
2013. 02. 24. Vancover. Vasárnap. C: Sebeink gyógyulása 3. Amikor a bűneink okoznak sebeket. I. Magába szállt – a fájó seb  

Lekció: Róma 6: 12 – 23                                                    diagnozisa. II. Az orvos előtt. III. Az orvos utasítása. 

Textus: „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 

Kedves Testvérek! 

Elmúlt két vasárnapon a sebeinkről szólt az igehirdetés. Először azokról, amelyeket Isten okoz nekünk, 

amelyekkel minddel konkrét célja van az életünkben. Tragédiák, sorsfordulók, amikor tőlönk teljesen 

függetlenül, de velünk történnek dolgok. Isten közel jön ilyenkor hozzánk, és a rá utaltságunk által mi is 

közeledünk őhozzá. Általánosságban megállapítottuk, hogy a gyógyuláshoz időre van szükség – és követni kell 

az orvos utasításait. Ez az idő lehet egészen rövid – de lehet nagyon hosszú is. Az viszont biztos, hogy Isten 

igérete az, hogy minden sérülésünkkel is az üdvösségünket munkálja. Éppen így teszi ezt még azokkal a 

sérüléseinkkel is, amelyeket egymásnak adunk és egymástól kapunk.  

Ma azokról a sérüléseinkről lesz szó – amelyeket saját bűneinkel okozunk saját magunknak; amit bűneink 

következményei okoznak számunkra. Még ha sokszor – sajnos – nem is realizáljuk ezeket pusztító 

mélységükben: ezek életünk legsúlyosabb sérülései. „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka 

pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban”. (Róm. 6,23) Hét bűnbánati zsoltár van a bibliában – 

ezeken keresztül a következő négy böjti vasárnapon részletesen fogjuk vizsgálni a bűnből való megtisztulás 

lehetőségét, útját, módját. „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne 

engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni”. (Galata 5:1) 

Hadd hozzam ismét elétek Jézus talán legismertebb példázatát, a tékozló fiút. Rettenetes sebet ejtett magán, 

amikor kikérte a vagyon ráeső részét, messze vidékre költözött és felelőtlenül elszórta. Persze ő nem érzett 

közben semmilyen fájdalmat, és nem vette észre, milyen súlyos sebet ejt saját életén – hanem azt érezte, hogy 

végre szabad. Kitört a börtönből és végre megvalósíthatja önmagát, azt teheti, amit akar.  

Ez az ál-szabadság súlyos rabságot eredményez – minden embernél kivétel nélkül. Ha függetlenítem magam 

Istentől – akkor a Sátán szabad prédájává leszek, aki önzésemet felhasználva teszi tönkre az életemet.  

Ahelyett, hogy önmagunkat megalázva, az ő útmutatásával, felebarázaink javára használnánk fel életünket, 

tálentumainkat – elherdáljuk.  

A tékozló fiú sűlyedni kezdett – de le kellett sűlyedni egészen a disznóvájúig, hogy eszméljen: „Ekkor magába 

szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, 

elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó 

arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy”. (Lukács 15:17–19) Micsoda 

sebet ejtettem saját magamon, tönkretettem a saját életemet – de még itt is van megoldás!  

Hadd hozzam elétek Jónás prófétát – aki a bűnei miatt rettenetes bajba keveredett. Hallotta Isten egyértelmű 

utasítását, vezetés, iránymutatását. Tudta, merre kellett volna mennie, de ő az ellenkező irányba indult. Óriási 

vihar – mint a mi életeinkben is sokszor: a bűneink miatt! És ő mit csinált? A hajófenéken aludt! És amikor 

Isten szelíden leleplezte, mert rá esett a sorsvetés – akkor végre megvallotta. De ez a hívő ember előtte aludt! 

Mégpedig úgy, hogy körülöte tombolt a vihar. 

Milyen sokan vannak így! Tudta, érezte, hogy megbántja vele a feleségét – de nem vette komolyan, és felborult 

az élete miatta. Tudta, hogy a szexnek a házasságban a helye, de hát úgy gondolta, hogy nem él a középkorban. 

Ezért most abortáltatta a magzatát, és mert látta a kis letépett kezecskéjét, ezt a sebet örökké magával hurcolja. 

Vagy mégse? Tudta, hogy  

Mert a bűnnek megvan a következménye, és a bűn sebeket ejt: nem is egy emberen! Dávid félrelépése és 

gyilkossága. Nem tudta, hogy az paráznaság? – dehogyisnem. „Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a 

fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen 

szép termetű volt. Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, Eliám 

leánya, a hettita Úriás felesége”. (2Sám. 11,2–3) De ő itt nem állt meg – hanem tovább ment. Mert testi volt és 

önző. A kívánság hajtotta. „A bűnben kín van s gyűlölet, s mi más más minket öl – öröm köt egybe, s szeretet, 

az Úr szívén belöl.” (413:3 Mily jó, ha bűntől már szabad.)  

„A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta”. (1Mózes 4:7) De nem tudunk rajta 

uralkodni – és ha nem tudunk, akkor sebzünk másokat, és minket is megsebeznek (erről volt szó múlt héten); 

és ezen túlmenően: bűneinkkel sebezzük saját magunkat! És a nagy szétdobáló, a Sátán boldog – mert sok 

fájdalmat okozhat Isten szeretett teremtményének, az embernek, mégpedig általunk és bennünk!  



