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 1Kor 9, 24-27: "Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy 
nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben 
önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig 
nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és 
szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek." 

 
Ha megkérdeznénk valakit, mit jelent ez a szó, hogy "szent", bárki tudná a választ. A "szent" azt jelenti: 

Isten számára van félretéve. Tehát azokat a dolgokat, amik az Úr számára voltak félretéve, csak az Úr 
használhatta, és más nem. Sok mindent olvasunk a Bibliában ezzel kapcsolatban: "szentek legyetek, mert én 
szent vagyok." Ha megkérdeznénk valakit: te mit értesz ezen, hogy szent legyél, nem tudom mit válaszolna. De 
ez a dolog nagyon fontos, mert az, hogy az Úr számára legyél félretéve, azt jelenti, hogy Ő használ téged, és ne 
te legyél az, aki használod magad. Néhány dolgot szeretnék mondani ma este ezzel a témával kapcsolatban. 

 Nézzétek, mi történt akkor, mikor az ember bűnbe esett. Mindenki tudja, hogy Isten azt mondta 
Ádámnak és Évának: amely napon esztek arról a fáról, bizony meghaltok. És azon a napon, mikor ettek a jó és 
gonosz tudásának fájáról, minden kapcsolatuk megszakadt Istennel. Az ember egyszerűen elvesztette az 
Istennel való kapcsolatát. Tehát, mikor mi erre a világra megszületünk, úgy születünk, mint olyan emberek, 
akiknek semmilyen kapcsolatuk nincs Istennel. Tehát végünk volt. De mi történt a lelkünkkel, amikor az ember 
elbukott? Emlékszünk azokra az igeversekre az Efézus 4-ből,18-19: "Értelmükre sötétség borult, és 
tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük, akiknek 
az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot 
elkövetnek." És tudjátok mi történt az ember lelkével? Ha Isten részéről nézzük, az ember lelke halott volt. És mi 
a helyzet, ha az ember testéről beszélünk? Olvassuk el mit mond az ige az Efézus 2-ben az ember testével 
kapcsolatban, 1-3. vers: "Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 
melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek 
[szellem] szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között 
forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a 
harag fiai voltunk, mint mások is." 

Ez a mi testünk állapota. Tehát teljesen elveszett az ember: a szellem, a lélek és a test el van veszve. Egy 
adott pillanatban az ember rabszolga volt, elveszett rab. De egy adott pillanatban történt valami. Az Úr Jézus 
Krisztus leszállt ebbe a világba, a mi szellemünk életre kelt, mert az élet beköltözött a mi szellemünkbe. Krisztus, 
az Élet bennünk van. És aztán Ő munkálkodott tovább és a mi lelkünk megszabadult (most a végkifejletről 
beszélek). Testvérek, azt szeretném megkérdezni ma este: mi történt a testünkkel? Erről a témáról nem 
beszélnek. Egy testvér egyszer így fejezte ki magát: az Úr Jézus lejött arra a piacra, ahol rabszolgákat árultak, és 
ott Ő egy olyan üzletet kötött, ami neki nagyon sokba került.  

1Kor 6, 19-20: "Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek [Szent Szellem] 
temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek 
azért Istent a ti testetekben." Ő kifizetett egy árat és egyszerűen megvásárolt bennünket. Nem vagyunk a 
magunkéi. Az én testemről az Úr azt mondja: már nem a tied. Ha elmennék egy testvér házába, és azt 
mondanám: majd én felöltöztetem a gyermekedet az én elgondolásom szerint, akkor lehet, hogy a testvér 
megharagudna rám e miatt. Miért avatkozom én bele az ő dolgába?  

Testvérek, ma mikor ezeken az igeverseken gondolkoztam, arra gondoltam: ez a test nem a miénk. Én 
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öltözhetek ahogy akarok, de ez a test nem az enyém, nem én vagyok a gazdája. 1Kor 6, 13: "A test azonban nem 
a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak és az Úr a testnek." Az Úr Jézus Krisztus, mikor a földre jött, ezt 
mondta: "füleimet felnyitottad" (Zsolt 40,7). A másik Ige, ami nagyon hasonlít a 40. Zsoltárhoz, a Héberek 10,5: 
"testet alkottál nekem." És abban a testben, amelyet Isten készített számára, Ő eljött, hogy Isten akaratát 
cselekedje: "ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem ó Isten, a te akaratodat." A test az Úrért van. 

 Azt hiszem, hogy mindnyájan hallottuk már ezt a történetet: a vonaton utazott három ember és 
kártyázni akartak, és szükség lett volna még egy személyre. Volt ott valaki és szóltak neki:  

- Társulj hozzánk, hogy legyünk négyen. 
Megértettem valamit ebből a dolgból, amit ez az ember mondott:  
- Nekem nincsenek kezeim.  
- Hogy hogy nincs kezed? - kérdezték tőle.  
- Ezek a kezek nem az enyémek. A kezeim nem az enyémek, a kezeim az Úréi.  
A te tagjaid kiéi? A tieid, hogy te használd őket úgy, ahogy te akarod? Ez a test a tied, hogy azt tegyél 

vele, amit te akarsz? Hogy úgy használd, ahogy te akarod? A füleidet azért adta az Úr, hogy azt hallgass, amit te 
akarsz? A kezeid arra vannak, hogy azt éritnts velük, amit te akarsz?  

