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MEGVÁLTÁS A BETEGSÉG ÁTKÁTÓL 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 10. 21. 

 
Az áldás és az átok fogalma 

Galata 3,13. 
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkákól, átokká tétetvén érettünk... 
A megváltás műve magába foglalja a betegség alóli megváltást is. A törvény áldásának és átkának a 

jelentését az ószövetségben találjuk meg. 
5Mózes 11,1. 26-28. 
1. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az Ő megtartani valóit: rendeléseit, végzéseit és 

parancsolatait minden időben.  
26. Lásd, én előtökbe adom ma az áldást és átkot!  
27. Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai 

napon parancsolok néktek;   
28. Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek 

az útról, amelyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertetek.   
Miután Isten megadta a törvényt (tízparancsolatot) Mózesnek, így izrael népének választási lehetősége 

volt, hogy engedelmeskedik vagy ellenszegül annak. 
5Mózes 28,1-2. 
1. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted 

minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél 
feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;  

2. És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istened-
nek szavára.  

Ha betartották a törvényt, akkor áldottak voltak, ha megszegték, akkor átok alá helyezték saját magukat. 
5Mózes 28,15. 20-22. 27-29. 61. Egyszerű fordítás 
15. Izráel, ha nem hallgatsz Istenünk, az Örökkévaló szavára, ha nem engedelmeskedsz parancsai-

nak, és nem teljesíted rendelkezéseit, amelyeket ma neked parancsolok, akkor ezek az átkok szállnak 
rád, és beteljesednek rajtad. 

20. Átkot és zűrzavart küld rád az Örökkévaló minden vállalkozásodban. Csapásokkal sújtja, amihez 
hozzáfogsz, míg hamar elpusztulsz, végleg tönkremész, jóvátehetetlenül. Így bánik veled, ha elfordulsz 
tőle, ha hűtlenül elhagyod. 

21. Halálos járványt küld rád, amely rátok ragad, amíg teljesen elpusztít benneteket. Bizony, ki-
pusztultok arról a földről, amelyre most készültök bemenni. 

22. Megver titeket az Örökkévaló lázzal, sorvadással és gyulladással, földedet pusztító hőséggel és 
aszállyal, gabonádat üszöggel és rozsdával, s addig gyötörnek, míg elpusztulsz. 

27. Megver titeket az Örökkévaló egyiptomi betegségekkel: fekéllyel, daganatokkal, rühességgel és 
bőrbetegséggel, gyógyíthatatlanul. 

28. Megver tieteket az Örökkévaló őrülettel, vaksággal és megzavarodással. 
29. Fényes nappal is úgy keresel utat, ahogy a vak tapogat a sötétben. Mindenben szerencsétlen, 

elnyomott és kifosztott leszel, és nem lesz senki,    hogy megszabadítson. 
61. Még azokat a csapásokat és betegségeket is, amelyek nincsenek leírva ebben a törvénykönyvben 

– bizony rátok hozza valamennyit, amíg egészen elpusztít benneteket! 
Ezekből az Igékből világosan láthatjuk, hogy a betegség a törvény átkának a része. Az itt felsorolt 

csapások és betegségek, a 61. vers értelmében valójában minden betegség és minden kín, a törvény meg-
szegésének a következménye. A helytelen fordítás következtében sokan tévesen azt hiszik, hogy Isten büntet 
bennünket. Több fordításból úgy tűnik, hogy mintha Isten maga büntetné betegségekkel a népét, amikor azt 
olvassuk: megver téged az Isten… 

Dr. Robert Young, a Tanácsok a Biblia értelmezéséhez szerzője rámutat, hogy az eredeti héberben az Ige 
inkább megengedő igeidőben van, nem pedig okozatiban. Valójában valahogy így kellett volna fordítani: az 
engedetlenség bűne miatt az Úr megengedi, hogy ezek a csapások rád szálljanak... Az okozati igeidő azt 
jelenti, hogy Istenre akarják ráhárítani a gonosz dolgokat, de ez téves elképzelés. A megengedő igeidő pedig 
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azt jelenti, hogy Isten tiszteletben tartja az embernek adott szabad akaratot és nem kényszeríti a helyes útra, 
hanem csak terelgeti az Ő útján. 

Ha Isten gonoszt teremtene, akkor Ő maga lenne az ördög. Ha Isten elkövetne gonosz dolgokat, akkor 
nem lenne joga az igazság trónján ülni. Isten a hatalmas atyai féltő szeretetével veszi körül a teremtményeit. 
Nem Istentől származnak a rossz dolgok, de megengedi azokat, mert az ember szabad akarata szent előtte. 