De ha mi nem tudunk uralkodni rajta – akkor mi a megoldás?  

A csütörtöki Vancouver Sun újságban jelent meg egy érdekes cikk arról a tanulmányról, amelyet a kanadai és 

amerikai börtönökben élő fogvatartottak vallásos életéről írtak. A cikk arról szól, hogy az elítéltek elég magas 

százaléka tartja magát keresztyénnek, és gyakorolja renszeresen vallását a börötönben. Csakhogy nem azért, 

hogy bűneiket megútálva megbánják, megvallják, és elhagyják – hanem azért, hogy a kegyelmes és jó Isten 

szeretete igazolja, és felmentse őket minden bűnük alól. Egy gyilkosságért fogvatartott férfi, amikor felvetették 

neki, hogy az emberölés örök kárhozttal jár, ezt válaszolta: „Nem, nem, nem gondolom, hogy így lenne. Ez itt 

most a pokol, mert senki nem tud tökéletesen jó lenni, mindenki bűnöket követ el. De Isten minden bűnt 

megbocsát, még azoknak is, akik nem is hisznek benne.” Egy másik, aki lopásért van ott: „Nézze, én betörök, 

rablok, de ettől még a mennybe megyek, hiszen, hmm, Jézus tudja, hogy nincs más választásom. És ő azt is 

tudja, hogy én jószívű ember vagyok – csak beleragadtam ebbe az egészbe, és csak túlélésért csinálom”. Egy 25 

éves bűnöző azt mondta, hogy minden bűncselekménye elkövetése előtt elmond egy gyors, rövid imádságot – 

hogy Jézussal nyugodt maradhasson. Azt mondta: „Ameddig kéred a bűnbocsánatot, addig Jézusnak meg kell 

adnia számodra”. És ha egy másik „rossz ember” ellen követsz el valami bűncselekményt – az nem számít 

bűnnek, mert csak Isten büntetését hajtod végre rajta. Ezért nem bűn a bankrablás sem.  

Látjátok – íme, ilyen az ember. Ez a bűn relativitásának elmélete – ami nem igaz. Így gondolkodva nem lehet a 

bűneink által saját életünkben okozott sebeinkből kigyógyulnunk. Így felhasználjuk még az Isten igéjét, 

szeretetét is, hogy ne kelljen összetörve bűnt vallanunk őelőtte. Így, ilyen ál-vallásosan csak elmérgesedik a 

seb, és még jobban húz lefelé. Mi a megoldás? 

A megoldás csak ott kezdődhet, hogy fáj a bűn, az én bűnöm, amit Isten ellen, és ember ellen elkövettem. 

A megoldás csak az őszinte magunkba szálással, bűnbánattal, és bűnvallással kezdődhet – odamegyek az 

Atyához – mint a tékozló fiú – Jézus Krisztus által, és azt mondom: vétkeztem, és semmi jót nem érdemlek, 

csak büntetést – de kérlek, könyörülj rajtam! Ez a megoldás! Ezért jött Jézus – hogy legyen megoldás! 

Mert „a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk 

legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg” – de nem azért, hogy ezzel visszaéljünk, hanem azért, hogy életünk 

legyen általa! Folyamatosan megújuló, önmegtagadásban, Istennek átadott életben, szolgálatban gazdagodó, 

Isten akaratát megélő emberek lehessünk! 

Rengeteget sérülünk saját nyomorúságos bűneink miatt. Gyermekkorunktól kezdve egész életünkön át: ifjú 

nem készül az iskolába – rossz jegyet kap, és keservesen sír, sőt talán még ki is kap. Seb lesz belőle. Több 

alkalommal elkésik a munkahelyéről, mert nem készül el időben – és elbocsátják. Seb lesz a bűnből. 

Közösségben mindig ő akar szerepelni, ő akar középpontban lenni – ezért eltávolodnak tőle, magányos lesz, és 

seb lesz belőle. Erre mondja az Isten igéje: „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az 

ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a 

Lélekből fog aratni örök életet”. (Galata 6:7–8) Aki önzéséből, hiúságából, nagyravágyásából, 

pénzsóvárságából, testiségéből: azaz bűneiből vet – akkor majd aszerint arat is. Ez az aratás pedig – 

sebeket jelent. Olyan sebeket, amelyekből egydül Jézus Krisztus golgotai kereszthalála, és az ő vére tud 

kigyógyítani. Pontosan a mi sebeink miatt kapott Jézus sebeket – hogy mi a sebeinkből az ő sebei által 

gyógyuljunk meg.  

Mi kell hozzá? Hit. Ez az az eszköz amely által Isten ajándéka, a Jézus Krisztus kegyelme élerhető számunkra.  

„Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki 

fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre 

tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik 

kérik tőle?” (Lukács 11:10–13) 

Adjon a Szentlélek Isten nekünk világosságot bűneink és bűneink okozta sebeink felismerésében, a drága 

orvoshoz való odafordulásban, megvallásban, a bűnbocsánat átélésében – hogy a sebek beheggedjenek, 

gyógyuljanak, és növekedjen a krisztusi élet! Ámen.  


