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SZELLEM ÉS TEST 3. 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 07. 01. 
 

Jézus orvossága a test problémáira 
Máté 5,29-30. 
29. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb 

néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.   
30. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb 

néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.   
Jézus utasításai a hústesttel kapcsolatban pontosan olyanok, mint Pálé. E versekben Jézus csak jelképe-

sen mondja, hogy vájd ki a szemed, vagy vágd le a kezed. Ez azt jelenti, hogy néha annyira fájdalmas lesz a 
hústest vágyaival és kívánságaival foglalkoznod, mintha levágnád az egyik testrészedet. Például az édesség, 
kávé, alkohol túlzott fogyasztása káros, de megfelelő mértékkel elfogadható, ehhez viszont a test szokásait 
kell megváltoztatni.  

1Timótheus 5,23. 
23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való 

tekintettel.   
Pál biztatja Timótheust, hogy a gyomorpanaszára mértékkel fogyaszthat bort. A testednek fájni fog, ha 

lemondasz a különböző vágyakozásokról. Ezért használja a Biblia a megfeszít és megöldököl szót, mert ez 
nem kellemes, és ez sérti a hústestet.  

Róma 8,12-14. 
12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:  
13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellem által megöldöklitek, éltek.  
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.  
A tested sóvárgásait, kívánságait, vágyait és rossz hajlamait neked kell megtagadnod és elvetned magad-

tól. Ennek lépései: döntés – segítségkérés Istentől – szabadulás. Isten természetesen erősíteni és bátorítani 
fog, de nem dönthet helyetted. A test megfeszítése nem lesz kellemes, de ez az egyik módja annak, hogy 
Szellem által légy vezetett ahelyett, hogy a tested irányítson.  

Valójában ez az egyik útja annak, hogy képes légy Istennek engedelmeskedni, és ellen tudj állni az 
ördögnek. (Jak. 4,7) Mert amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, csak olyan mértékben tudunk 
ellenállni az ördögnek. 

„Isten, vedd el a szenvedélyt!” 
De valójában Isten nem tudja elvenni a szenvedélyt. Egy történet következik Hagin szolgálatából:  
Egy asszony imádkozott az oltárnál és időnként felkiáltott: „Vedd el tőlem, Uram! Tudod, hogy nem 

akarom, Uram!” Hagin megkérdezte tőle: „Testvérnő! Mi az, amit nem akarsz?” Azt felelte: „Hát, a dohány-
zást.” Hagin azt mondta: „Isten nem fogja elvenni tőled. Mit kezdene vele? Ő nem dohányzik. Neked kell 
megfeszítened a saját testedet.” Erre ő: „Ó, de én nem tudok lemondani a dohányról!” 

Emlékezz csak, Jézus azt mondta, ha a kezed megbotránkoztat, akkor vágd le azt. De ezalatt nem azt 
értette, hogy vegyél egy fejszét és vágd le a kezedet, hanem azt, hogy amikor leállítod a hústested vágyait és 
szokásait, akkor ez meg fogja „feszíteni”, „ölni” a tested kívánságait. Ez azt jelenti, hogy nem engeded meg, 
hogy a hústested irányítsa és uralkodja az életedet. 

Manapság legtöbben a „dohány szellemét” űznék ki ebből az asszonyból, de ez téves elgondolás, mert ez 
a hústest helytelen cselekedete és nem egy démoni megnyilvánulás. Ez a nő is a könnyebbik utat szerette 
volna választani, mert Istentől várta a megoldást és nem akart a test kívánságának ellenállni. Az Írások 
szerint neked kell megfeszítened a saját testedet és folyamatosan alávetettségben tartanod.  

Az ördög mindig a hústesten keresztül fog munkálkodni, mert a tested még nincs megváltva és az öt 
fizikai érzékszerved ehhez a világhoz kapcsolódik, ahol sátán is jelen van. (2Kor. 4,4) A Biblia azt mondja, 
hogy az emberi test természetének vannak kívánságai, de ezeknek semmi közük sincs a gonosz szellemek-
hez. De ha folyamatosan helyet adsz a hústested kívánságainak, akkor egy idő múlva meg fogod nyitni az 
ajtót egy gonosz szellemnek, ami hatással lesz rád. Mit tegyünk? Az Ige megmondja:  

1János 2,15-17.  
15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs 

meg abban az Atya szeretete.  
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16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, 
nem az Atyától van, hanem a világból.  