Hatalmas különbség van az elkövetés (cselekvés) és az engedélyezés (eltűrés, elnézés) között. Az engedélye-
zés jelentése: Isten tartja az adott szavát, mert Ő soha nem vonja vissza az embernek adott szabad akaratát, 
ezért kénytelen tétlenül nézni, tudomásul venni, ha a teremtménye téves úton jár. Nézzünk erre egy példát:  

1Sámuel 15,11. Egyszerű fordítás 
11. „Már bánom, hogy Sault királlyá tettem, mert hátat fordított nekem: nem végezte el, amit 

parancsoltam neki.” Sámuel ezen annyira felháborodott, hogy egész éjjel kiáltott az Örökkévalóhoz. 
1Sámuel 16,14. Egyszerű fordítás 
14. Saultól viszont eltávozott az Örökkévaló Szelleme. Azután a királyt egy gonosz szellem kezdte 

gyötörni, akit az Örökkévaló küldött. 
Amikor Saul király hibázott: az Úrnak Szelleme eltávozott Saultól, és gonosz szellem kezdte gyötörni őt, 

mely az Úrtól küldetett. – de ez is pontatlan fordítás. Valójában Saul bűne szakította meg az Istennel való 
közösségét, Isten pedig nem akadályozhatta meg, hogy az ördögtől származó gonosz szellem gyötörje őt. Az 
ördögnek joga volt ehhez, miután Saul kilépett az Istennel való közösségből, amelynek tagjaként védettség 
járt neki.  

Ez vers az eredeti héberben megengedő igeidőben állt, mivel azonban a magyarban nincs ilyen igeidő, 
ezért több kiadásban okozatiban lett lefordítva, ami téves értelmezést ad. A pontosított változat így hangzik: 

1Sámuel 16,14. 
14. És az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és az Úr MEGENGEDTE, hogy egy gonosz szellem 

kezdje gyötörni őt.  
Isten nem küld csapásokat és betegségeket a népére, ahogy a fenti versek mutatnák. Isten Igéje nem állítja 

azt, hogy ezek a bajok közvetlenül Istentől származnának. Amikor valaki megtöri Isten parancsolatait, akkor 
kilép az Ő védelme és jelenléte alól. Amikor Isten népe megszegte az Ő parancsolatait, többé nem illette 
meg őket a szent védelem. Isten nem tehetett mást, mint megengedte az ördögnek, hogy betegséggel gyötörje 
őket. A bűneik és a gonoszságuk volt az ajtó, amin ezek a szörnyű csapások elérték őket. 

Az 5Mózes 28. számos betegséget felsorol mint a törvényszegéssel járó átok következményeit: ide tartozik a 
láz minden fajtája, bőrbetegségek, elmebaj, stb. Az Írások alapján világosan láthatjuk, hogy a betegségek a 
törvény átkának részei,  amelyeknek ránk kellenne szállniuk, de dicsőség Istennek, Krisztus megváltott minket 
a törvény átkától. (Gal. 3,13) 

A betegség áldás vagy átok? 
Isten Igéje szerint a betegség átok, az egészség pedig áldás! A betegség fogalma: egy megtört egészség, 

ami fájdalommal és szenvedéssel jár. A betegségek és kórok az emberiség ellenségei, mert a betegség tolvaj 
és rabló.  

Sok fiatal anyát fosztott meg egészségétől, szépségétől, örömétől, boldogságától. A férjet megfosztotta 
feleségétől, a gyermekektől elrabolta édesanyjukat, mivel többé már nem képes ellátni hitvesi és anyai 
kötelességeit. A betegség sok fiatalembert kifosztott, fiatal férfikoruk közepén támadva meg őket, megtöltve 
őket aggodalommal és félelemmel, megfosztva őket hitüktől. 

Ezek elrabolják az emberek boldogságát, egészségét, hitét és pénzét, amelyet hasznosabb dologra is 
lehetne fordítani. Rabszolgává teszi a hozzátartozókat, akik beteg szeretteiket ápolni kényszerülnek. Isten 
nem akarja, hogy a gyermekein átok legyen az engedetlenségük miatt. 

Az Ószövetség idején Isten volt a Gyógyító és Ő mindenkor egészséggel szeretné megáldani a 
teremtményeit. Isten gyógyító akarata érvényes az Újszövetségre is, mert Jézus egy sokkal jobb szövetséget 
hozott el a számunkra. 

Zsidó 8,6. 
6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel JOBB szövetségnek közbenjárója, 

amely JOBB ígéretek alapján köttetett. 
A jobb szövetség azt jelenti, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, ami magába foglalja a 

betegség alóli megváltást is. (Gal. 3,13). Nem Isten akarata az, hogy betegek legyünk! Már az ószövetségben 
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az volt Isten akarata, hogy a választott népe (Izrael) ne legyen beteg, pedig ők csak Isten szolgái voltak.  Mi 
pedig Istennek nem szolgái, hanem gyermekei vagyunk.  

