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Kell betegségben szenvedniük 
a keresztényeknek?

Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen 

magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondola- 

taitoknál!

– Ézsaiás 55:9

Az újjászületett keresztényeknek egyebek közt ezt a fontos 

leckét kell megtanulniuk: Istennek megvan a maga módja arra, 

hogy kimunkálja az Ő akaratát az életünkben. 

Ez egy olyan igazság, amit nem mindig szeretünk hallani. 

(Bibliai igazságokról beszélgetni olyan, mint hegyet mászni. 

Ha két különböző oldalról kapaszkodunk fel, két különböző 

kilátás tárul elénk.) 

A Biblia kijelenti Jézusról, hogy szenvedések által vált 

tökéletessé. A Zsidókhoz írt levélben az áll: 
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ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 5:8-9, Károli revideált 

8  Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, 

9  és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok 

számára, akik engedelmeskednek neki.

Ha rátérünk a szenvedés területére, az emberek ugyanúgy 

összezavarodnak, mint az imádkozás területén. 

Az Egyház egésze beledobált minden imafajtát egy zsákba, 

jól összerázta, majd kiborította. A Biblia azonban azt tanítja, 

hogy többfajta ima van, amiket nem cserélhetünk fel egymással. 

Mindegyik fontos a maga helyén. 

Ez a szenvedéssel kapcsolatosan is igaz. Az emberek 

mindenfajta szenvedést egy nagy zsákba dobtak, és jól összeráztak. 

Ennek következtében összezavarodtak. 

Figyeljük meg az 1Péter 2:9-23-at! 

1PÉTER 2:9-23, Károli revideált 

9  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten 

tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, 

aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket,
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10  akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, 

akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek.

11  Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, 

tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek 

ellen harcolnak.

12  Példás életet éljetek [avagy a görög szöveg szerint „példásan 

viselkedjetek”] a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak 

titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteteket látva Istent 

dicsőítsék a meglátogatás napján.

13  Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendnek az Úrért: 

akár királynak, mint felsőbbségnek,

14  akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők bünte-

tésére, a jót cselekvők dicsérésére.

15  Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok 

az esztelen emberek tudatlanságát,

16  mint  szabadok,  és  nem úgy, mint  akiknél  a  szabadság  

a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái.

17  Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, 

a királyt tiszteljétek.

18  Ti, szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, 

nemcsak a jóknak és elnézőknek, hanem a szívteleneknek is.



SZÜKSÉGES SZENVEDNIÜK A KERESZTÉNYEKNEK? 

©
19  Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért 

tűr el valamilyen sérelmet, igazságtalanul szenvedve.

Amikor a Biblia a szenvedésről beszél, az nem „betegséget” 

jelent. Semmi dolgunk a betegséggel, mert Jézus már megváltott 

minket belőle. Sok beteg azt mondja, hogy az Úrért szenved. 

Nem! Ők nem az Úrért szenvednek. 

A Biblia azonban tanít a nyomorúság elszenvedéséről, az 

igazságtalan szenvedésről. 

20  Mert milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért tűritek el 

a verést? De ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kedves 

dolog Istennél.

21  Mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek 

[most figyelj!], példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait 

kövessétek. 

Különbséget kell tennünk Krisztus szenvedésének példája, és 

Krisztus már elszenvedett helyettes áldozata között. A szenve-

désben igen, a helyettesítő áldozatában azonban nem követhetjük 

Krisztus példáját, mert ebben Ő átvette a helyünk. 



Kell betegségben szenvedniük a keresztényeknek?

©
Figyeljük meg, a Bibliában az áll: „… példát hagyva nektek, 

hogy az ő nyomdokait kövessétek.” 

22  aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját.

23  Amikor szidták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, 

nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre.

Jézus szenvedett, amikor gyalázták, üldözték és szidalmazták. 

Amikor azonban elszenvedte a halált, a vérét ontotta és Magára 

vette a bűneinket, a helyünkbe lépett. Ő szenvedett, így nekünk 

már nem kell. 

Másrészről azonban, üldöztetés miatt mi is részesülünk 

szenvedésben. Az emberek kibeszélnek és szidalmaznak minket. 

Erről beszél az Ige. Amikor Jézust szidalmazták és fenyegették, 

Ő nem viszonozta a fenyegetéseket. Tovább ment. Ugyanígy én 

sem pazarlom az időmet arra, hogy válaszoljak a kritizálásokra, 

csak tovább hirdetem az igazságot. 

Gondoljunk bele, mit szenvedett Jézus! A Filippi 2:7-ben az 

áll: „Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és 

hasonló lett az emberekhez.” Rettenetes árat fizetett ki, ugye?  

Gondoljuk csak el, hogy mit kellett szenvednie ahhoz, hogy ezt 
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megtegye! Egy másik fordításban az áll: „Félretette hatalmas 

erejét és dicsőségét, és egyszerű emberré lett.” Egy további 

fordításban pedig azt olvassuk: „Félretette minden kiváltságát, 

előjogát és jogos méltóságát, és emberi lényként született meg.” 

Gondoljuk csak el, hogy ez mibe került! A szenvedés által 

tanulta meg az engedelmességet. A keresztre már készen állt 

felmenni. Ezt nem kellett megtanulnia, mert már engedelmesen 

eljött a Földre, hogy megtegye az Atyja akaratát. Tökéletessé 

azonban azok által a nehézségek által vált, amiket elszenvedett. 

A Zsidókhoz írt levél 2:18-ban arról olvasunk, hogy Jézus 

kísértést szenvedett el. „Mivel maga is kísértést szenvedett, 

segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” Mi is elszenvedünk 

kísértéseket, igaz? De hála Istennek, Ő képes megtartani minket. 

Ő képes segíteni azokon, akik kísértésbe esnek, mert hozzánk 

hasonlóan Ő is mindenben megkísértetett. 

A Zsidókhoz írt levél 4:15-ben azt olvassuk: „Mert nem olyan 

főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem 

aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt.”

A következő igeversben az áll: 
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ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 4:16, Károli revideált

16  Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, 

hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas 

időben való segítségül.

Figyeljünk meg még valamit, szintén a Zsidó levélben: „Aki 

képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy 

maga is körül van véve erőtlenséggel.” (Zsidók 5:2, Károli 

revideált) 

Ezeket szenvedte el Jézus. Hála Istennek, Ő segíthet nekünk. 

Nézzük meg, mit mond az Apostolok cselekedetei a szenvedésről! 

APCSEL 5:41, Károli revideált 

41  Ők azért örömmel mentek el a nagytanács színe elől, hogy 

méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázatot viseljenek.

Ez az igevers az apostolokra utal, akiket bebörtönöztek és 

megbotoztak amiatt, hogy Jézus nevében tanítottak. 

Mi, ebben az országban nem szenvedünk gyalázatot Jézus 

nevéért, ahogy néha más emberek más országokban – és ahogy 

a korai egyházban gyalázatot szenvedtek. 
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