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SZELLEM ÉS TEST 1. 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 06. 03. 
 

Bevezető 
Az ember hármas felépítésű szellemi lény: szellem, lélek és test. 
1Thessalonika 5,23. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szelle-

metek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.  
Az ember igazi valója a szelleme, aki fizikai testben él és ezt a kettőt a lélek köti össze. Most nézzük 

meg részletesebben a hármas felépítést. 
1./ Szellemünk 
2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  
Az újjászületés során vált élővé a szellemünk, más néven a belső emberünk, mert előtte a szellemi halál 

állapotában voltunk. Csak Jézus elfogadásával nyerhet az ember üdvösséget, vagyis örök életet. (Csel. 4,12) 
Az újjászületés pillanatában a szellemünk megváltása azonnal megtörtént. 

2./ Lelkünk 
Róma 12,2. 
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, 

hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.  
A lelkünk megváltása a mi feladatunk. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy Isten Igéjével megújítjuk a 

gondolkodásunkat, ami folyamatosan megy végbe. 
3./ Testünk 
Filippi 3,20-21. 
20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;  
21. Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, 

amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.  
A testünk megváltására ígéretünk van, amit a megdicsőült test felöltésekor fogunk elnyerni. (Ez is az Úr 

Jézus végzi majd értünk.) Amíg ez meg nem történik, addig a testünket alá kell vetnünk a szellemünknek. 
Az ember teste 

Mivel a tested nincs újjászületve, a testeden keresztül, vagyis az 5 fizikai érzékszerveden keresztül 
érintkezel e világgal, amelyben a sátán is jelen van. (2Kor. 4,4) De a sátán csak kisbetűs „isten”. Ezért kell 
neked a szellemed által féken tartani a saját testedet és annak kívánságait. Ha hagyod, hogy a tested azt 
tegye, amit akar, akkor idővel az ördög befolyása és elnyomása alá kerülhetsz. 

Mindannyiunk teste akar helytelen dolgokat tenni, függetlenül attól, hogy mióta van üdvösséged, vagy 
mennyire vagy szellemileg felnövekedve, mivel a tested még nem lett megváltva. A testünk megváltására az 
elragadtatáskor kerül sor, amikor megkapjuk a megdicsőült testet. (1Kor. 15,53) De ebben az életben nekünk 
kell tennünk valamit a saját testünkkel, különben a sátán kihasznál minket. 

Az Írások utasítást adnak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenned a testeddel: 
1./ Fel kell ajánlanod a testedet élő áldozatul Istennek. Ez azt jelenti, hogy a testünket Isten szolgálatába 

kell állítanunk (ima, igehirdetés, üdvösségre vezetés), nem pedig a test kívánságainak élni. 
Róma 12,1. 
1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, 

szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.  
2./ A testedet meg kell feszítened, vagyis meg kell öldökölnöd a tested helytelen cselekedeteit. Ez azt 

jelenti, hogy gyökerestől ki kell irtani magatokból a régi emberi természetet, és annak minden 
megnyilvánulását: a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot, ellenségeskedést és káros szenvedélyt.  

Kolosse 3,5. 
5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz 

kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás; 
3./ A testedet alá kell vetned a szellemednek. (Egy ittas vagy erkölcstelen prédikátor nem hiteles.)  
Nekünk kell irányítanunk a testünket, hogy mit tegyen meg és mit ne.  
1Korinthus 9,27.  
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27. Hanem alávetem a testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam 
valami módon méltatlanná ne legyek.  

Isten azt mondta, képes vagy arra, hogy visszatartsd a testedet az Istennek nem tetsző cselekedetektől és 
példamutató életvitelt folytass. 

Kolosse 1,10. 
10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén 

és növekedvén az Isten megismerésében;  
Nem kell megengedned a sátánnak, hogy a testedet a sötétség fegyvereként használja.  
Róma 6,12-13. 
12. Nem uralkodik tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne is engedjetek annak az ő kíván-

ságaiban:  
13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda 

magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül 
az Istennek.  