Mivel Isten nem akarta, hogy a szolgái betegek legyenek, ezért a gyermekeit még inkább egészségesnek 
szeretné látni. A betegség és gyengeség nem szeretetből származik, ugyanis a betegség nem származhat 
Istentől, mert Ő maga a szeretet. (1Ján. 4,7-8. 16) 

Lukács 13,11-17. 
11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és 

meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni.   
12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!  
13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.  
14. Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a 

sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és gyógyíttassátok 
magatokat, és ne szombatnapon.  

15. Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombatnapon nem oldja-é el mindenitek az ő 
ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?   

16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é 
feloldani e kötélből szombatnapon?  

17. És mikor ezeket mondta, megszégyenülének mindnyájan, kik magukat néki ellenébe vetették; és 
az egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek Őáltala lettek.  

Jézus szombaton tanított a zsinagógában, ahol volt egy (ízületi gyulladás) meggörnyedt testű asszony. 
Jézus magához hívta őt és meggyógyította a betegségéből. Láthatjuk ebből a csodából, hogy sátán a pusztító, 
Jézus pedig a szabadító, amit a következő Ige támaszt alá. 

Apostolok cselekedetei 10,38. 
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén 

és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten vala Ővele. 
Néhányan manapság szeretnék elhitetni velünk, hogy Isten küldi a betegségeket az emberekre, de ezt ne 

fogadd el. Kétezer évvel ezelőtt Jézus azokat az embereket gyógyította meg, akik a sátán elnyomása alatt 
voltak. Jézus soha nem változik, Ő ma is gyógyít az Ige által. 

Zsidó 13,8.  
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.  
Krisztus a földi szolgálatában mindvégéig a sátánnal harcolt. Nem emberekkel hadakozott, hanem az 

embereket gyötrő démonokkal. Ha szeretnéd tudni, hogy mit gondol Isten a betegségről, akkor tekints Jézusra! 
Jézus a földön Isten akaratát mutatta be azzal, hogy mindenfelé gyógyított. A következő három Ige igazolja, 
hogy Jézus megváltott a betegségtől. 

Ésaiás 53,4-5. 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, 

verettetik és kínoztatik Istentől! 
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése Rajta 

van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. 
Ez a prófécia előképe a golgotai megváltásnak, amelyből Máté evangélista is idéz. 
Máté 8,17. 
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és 

fájdalmainkat hordozá.  
Péter apostol a következőt mondja a Szent Szellem által, amikor visszatekintett a keresztre. 
1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneiket Maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak 

éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 
A gyógyulás Krisztus szent örökségeként a miénk, ezért a szent egészség hozzánk tartozik és ebben is 

kellene járnunk. Hit által lehet elvenni a szent gyógyulást, amihez hinned kell a szívedben az Igéket és azok 
alapján is kell cselekedned. Ha még nem elég erős a hited a szent gyógyulásban, akkor vedd igénybe az 
orvosi segítséget, mielőtt még valami nagyobb baj történne veled. Ha a hited az orvoslásban van, akkor azért 
imádkozz, hogy a legjobb kezelést kapd. 
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Az Atya arra a hitszintre nyúl le értünk a segítő kezével, ahol éppen vagyunk. Akinek megvan a hite arra, 
hogy az Ige megvallása gyógyulást hoz, az meggyógyul. Két olyan bizonyság következik, amelyek 
megmutatják, hogy Isten szolgálói hogyan kaptak kijelentést a gyógyulással kapcsolatban. 

 

John Alexander Dowie Ausztráliában pásztorolt, amikor 1875 körül kitört a bubópestis járvány, amire 
akkor még nem volt gyógyszer. Egy hónap alatt gyülekezetének 40 tagját temette el, és még ezen felül sokan 
mások is megbetegedtek. Egy nap miután hazatért a betegek látogatásából és kétségbeesetten felsírt Istenhez: 
Uram, mindenki meg fog halni? Tőled származik ez a szörnyű betegség? 

Évekkel később így írt erről: „Abban a pillanatban az Apostolok cselekedetei 10,38 Szent Szellemtől 
ihletett szavai jelentek meg előttem és azonnal megértettem, hogy sátán a pusztító, Krisztus pedig a 
gyógyító.” Békesség szállt rá és meglátta a gyógyulás igei útjához vezető ajtót.  

Rövid időn belöl elhívták egyik fiatal szentjéhez, a haldokló Maryhez, akit rángógörcsök között talált. 
Újjászületett orvosa feladta a küzdelmet, de Dowie már megkapta a kijelentést arról, hogy a betegség forrása 
az ördög. Dowie dühös volt a sátánra, mert megtámadta a nyájának a tagjait.  

