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Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 

békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 

 

Van egy távcsövem. Évekkel ezelőtt sokáig gondolkoztam, hogy megvegyem e. Mérlegeltem, hogy vajon 

érdemes-e kifizetnem azt az összeget, amelyet kértek érte. Arányos lesz-e a használatával? Végül rászántam 

magam és megvettem, épp egy nyaralás előtt. Belekerült a hátizsákba. És akkor megtörtént. Alig használtam 

egyszer-kétszer, amikor ráültem és a távcső kettétört.  

Próbáltam helyrehozni. Sok mindent kipróbáltam. Éveken keresztül kísérleteztem. Néha még ma is eszembe 

jut egy-egy megoldási lehetőség, ekkor előveszem és kipróbáltam. A javítási kísérletek azonban mindig csak 

ideig-óráig tartottak. Nem találtam végső megoldást, az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani.  

Az Istennel való kapcsolatunk eltörött. Már rögtön az elején, ott az éden kertjében. A kapcsolat 

helyreállítására rengeteg kísérletet tett az ember. Mindenféle pótszerekkel próbálkozott, és próbálkozik a 

mai napig is. De ezek, csak ideig-óráig adnak megoldást. A kapcsolat a két fél között nem tud helyreállni, 

mert egy letörött kis darab – a bizalom Isten és ember között – nem pótolható, nem állítható helyre.  

De Isten felkínált egy megoldást. Egy olyan segítséget, amely egészen máshogy segít. A mi törött – 

bűnökkel terhelt életünk helyett felkínál egy másik, egy teljesen új, egy egészséges életet. Ehhez azonban 

össze kell törni az előzőt, a bűnös, törött, használhatatlan részt. De Isten erre is egy különleges megoldást 

kínált fel számunkra.  

Elküldte Jézus Krisztust, aki ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, 

hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. De hogyan segít ez nekünk?  

Látva az ő szenvedését, halálát, nekünk is bele kell rendülnünk. Mindez értünk történt. Értem történt. És bár 

Isten őt sújtotta, de vele együtt a mi bűneinket is összetörte. Nem minket ért a büntetés, hanem őt, de ezzel a 

mi bűneinket vette el, egy teljesen új, kicserélt életet kínál fel. Hogyan lehet ez az új élet a miénk? Ha ő 

maga kerül a mi összetört, bűnökkel terhelt életünk helyére. Ezt kínálja nekünk az ő testének és vérének 

vétele által. Azért, hogy helyreállítsa a mi életünk távcsövének eredeti állapotát, amibe beletekintve 

megláthatjuk a mi életünk célját, üdvösségünket.  