17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké.  
Járjunk a keskeny ösvényen, mert a világ szeretete nem kedves Isten előtt. Az ördög azt lesi, hogy 

miként tudja betölteni, kielégíteni a hívők testi kívánságait és vágyait (pl. tálcán kínálja a drogot, az 
örömlányokat). Egy idő után az ördög megkísértheti azokat a hívőket is, akik állandóan a testük 
kívánságainak engednek. Ez az egyik útja annak, hogy a sátán hozzáférhessen az elveszettekhez, és még 
esetenként a hívőkhöz is. 

A felelősség a tiéd 
Ha a hívők engedelmeskednek a Szent Szellem vezetésének, akkor Ő a helyes dolgok megtételére fogja 

késztetni őket. Ugyanis a Szent Szellem mindig vezet bennünket, de mégsem Ő cselekszi a helyes dolgokat, 
mert a mi döntésünktől tőlünk függ, hogy engedelmeskedünk-e Neki. Ahogy képesek vagyunk megnyílni a 
Szent Szellemnek, ugyanúgy meg tudjuk nyitni az ajtót a sötétség erőinek is. Minden esetben az emberé a 
felelősség, azért amit tesz, mivel szabadon dönthet. De ne adjunk egyetlen lehetőséget se az ördög kezébe.  

1Korinthus 6,12.  
12. Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom 

senkinek hatalma alá.  
Mert az ördög mindent megtesz annak érdekében, hogy az embereket arra kényszerítse, hogy helytelen 

dolgokat tegyenek, amikor ezt megengedik neki. A sátánnak azok felett van hatalma, akik sötétségben 
járnak (akár újjászületett, akár elveszett), mert így nagymértékben hozzásegítheti őket a téves és hamis 
dolgok megtételében.  

János 3,19/b-21. 
19/b. … a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; 

mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak.  
20. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy 

az ő cselekedetei fel ne fedessenek;  
Azonban az sem mondható el, hogy mindaz a gonoszság, amit a sötétségben járók követnek el, teljes 

mértékben az ördög munkája lenne. Az Írások szerint a saját testi természetük kívánságai is részt vesznek a 
rossz cselekedeteik megvalósításában. 

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:  
Az igeversek elmondják nekünk, hogy az ördög a gonosz dolgok megvalósításáért munkálkodik az 

elveszettekben, mint ahogy a Szent Szellem a jó dolgok előszólításáért munkálkodik Isten gyermekeiben.  
Filippi 2,13-14. 
13. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvéből.  
14. Mindent zúgolódás és versengés nélkül cselekedjetek; Istennek szeplőtlen gyermekei fényle-

nek, mint a csillagok e világon. 
Az emberek nem foghatnak minden rossz dolgot az ördögre, mert maguknak is részük van a helytelen 

dolgok véghezvitelében. A hívők egyik része a felelősséget Istenre, a másik része az ördögre próbálja háríta-
ni. Nekünk kell eldönteni, hogy azt tesszük-e, ami helyes vagy azt, ami helytelen. Amikor úgy döntesz, hogy 
rosszat teszel, akkor nem az ördög dönt úgy, hanem te. Ő természetesen megkísérthet, de végül is te döntöd 
el, hogy kinek engedsz, a sátánnak vagy Isten Szellemének. 

A test élvezetei 
Jakab 4,1-3.  
1. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, amelyek 

a ti tagjaitokban vitézkednek?  
2. Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcol-

tok és háborúskodtok; és nincs semmitek, mert nem kéritek.  
3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.  
Ez az igesor is a test cselekedeteiről, vagyis a „hústest kívánságairól” szól. Azért harcoltok, vitatkoztok 

és veszekedtek egymással, mert folyton önző kívánságok dúlnak a szíveitekben. Nagyon kívántok 
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megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg, ezért gyilkoltok, irigykedtek, de mégsem tudjátok 
megszerezni, amit annyira akartok. (A rablótól végül a rendőrség elkobozza a zsákmányt.) 

Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek Istentől. (Testi módon akartok 
megszerezni valamit, pedig Istentől kellene kérni.) Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem 
helyes indítékkal kéritek, mert önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele. 

De aki bizalommal és hittel Istenhez fordul, annak Ő megadja a kérését.  
1János 5,14-15. 
14. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata sze-

rint, meghallgat minket.  
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit 

kértünk tőle.  
A gerjedelem szó jelentése: kívánság az iránt, ami tiltott. A Magyarázó Szótárban a kívánság (gerjede-

lem) szó élvezetként is fordítható. A kívánságok a test „élvezetei”, ami nem a gonosz szellemek munkája. 
Miután az ember újjászületik, a teste még mindig folytatni akarja a hústest élvezeteinek betöltését, ahogy azt 
az újjászületése előtt is tette. Például, ha valaki üdvösséget nyer, de előtte szexuális kapcsolata volt 
másokkal, a teste továbbra is ezt akarja majd tenni.  

A házasság sem oldja meg ezt a fajta „szenvedélybetegséget”, mert ez a test felfokozott vágyából 
származik. Ennek orvoslására azt kell megtanulnia a hívőnek, hogyan tartsa testét a szelleme alá vetve, és 
hogyan járjon Isten Igéjével összhangban.  

Róma 6,13. 
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.  

Minden új teremtésnek el kell mélyednie Isten Igéjében, hogy megújítsa az elméjét és megtanulja, hogy 
miként ajánlja fel testét élő áldozatul Istennek. A test egy másik rossz szokása a túlevés, mert az evés is egy 
bizonyos élvezettel jár. A túlzott evés falánksággá válhat, ami helytelen és egészségtelen. Az ördögnek is 
része lehet a falánkságban és bátoríthatja az embereket (barátok buzdítása által) a helytelen cselekedetekben.  

De a túlevés nem feltétlenül az ördög munkálkodása, hanem egyszerűen csak kellemes enni. A falánkság 
oka lehet az önuralom vagy a mértékletesség szellemi gyümölcsének hiánya is. (Gal. 5,22-26) A test nem 
szereti, ha megvonják tőle az ételt, ezért nem kellemes böjtölni. Az Ige figyelmeztet bennünket arra, hogy 
fékezzük meg a testünket, és a böjtölés segít ebben. 

A falánkság „szelleme”? 
Egy falánkságról szóló történet következik Hagin szolgálatából: Az egyik alkalom után egy nagyon 

kövér fiatal nő odament Hagin feleségéhez. Azt mondta neki: „Az imacsoportunkban kiűzték belőlem a 
falánkság szellemét, de azóta mégis 26 kg-ot híztam.” A felesége megkérdezte tőle: „Mondtak neked 
valamit a diétáról vagy a helyes étkezési szokásokról?” Azt válaszolta: „Nem. Csak azt mondták, hogy ez a 
szellem most elment. Ehetsz, amit csak akarsz!” Ebben az esetben nem igei módon próbálkoztak a 
démonűzéssel, mert a falánkság csak a hústest kívánsága. 

Példabeszédek 23,2. 
2. És kést tégy a torkodra, ha mértéktelen vagy.  
Vendégségben (lakodalomban) ne a falánkság gondolatával ülj az asztalhoz! Ne egyél túl sokat, még 

akkor se, ha nagyon éhes vagy! Ne egyél mérték nélkül a kínált finom falatokból, mert az egy kísértés is 
lehet a számodra. Más szóval, tégy valamit a túlevéssel kapcsolatban, te ne egyél annyit. Mindegy hány 
fogyókúrát tartottál meg, végső soron az egyetlen út a testsúlyod szabályozására az, ha ellenőrzésed alatt 
tartod az étkezéseidet. 

