

cipőt hordok – és hamarosan teljesen jól leszek.  

És a lelki sebek esetében mi a helyzet? Járjuk az utat, és akkor puff egy tasli, sőt, néha egy balegyenes, ami 

leterít a földre – és miért? És nem akar gyógyulni… Akkor az ember elkezd gondolkozni – és lám, talál rá okot. 

Bőven. Mélyebben néz önmagába – és amit addig is tudott, akkor ki is mondja, vállalja, megvallja: igen, Uram, 

ez, vagy az bűn: hazugság, lopás, paráznaság, kétszínűség, gyűlölet az életemben. Bocsáss meg.  

Vagy, mint a tegnapi Csendes Percek áhítat is erről szólt: KIJUTNI A GÖDÖRBŐL „Várva vártam az Urat, 

és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat”. (Zsolt 40,2) A nap vidáman indult, barátaink társaságában. 

Azonban néhány órán belül valódi rémálommá változott. Lisa, a hároméves kislányom vízbe fulladt. 

Könyörögtem Istennek, hogy segítsen rajtunk. Imádkoztam, hogy ébressze fel, és tegye őt újra egészségessé. 

Amikor világossá vált, hogy ez nem történhet meg, megint imádkoztam; arra kértem Istent, adjon nekem erőt, 

hogy újra felépíthessem az életem. Bíznom kellet Istenben, hogy segít megbirkóznom ezzel a helyzettel.  

Néhány hónappal később, megpróbáltunk visszatérni valamiféle élethez, tenni valamit, hogy túljussunk minden 

egyes fájdalmas órán. Kétségbeesetten kértem Istent, segítsen, és éreztem, arra buzdít, írjak az érzéseimről és a 

bennem kavargó zűrzavarról. Amikor így tettem, elindult a gyógyulás bennem. Végül egy könyvet írtam a 

veszteségről és arról a fájdalmas útról, mely lányom halála után kezdődött. Isten mély hitet adott nekem és 

vágyat, hogy segítsek más gyászoló szülőknek. Isten olyan helyre állított, ahol még egyszer igazán boldog 

lehetek az életben. Isten még a tragédiából, a veszteségből is jót tud kihozni.  

Isten megsebez – de be is kötöz, meg is gyógyít. Azért sebez meg, mert azzal valami célja van az ő országa 

építésében. „Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások”. (Péld. 

20:30) Amikor Isten okoz sebeket – az ige azt mondja: Isten fenyít (Zsidó levél) – akkor mindig: „ő pedig 

javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk”. Mit jelemnt ez? Szent = Isten számára elkülönített, 

felajánlott. Istené, Isten tulajdona. Javunkra teszi – hogy egyre teljesebben Hozzá kötődjön az életünk, lázadó 

értelmünk, lényünk, gondalatink, tetteink. Mint a lovak betörése – a különbség, hogy a Szeretet uralma alá.  

Istennek nem az az akarata, hogy olyan sebeket adjon, amelyek soha nem heggednek be, és egy életen át 

azoktól szenvedünk. Az az akarata, hogy a sebek begyógyuljanak – és minden ami történik magunk és 



mások épülésére és javára, és az Ő dicsőségére történjék! Hogyan gyógyulnak a lelki sebek? Idő kell hozzá 

– és követni az orvos utasításait! Mit mond Isten igéje?  

1 Legelőször azt: „Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz 

bennünket”. (Hóseás 6:1) És ha odamentünk – már ha odamentünk, azaz kitártunk őelőtte a szívünket, 

odaborultunk keresztje alá, elmondtuk, kiöntöttük (mint a vizet) – akkor azt mondja, azzal folytatja: „Én 

majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke”. 