Sátán támadása ellen Dowie hatalommal elmondta Maryért a hit imáját. A lány azonnal abbahagyta a 
rángatódzást és olyan mély álomba zuhant, hogy édesanyja attól tartott, meghalt. Nem halott – nyugtatta a 
családot Dowie – mert látta szellemben, ahogy Jézus megérintette őt és elhagyta a láz. (Mát. 8,14-15) 

Néhány perc múlva Dowie felébresztette Mary-t, aki azt mondta az édasanyjának: Anyu, annyira jól 
érzem magam! Dowienak eszébe jutott a Lukács 8,54-55, amikor Jézus feltámasztott egy kislányt. Majd a 
pásztor megkérdezte a gyermektől: Éhes vagy? Farkaséhes vagyok! – felelte a lány, aki ezt követően kakaót 
és vajaskenyeret fogyasztott. 

Dowie csendben hálát adott Istennek, majd imádkozott Mary két testvéréért is, akik szintén azonnal meg-
gyógyultak. Felfedezte, hogy Jézus ugyanaz ma is, és ezt az igazságot tanította a nyájával és az elkövet-
kezendő időben senkit nem veszített el. Az orvosok ugyanazzal az ördöggel állnak szemben, mint az 
imádkozó, újjászületett keresztények, mert a tünetek forrása mindkét esetben ugyanaz. 

 

Dr. Lilian Yeomans 1861-ben született, majd az egyetem elvégzése után New York egyik legnagyobb 
kórházában sebészorvosként dolgozott. Amikor túlhajszolás miatt kimerült, drogokat tartalmazó gyógyszereket 
kezdett el szedni először kis adagban, majd annyira függővé vált, hogy a felnőtt dózis ötvenszeresét vette be. 
Megpróbált leszokni róla, de függősége annyira elmélyült, hogy még a kollégái is lemondtak róla. 

A doktornő fiatalon fogadta el az üdvösségét, de a világ útján haladt tovább. Amikor a halál ajtajában 
találta magát, belemélyedt az Igébe, visszatalált a helyes útra, és 1898-ban megszabadult a drogfüggőségből. 
Ezt követően négy évtizedig hirdette az Evangéliumot.  

Amikor a nővérével megörökölt egy házat, 1913-ban egy „hit otthont” létesített. Azokat a betegeket 
fogadta be, akikről az orvostudomány már lemondott. Szinte mindenkit meg tudtak menteni, mert közösen 
úgy építették fel az emberek hitét, hogy azok el tudták fogadni Istentől a gyógyulásukat.  

A hitépítés folyamatát a következő példa szemlélteti. Egy nap egy tüdőbaj végső stádiumában lévő, haldokló 
asszonyt vittek az otthonba, aki az orvostudomány számára menthetelen volt. Ha Lili még mindig orvosként 
praktizált volna, akkor azonnal erős gyógyszereket adott volna neki, de ő az Igét adta gyógyszerként.  

Példabeszédek 4,20-23. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.   
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.  
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.  
23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. 
A 22. versben az Ige az egész testüknek egészség a héberben azt jelenti: az Ige az egész testüknek orvosság.  
Gyógyszerek adása helyett a beteget felvitték egy emeleti szobába, és két órán keresztül Igéket olvasott fel 

neki az isteni gyógyításról, elsősorban az 5Mózes 28-ból és a Galata 3,13-as verset. Majd arra kérte a 
haldokló asszonyt, hogy minden éber pillanatában ismételgesse: a tüdőbaj a törvény átka, de a Galata 3,13 
szerint Krisztus megváltott engem a törvény átkától, ezért nekem nem lehet tüdőbajom! 

Másnap reggel megkérdezte a beteget, hogy ismételgette-e azt, amit kért. Azt felelte, hogy az éjjel 
legalább ezerszer elmondta a megvallást, de nem érti, hogy mit jelent. A doktornő további Igéket olvasott 
neki és kérte, hogy változatlanul tartson ki a megvallása mellett, de másnap még semmi változás nem 
mutatkozott. A harmadik nap délutánján mozgolódás hallatszott az emeletről. Páciensük szaladt lefelé a 
lépcsőn, és torkaszakadtából kiabálta: Lili testvér, Krisztus megváltott engem, a tüdőbajnak vége! Elmúlt! 
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Lili felismerte, hogy az ember szívébe (szellemébe) az elmén keresztül vezet az út. Tudta, hogyha az 
asszony elég sokszor mondja el a magvallását, az igazság végül beépül a szellemébe. Az Ige megvallása a 
számodra is fog működni, ha azt a helyzeteiddel kapcsolatban kitartóan, hittel használod.  
 
 
 

 
 
 

 