Nagyon könnyű az ördögöt vádolni a túlevésért és más testi gyengeségekért, pedig ez csak a hívők 
felelőssége, hogy kordában tartsák a túlevést. Az emberek túl gyakran keresik a gyors megoldást, hogy 
valaki más (imatárs) oldja meg helyettük a problémát, de erre nincs „könnyű” kiút, mert a testet 
mindenkinek magának kell megfékeznie.  

Megvan az ára annak, hogy megfékezd az étvágyadat és megöldököld a hústested kívánságait, mert a 
tested biztos, hogy lázadni fog ezek ellen. Ha a hívők bármely területen téves tanításokat hallgatnak, és azt 
követik is, akkor könnyen becsapottá és megtévesztetté válhatnak. Minden területen az Igével megegyezően 
kell előrehaladni, hogy az út közepén maradhassunk, és egyik oldalon se essünk az árokba. 
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Megszentelődés 
Galata 5,16-17. 
16. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.  
17. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen; ezek pedig egymással 

ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.  
A legnagyobb háború a keresztény élet során a szellem és a test között folyik. Az Ige azt mondja, hogy a 

test „háborúzik”, „harcol” és az újjáteremtett emberi szellem ellen tör. De ha a szellemünk és a testünk 
közötti háborút lerendezzük, akkor nem kell olyan sokat küzdenünk a sátánnal, mert egyetlen ajtót sem 
hagyunk nyitva a számára. 

Tehát meg kell értenünk a test és az újjáteremtett emberi szellem ellentétét, harcát és azt, hogyan fe-
szítsük meg a testünket, hogy megszentelt edényben élhessünk. Isten azt akarja, hogy szentül éljünk és 
távolodjunk el minden bűntől.  

1Thessalonika 4,1. 3-5. 7. 
1. Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és bátorítunk is az Úr Jézusban, hogy aszerint, 

amint tőlünk tanultátok, hogyan kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: akképpen járjatok, 
hogy mindinkább gyarapodjatok.  

3. Mert ez az Isten akarata, hogy megszenteljen titeket, hogy magatokat a paráznaságtól meg-
tartóztassátok;   

4. Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét,  
5. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent;   
7. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.  
A Biblia arról is tanít, hogy miként élhetünk Istennek tetsző módon, és a megszentelődésben hogyan 

juthatunk előbbre. A megszentelődés görög jelentése: Isten céljaira való elkülönülés. Tehát a hívő ember 
elkülönül a világtól, ahol a bűn uralkodik, és attól megtartóztatja magát, vagyis Istennek él és szolgál. Ez 
Isten oltárra helyezett élet, áldozat. De az elkülönülés nem elszigetelődést jelent a világtól, mert a világban 
élők elveszettek felé szolgálnunk kell az Evangéliummal. 

A megszentelődés nem egy pillanat alatt fog bekövetkezni, hanem egy véget nem érő folyamat. A 
megszentelődés nem azt jelenti, hogy nem fogsz elkövetni hibákat. Nem számít, hogy mennyire ismered az 
Igét, attól még neked el kell különíted magad az istenfélő életre. A megszentelt életvitel segít abban, hogy a 
szellemed uralma alatt tartsd a testedet.  

Isten azt akarja, hogy tanuljuk meg, hogyan kell a saját testünk felett uralkodni. Olyan tisztességes 
módon bánjunk a testünkkel, hogy az valóban csak Istennek szolgáljon. Ne adjuk át a testünket a romboló 
kívánságoknak, mint a hitetlenek, akik nem ismerik Istent. Az Úr szent életre hívott el bennünket, és nem 
arra, hogy bűnben éljünk! Szentségben kell járnunk ahhoz, hogy Isten tetszésére lehessünk. 

2Timótheus 2,20-21.  
20. Egy nagy házban pedig nemcsak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből 

valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.  
21. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasz-

nos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.   
Isten házában többféle „edény” van, amelyeket Ő különböző módon tud használni (lásd a konyhai edé-

nyek példáját). De Isten céljaira a leghasznosabb a megszentelt élet, az elkülönített edény. Te is törekedj 
arra, hogy Istennek egy gyümölcsöző aranyedénye legyél. 