(Jeremiás 33:6) Ha a seb idővel nem heged be, vagy nem akar, nem tud beheggedni (sőt nem látszik meg 

általa, közben az Isten dicsősége, mint annál a házaspárnál, akik elvesztették 3 éves kislányukat) – akkor annak 

az az oka, hogy a szívben nincs békesség. Nincs jelen benne az Isten békessége. „Isten békessége, mely 

minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban”. (Filippi 4:7) Az 

Úr azt ígéri a ő igéjében, hogy bekötözi és orvosolja lelki sebeinket – mégpedig úgy, hogy elsegít a teljes 

békességre: aki egy személy, az Úr Jézus Krisztus. Benne lehet békességre jutni az Istennel – Ő a 

békesség alapja, forrása, eredete. Ebből ered az élet minden területére kiterjedő békesség! Hogy bármi 

történjen – az életem olyan kősziklán áll, amely nem inog meg. Illetve meginoghat, de össze nem dőlhet! Jób 

kősziklája is megingott, amikor elvesztette mindenét – akit szeretett, és amilye volt. Megingott – de hite által 

életet nyert. Megalázta magát a szabadító Isten előtt – és békességet kapott, amely még ma is élő 

bizonyságtétel százmilliók számára. Éppen úgy, mint a a Csendes Percekben olvasott házaspár – megrengett az 

életük, de erőforássá lett millióknak. 

Mert a Krisztus felvitte bűneinket a fára, és nekünk egyedül őrá van szükségünk, akié vagyunk! Aki 

jobban szeret minket, mint az apánk, anyánk, gyermekeink, társunk – és mi benne bízunk! Ő az én 

kősziklám! Ez a megbékélés! 

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, 

aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. (…) Tehát 

Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” 

(2Korinthus 5: 17–18,20) „Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: 

milyen kincs az igazi béke”. (Jeremiás 33:6) „Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem; 

megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem”. (Jeremiás 33:8)  

Van-e ilyen békességed?  

A Facebook-on olvastam: Ma hazafelé vonatoztam és ugyanolyan útnak indult mint az összes többi, de a mait 

sosem felejtem el. Egy bácsika szállt fel az egyik megállónál. Ideges volt és zavart, sok táskával a kezében. 

Leült hozzám. Majd kivett az egyik szatyrából egy darabokban lévő mobilt. Elnézést kért tőlem, hogy 

szétpakolt. Remegett a keze, ahogy próbálta összerakni, és elkezdtek potyogni a könnyei. Megkérdeztem, 

segíthetek-e neki, és elvettem tőle. Egy régi sony ericsson volt. Összeraktam, de már nem lehetett bekapcsolni. 

Mikor ezt megmondtam neki, még jobban sírt. Megkérdeztem, mi a baj? Elmondta, hogy a lányát lenne muszáj 

felhívnia, mert a feleségét műtötték és tudnia kell, hogy van. Megkérdeztem, tudja-e fejből a számot? Erre 

előhúzott egy gyűrött papírkát. Tárcsáztam a telefonomról és odaadtam neki. Meglepve nézett rám, hogy 

tényleg megengedem, és tényleg felhívhatja???! - Sikerült beszélnie vele, de miután zokogni kezdett, tudtam 

hogy baj van. Visszaadta a telefont. A felesége belehalt a műtétbe. Azt mondta nekem: „Ne tessék veszekedni, 

csak SZERETNI!! Én veszekedtem és már nem szerethetek!!”  

„Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít”. Vajon lesz-e ebből igaz bűnbánat Isten előtt, 

újjászületés, megtérés, Jézus Krisztusban kapott békesség, új élet, sok-sok új szeretet-kapcsolat, neki szentelt 

élet, szolgálat? Vagy csak egy soha be nem gyógyuló seb? Milyen sok ember él így! Pedig nem ez Isten 

akarata! A szerető Isten, aki Fiát értünk a keresztre adta, nem akarja, hogy be nem gyógyult sebeket 

hordozzunk egész életünkön keresztül! „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket”. (Zsolt. 

147:3) Jézusról ezt mondja az ige: „A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, 

hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg”. (Ézsaiás 53:5) Ő azért kapott sebeket – 

hogy benne, vele és általa gyógyuljanak sebeink, és elvégezhesse sebeink által is az ő dicsőséges munkáját 

bennünk és általunk. Juss ki a gödörből – gyógyuljon a seb, gyógyítsa Jézus kegyelme – hogy ameddig vagy, 

lehess áldássá – még sebesülten is! Ámen!  

 

 

 