Isten alkalmassá, képessé tett minket arra, Szellem szerint járjunk, ne pedig test szerint. (Kol. 1,12) 
Ez azt jelenti, hogy nem kell megnyitni magunkat az ördög kísértéseinek a testi természetünkön keresztül. 
Meg kell értenünk, hogy különbség van a külső ember (test) és a belső ember (szellem) között, mert ezáltal 
tudjuk alávetni a testünket Isten Igéjének. (2Kor. 4,16) 

Az ember testét „háznak” is nevezi az Ige 
Tudnod kell róla, a Biblia több helyen „háznak” vagy „edénynek” nevezi az emberi testet. (2Kor. 5,1. 

2Kor. 4,7) Lehet gonosz szellem egy újjászületett személy házában, azaz a testében, viszont az ember 
szellemében nem, mert a bensőjében az Úr Jézus és a Szent Szellem vett lakozást. Tehát egy gonosz szellem 
megpróbálhatja kínozni a testedet, a belső szerveidet és megpróbálhatja befolyásolni az elmédet 
(gondolatvilágodat), de ez nem azt jelenti, hogy gonosz szellem a szellemedben van. 

A hívők – tudtukon kívül – megnyithatják magukat a sátánnak azzal, hogy az Igével ellentétesen gondol-
kodnak, beszélnek és cselekednek. Az emberek úgy adnak helyet a sátánnak az életükben, ha megengedik, 
hogy a testük uralja őket, ahelyett, hogy az újjáteremtett szellemük irányítaná a testük cselekedeteit. 

Tartsd a testedet a szellemed alá vetve 
Pál is azt mondta, hogy a testemet a szellemem uralma alatt tartom. (1Kor. 9,27) Ez azt jelenti, hogy Pál 

sem engedte meg a testének, hogy bármit megtegyen. Pál apostolnak a teste is akart helytelen dolgokat 
tenni, ezért a testét a szellemével kellett az uralma alatt tartania, ahogy nekünk is. 

A hívők túl gyakran gonosz szellemekkel akarnak foglalkozni, amikor csupán a testről van szó. A hústest 
cselekedeteit lehetetlen kiűzni, azt csak megfékezni lehet! Tehát a kábítószer, pornófilm függőség, a nikotin 
és az alkohol szellemét nem lehet kiűzni, mert az a test kívánságából ered, és ezek nem az ördög ráhatásai. 
De aki ezeket hosszabb távon teszi, az a test kívánságain felül előbb-utóbb démoni ráhatással számolhat és 
képtelen szabadulni ebből a kötésből. 

Sokszor azt akarják az emberek, hogy Isten tegyen valamit a testükkel, de Ő semmit nem fog tenni azzal 
kapcsolatban, mert azt neked kell féken tartanod. A saját hústested felett neked van döntési jogod, mert 
szabad akarattal rendelkezel, de ezzel ne élj vissza. (1Kor. 10,23) Ha nem ajánlod fel a testedet Istennek, 
akkor a tested mindazt meg akarja majd tenni, amit az üdvösséged előtt szokott, amikor még a sátán uralma 
alatt voltál.  

Efézus 2,2-3. 
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, 

ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;  
3. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a 

testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is:  
Ha az újjászületett szellemed nem irányítja a testedet, azzal nyitva hagyod az ajtót a gonosz szellemek-

nek, amelyek így hozzád férkőzhetnek. A démonok a lelken és a testen keresztül próbálják befolyásolni, 
majd uralni az embereket.  

Hagin mindezt látta megtörténni egy szolgáló esetében. Isten egyik kiváló szolgálója idősebb korában 
három agyvérzést kapott, amelyek hatással lettek az elméjére. Részlegesen megbénult és időnként úgy 
viselkedett, mintha nem is ő lett volna. Durva volt a feleségével és össze-vissza verte őt. 

