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Első téma 
 

A betegségek okai – Helyes viszonyulás a betegséghez 

 

I. A tantárgy ismertetése, címének magyarázata 

Miért kapcsoljuk az idősek lelkigondozását a betegek lelkigondozásához, noha az idős kor 

önmagában nem betegség?  

II. A betegségek lehetséges okai 

1. Egyetemes bűn (öröklés, baleset, fertőzés): Jn 9,1-3. 

2. A természet, illetve az egészség törvényeinek áthágása (helytelen életmód): Jn 5,14. 

3. Lelki ok: szorongás, félelem, fóbia, stresszhelyzetek, bűntudat. Ezekből alakulnak ki a 

különböző pszichoszomatikus betegségek, köztük korunk népbetegsége, a depresszió: Zsolt 

32,3-4. 

4. Az „emberölő” ősellenség, Sátán támadása: Jób 2,7; Lk 13,16. 

Ha Isten nem hárítja el ezeket, milyen okokból nem teszi, illetve miképpen fordítja jóra?  

a) hogy az embert bűnbánatra késztesse és visszatérítse önmagához – 4Móz 12,9-10; Hós 

2,13 

b) hogy megláttassa az emberrel „erőtlenségét”, Tőle való függését – 2Kor 12,7-10; Ésa 

38,17  

c) hogy a csodálatos gyógyítás által dicsőségét mutassa meg – Jn 11,4 

5. Isten büntetése, amikor valaki átlépte az u.n. Szentlélek elleni bűn határvonalát, és Istennek 

ki kell nyilvánítania erkölcsi ítéletét mások megmentése érdekében: 2Kir 5,27; Apcsel 12,23-

241.  

Tilos ítélkezni, a betegség okát másokra vonatkozóan kijelenteni! Szükséges viszont, hogy 

– önmagára vonatkozóan – ki-ki elgondolkodjék, vajon mire vezethető vissza betegsége.  

III. Helyes viszonyulás a betegséghez 

1. A hívő ember mindenekelőtt Istenhez folyamodik, Istenre bízza gyógyulását, betegsége 

kimenetelét: 2Móz 15,26.  

2. Nem ellentétes ezzel egyidejűleg orvoshoz folyamodni és megbecsülni az orvos munkáját: 

Kol 4,14.  

                                                           
1 Kortárs zsidó történetíró is megemlékezik erről az esetről: Josephus Flavius: A zsidók története, XIX/8; Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1980, 549-550. o. – I.Heródes Agrippáról van szó, aki i. sz. 44-ben halt meg.  



3. Helyénvaló elsősorban a természetes gyógymódok keresése és igénybevétele, illetve ezzel 

együtt az életmód tekintetében elkövetett hibák kiküszöbölése: Ésa 38,21; Jn 9,6-7; Jn 5,14.  

4. Óvás ugyanakkor a „mindent gyógyító”, mindent megoldó éppen divatos 

csodagyógyszerektől és az olyan természetgyógyászoktól, akiknél ezotériával keveredik a 

természetes gyógymódok ajánlása: 2Kir 1,2-4; 5Móz 18,12.   

5. A hívő keresztény nem ad helyet gondolataiban és érzéseiben a halálfélelemnek, ebben az 

igei kijelentésben bízva: Zsolt 31,16. 

IV. A gyógyulásért való ima jelentősége, meghallgatásának feltételei 

1. Alapvető bibliai tanács: Jak 5,16. (Az olajjal megkenés jelképének a jelentésével 

kapcsolatban lásd 3Móz 14. fej. vö. Zak 4,6; Ésa 61,1.) – Az egymásnak valló bűnvallás csak 

az egymás ellen elkövetett vagy nyilvános bűnökre vonatkozik. Vö. Ésa 59,1-2.   

2. A meghallgatásra vonatkozó ígéret háromféle módon teljesedhet:  

a) Azonnali gyógyulás, Isten teremtő hatalma által, mintegy csodaképpen. Ma ez 

ugyanúgy lehetséges, mint Jézus földi élete során.  

b) Fokozatos gyógyulás emberi eszközök – természetes gyógymódok, orvos, megfelelő 

gyógyszerek – eredményessé tételével.  

c) A betegség megmaradhat, krónikussá válhat, sőt halállal is végződhet, de Isten „elég 

kegyelmet” ad elhordozásához és jóra fordításához. A beteg hite és békessége nem elfogy, 

hanem ellenkezőleg: növekszik és teljessé válik: 2Kor 6,16-18; 12,9. 

 

 

 