1Tessz 5,23: "Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze meg a ti egész 
valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." Hallottam 
személyeket, akik amikor elolvasták a 24. verset, megnyugodtak. Mert ez a vers azt mondja: "Hű az, aki elhívott 
titeket, és ő meg is cselekszi azt." És egyesek azt a következtetést vonják le ebből, hogy nyugodtan 
átfordulhatnak a másik oldalukra. Eddig egyik oldalamon aludtam, most a másik oldalamon fogok aludni 
tovább. Gondoljuk, hogy az Úr ezt a mi közreműködésünk nélkül teszi meg? Nem! A test az Úrért van. 

 Az Úr Jézus kapott egy testet, mikor a földre jött, és az Ő küldetése az volt, hogy ez a test meg legyen 
feszítve. Az Ő testében a keresztfán hordozta a mi bűneinket. Mielőtt megszületett, ezt mondta: "Jövök, hogy 
cselekedjem a te akaratodat." Testvérek, amikorra az Úr eljön, ezt a dolgot helyre kell állítani. Az, hogy a mi 
testünk az Úr számára szolgáljon, meg kell, hogy valósuljon. Elmondtam, hogy mi volt a mi állapotunk, mielőtt 
az Úrhoz jöttünk: teljesen el voltunk veszve. A saját gondolataink akaratában jártunk, és különböző kivánságok 
rabjai voltunk. 

 Róm 6,6: "Mert tudjuk, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek 
teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek." Nagyon csodálkoztam, mert nagyon sok jónak tartott fordítás azt 
mondja: a bűnnek teste meg lett semmisítve. Nem lett megsemmisítve, hanem erőtelenné, tehetetlenné lett, ki 
lett vonva a forgalomból, de jelen van. Végül is, ez a bűn teste nem maradhat így testvérek, a bűn ereje nem 
kell, hogy uralkodjon a test felett. Nézzük tovább, Róma 6,11-13: "Így tekintsétek ti is magatokat, hogy 
meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó 
testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, 
hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság 
fegyvereiként Istennek!" 

Testvérek, minden megváltozik, mikor megértjük, hogy nem a magunkéi vagyunk. Ez a test nem a 
miénk. Ezelőtt így éltünk a bűn miatt, ami uralkodott, és a mi bukott lelkünk vezette a testünket, de miután az 
Úrhoz tértünk, nem kell, hogy így legyen. Ez a test az Úrért kell, hogy legyen. 

 Mi a mi felelősségünk? A felelősség nagyon nagy. Ef 5,29: "Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, 
hanem táplálja és ápolja." Az e világi emberek egyszerűen istenítik a testet. Látunk képeket olyan személyekről, 
akik mutogatják magukat, hogy ők milyen jól néznek ki, és sok dolgot megtesznek a testükért. A mi testünk az 
Úrért van. A mi felelősségünk, hogy tápláljuk és ápolgassuk, mert mi azért vagyunk megváltva, hogy a testünket 
az Úr számára használjuk, nem a magunk számára. Az 1Kor 9,27-ben, amit olvastunk, azt mondja az ige: 
"megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy 
alkalmatlanná legyek." Mikor az Úr eljön, az Ő megjelenésekor ez a dolog helyre kell, hogy legyen állítva. Ez a 
test az Úr rendelkezésére kell legyen, nem a bűn számára. A mi tagjainkat Ő kell, hogy használja, mint az igazság 
eszközeit. A szemeink, a kezeink, a lábaink az Ő rendelkezésére kell, hogy legyenek. 

 Egyszer jött egy testvér külföldről ide hozzánk Nagyváradra. És általában az történik, hogy a délelőtti 
alkalom után, miután a testvérek megebédelnek, mindenki fáradt. Sokaknak délután már nincs kedvük 
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semmihez, mert meg kell adni a testnek, amit kér. Meg kell adnunk a testnek – az Úr legyen irgalmas hozzánk, 
mikor ezt mondom – a megfelelő eledelt, a pihenést. De azt akarom mondani testvérek, ha az Úr néha azt kéri, 
hogy kevesebbet pihenj, és te nem teszed ezt meg, akkor nem fogod megtapasztalni a feltámadás erejét. 
Használd ki, amennyire csak tudod, használd a saját dolgaid számára, és akkor meg fogod látni, hogy mi 
történik.  

A test az Úr számára van, és csak ennek mértékben van az Úr a testnek. Ez nem megy csak úgy. Nem úgy 
van, hogy én úgy használom a testemet, ahogy én akarom. Végül jön az Úr és tesz bizonyos dolgokat, mert meg 
akar mutatni valamit, mert a te felelősséged az, hogy azt tedd, amit tenned kell a testedért. 