Az asszony és a lánya folyamatosan imádkozott a javulásáért. Amikor a szolgáló nyelveken imádkozott, 
egy darabig teljesen jól érezte magát, de soha nem szabadult meg. Az agyvérzés hatással volt az elméjére, 
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ezért többé nem tudta kontrollálni sem az elméjét, sem pedig a testét, és emiatt az ördög kihasználta őt. 
Teljesen eltorzult a személyisége, részben az agyvérzés miatt, de az ő esetében egy gonosz szellem is jelen volt. 
Akár újjászületett az ember, akár nem, az elméjét vagy a testét elnyomhatják a gonosz szellemek.  

A felesége nem tudta, hogy Jézus nevében ellen kell állni az ördögnek és hatalmat kell gyakorolni 
felette. Miután férje hazaköltözött az Úrhoz, az asszony akkor kapott megértést arról, hogy ellen kellett 
volna állnia sátánnal és megparancsolni neki, hogy vegye le a kezét a férjéről, aki Isten tulajdona. A felesége 
akkor ismerte fel a Krisztusban kapott hatalmát, amikor később hallotta Hagin tanítását a hívők hatalmáról. 
A sátán köteles engedelmeskedni az Igének és Jézus nevének! (Fil. 2,9-11) 

Védelem az ellenséggel szemben 
Az egyik legfőbb védelmed a sátánnal szemben az, ha a testedet a szellemed uralma alatt tartod. Mivel a 

testünk nem nyert megváltást, ezért foglalkoznunk kell vele. 
Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.  
Ha a tested aláveted Istennek és nem engeded, hogy helytelen dolgokat tegyen, sokkal könnyebbé válik 

majd számodra, hogy ellenállj az ördögnek. Ha nincs alávetve a tested és nincs megújítva az elméd, akkor 
nem vagy képes úgy követni a Szent Szellem vezetését, mint ahogy kellene.  

Róma 8,14.  
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.  
Ez az igevers nem azt mondja: „Mert akiket a test vagy az öt fizikai érzékszerv vezérel, azok Istennek 

fiai” vagy „akiket a lélek (elme) vezérel, azok Istennek fiai”. A Szellem által irányított és az Igében 
megalapozott hívőknek erős védelmük van a sátánnal szemben! A test és az érzékek uralta hívők pedig nyílt 
céltáblái a sátán és cselvetései számára.  

Ha a hívőt nem tanították meg helyesen az Ige használatára, akkor a tudatlanságát az ördög ki fogja 
használni és félre fogja vezetni. Ahhoz hogy szilárdan meg tudjunk állni az ördöggel szemben, el kell 
foglalnunk a Krisztusban kapott hatalmi helyünket. 

Róma 8,5. 
5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira.  
Ha nem újítjuk meg az elménket Isten Igéjével, akkor az elménk a testünk oldalára fog állni és ezek 

együttesen szembeszállnak a szellemünkkel, ami kudarchoz vezethet.  
Ne az ördögöt okold a testiségért! 

A „testi” szó a Vine Újtestamentumi Szavak Magyarázó Szótára alapján ezt jelenti: az érzéki hústest az, 
amelyet állati ösztönök irányítanak és az emberi természet kormányoz Isten Szelleme helyett. A keresz-
tényeknek Isten Igéjében való hitben kellene járniuk és a Szent Szellem vezetésére kellene hagyatkozniuk, 
nem pedig az érzékszerveikre. 

Valakinek az életében működhet a Szent Szellem összes ajándéka, de ettől még lehet testi, ha nem 
tanulja meg a testét és a lelkét a szellemének az uralma alatt tartani. A korinthusiak is ilyen testi keresz-
tények voltak. Azok a hívők még Szent Szellemmel is teljesek voltak, mégis a kereszténység csecsemő 
állapotában maradtak, mert testiek voltak. Megengedték, hogy a Szent Szellem helyett a testük és az öt 
fizikai érzékszervük uralja őket.  

1Korinthus 3,1-3. 
1. Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisz-

tusban kisdedeknek.  
2. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem viselhettétek volna el, 

sőt még most sem viselhetitek el:  
3. Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon 

nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?  
Pál azt mondta a korinthusiaknak: ti csak természeti ember szerint jártok, ezért van köztetek viszály-

kodás. (Jak. 3,16) Ha a keresztények nem növekednek fel szellemben, hanem megengedik, hogy a testük, az 
elméjük és az érzelmeik uralják őket, akkor a szellemi fejlődés csecsemő állapotában maradnak. A testi 
keresztények irigység, viszálykodás és megosztás következtében könnyen áldozatául eshetnek az ördög 
ravaszságainak. 

Nincs arra szükség, hogy a hívők állandóan gonosz szellemeket űzzenek, hanem csak az szükséges, hogy 
növekedjenek szellemben, és megtanulják, hogy ne engedjenek az ellenségeskedésnek, széthúzásnak. Ha 
megtanulod, hogy ne az érzéseid vagy a hústested vezessenek, hanem Isten Szelleme és Igéje, akkor 
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felnövekszel a testiség állapotából, ahol a sátán uralhat. Ha megvallod Isten Igéjét és megállsz azon hitben, 
akkor a sátán nem közelíthet hozzád. 

De a fizikai világban megtámadhat az ördög, ha az érzékszerveid uralnak, vagyis ha a tested és a lelked 
összefog a szellemed ellen. Mindent az dönt el, hogy a lélek a test vagy a szellem oldalára áll-e! Ha a 
szellem és a lélek összefog, az képes lesz uralma alatt tartani a testet. 

Az ember mindig megpróbál kifogásokat találni ahelyett, hogy megbízna abban, amit Isten már megígért 
az Ő Igéjében. Például Isten az Írásokban útmutatást adott nekünk azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk 
a szellemünkkel, a lelkünkkel és a testünkkel, hogy erősen meg tudjunk állni az ellenséggel szemben. Ezt a 
tanítás elején már érintettük. Sokan mindenért az ördögöt okolják, ehelyett a legtöbb esetben csak a testet 
kellene alávetni és az elmét megújítani (dohány, alkohol, paráznaság).  

Hagin ismert egy prédikátort, aki megértette az ember testi természetét. Látott egyszer egy hirdetőtáblát 
ezzel a felirattal: „A vadállat és én”. Ez lett egyik prédikációjának a témája: „A vadállat, amely mind-
annyiunkban benne van.” (Vadállat = test indulatai.) A „vadállat” a hústested, az önző emberi természeted, 
amit alávetésben kellene tartanod mindaddig, amíg a földön vagy.  

Kolosse 3,7-10. Egyszerű fordítás: Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most 
azonban irtsátok ki magatokból a haragot és a dühöngést; ne mondjatok, vagy tegyetek semmi olyat, 
amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok! Többé ne 
hazudjatok egymásnak, hiszen ez a „régi ember” szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi 
természetet, és annak szokásait. Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul, és így 
egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. 

Az újjászületéskor megkaptuk az isteni természetet, mégis sokan az önző emberi természet uralma alatt 
élnek. Semmit nem tesznek annak érdekében, hogy megújítsák az elméjüket és megfékezzék a hústestük 
indulatait. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy egy „vadállat” van mindannyiunkban. Van egy testi ter-
mészet a meg nem újított emberi természetben, az ember hústestében. A testi természet nem a szellemedben 
van, mert az újjá van teremtve.  

1Korinthus 15,50-54. 
50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem a rom-

landóság nem örökli a romolhatatlanságot.  
51. Ímé, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.  
52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a 

halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.  
53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test hal-

hatatlanságot öltsön magára.  
54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba 

öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál a győzelemben.  
Köszönet Istennek, hogy egy napon majd új, megdicsőült testet kapunk, ami nem lesz kísérthető.  
1Péter 4,2.  
2. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.  
Addig a napig, amíg meg nem kapjuk a megdicsőült testet, Isten elmondja az Igéjében, hogy miként 

állhatunk meg szilárdan az ellenséggel, sátánnal szemben. 
 