  Néhány évvel ezelőtt, mikor gyalogoltam az utcán, miután mentem száz métert, elkezdtem lihegni, és 
azt mondtam: ez így nem jól van. Mindig imádkoztam ezért: Uram, mutatsd meg, hogy azt tudjam tenni, amit Te 
akarsz hogy tegyek. Nem akarok úgy élni, hogy az ár sodorjon különböző irányba. A testem nem az enyém. Ha te 
úgy akarod öltöztetni, ahogy neked tetszik, akkor tudnod kell, hogy te úgy tekinted a testedet, hogy az a tiéd. A 
tested nem a tiéd, hanem az Úré. Ő árat fizetett érte. Ez az ár nagyon nagy és Ő azt mondja: ez az enyém. Hozd 
ide a füleidet, hogy átfúrjam a füleidet. Mert ahhoz, hogy az Úr akaratát tedd, az első dolog az, hogy átfúrja a 
füleidet, hogy meghallhasd, mit mond Ő. 

Nézzétek, mit mond itt tovább, Róm 6,17-18: "De hála legyen Istennek, hogy jóllehet egykor a bűn 
szolgái voltatok," - valóban a bűn szolgái voltunk, a bűn irányította az életünket - "szívetek szerint 
engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok, és megszabadulva a bűntől az igazság szolgáivá 
lettetek. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok: Ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság 
szolgálatára és a hamisságnak a hamisságra, most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatának a 
megszentelődésre. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. De hát milyen 
gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége halál. Most pedig, 
miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a 
vége pedig az örök élet." 

Áron lettünk megvásárolva. Felülről való világosság kell, hogy ragyogjon ránk, hogy megértsük: nem a 
magunkéi vagyunk. Amit az az ember tett a vonaton, azért tette, mert megértett valamit: ezeket a kezeket nem 
használhatom úgy, ahogy én akarom. Ezek a szemek nem kell, hogy olyasmit nézzenek, amit Ő nem akar. Az én 
lábaim nem kell e világ útjain futkossanak, hanem az Úr útjain kell futniuk. 

 1Kor 6, 13-16: "A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak és az Úr a testnek. 
Isten pedig az Urat is feltámasztotta, és erejével minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek a Krisztus 
tagja? Leszakítsam hát Krisztus tagjait, és egy parázna tagjaivá tegyem? Semmiképpen! Avagy nem tudjátok, 
hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert – az Írás szerint – ők ketten egy testté lesznek." 19. vers: "Avagy 
nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek [Szent Szellem] temploma, amelyet Istentől 
kaptatok, és nem a magatokéi vagytok?" - ahogy Kit testvérünk mondja: az az ember, akit minden nap 
megborotválok. Ugyanis vannak, akik nem borotválkoznak minden nap. Ez az ember, akit a tükörben látok, 
értsem meg: nem az enyém, "nem a magatokéi vagytok." Mióta a világon vagyok, úgy tudom, hogy én vagyok az 
úr, ez a test az enyém, azt teszek vele, amit akarok. Nem mondtam ezt, de ezt gondoltam. Nem vittem el a bűn 
felé, de olyan dolgok felé vittem, amik nem voltak építőek.  

20. vers: "Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben." Hogyan lehet Isten 
megdicsőítve az én testemben? Először is, az óember meg lett feszítve, de a bűn mindig ott lesz. A bűn nincs 
eltávolítva. Az óember, a hústest, akit a bűn használt, hogy a testnek utasításokat adjon, Krisztussal együtt meg 
lett feszítve. "A bűn ne uralkodjon a ti halandó testetekben." Ez a mi kötelességünk. Ez világos. A bűn ott van, de 
a mi óemberünk Krisztussal együtt meg lett feszítve. Nem vagyunk adósok, hogy a bűnnek éljünk, mert 
meghaltunk a bűn számára. Ha meghaltunk a bűnnek, hogyan élnénk bűnben? 

 Nagyon érdekes az egyik fordításban a 139. Zsoltár 14. verse: "Magasztallak, hogy oly megrendítően 
csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem." Testvérek, engem nagyon lenyűgöz 
ez a test, amely porból lett és a porba tér vissza. Annyira bonyolult! Isten alkotta. Félelmetesen bonyolult. 
Miért? Azért, hogy mi használjuk? Nem! Isten a maga számára készítette. Az Úr Jézus még nem jött el erre a 
földre, mikor azt mondta: jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat én Istenem. A mi elhívásunk, testvérek, 
hasonló. A testünkben mi Istennek kell, hogy szolgáljunk, nem pedig magunknak. Forradalmi dolog, ha ezt 



4 

 

megértjük: nem vagytok a magatokéi. Engedd át a testet az Úr számára. A te feladatod, hogy tápláld és ápolgasd 
szeretettel, de amikor a szükség azt kivánja, akkor ne a test uralkodjon feletted - ha meg akarod tapasztalni a 
feltámadott életet. A mi szükségeinkért sok dolgot megteszünk: megyünk, dolgozunk, harcolunk és áldozatot 
hozunk, este pedig hulla fáradtak vagyunk - a mi dolgaink miatt. De mit teszünk a testünkkel az Úr számára? 

 Mondom tovább a történetet, amikor a külföldi testvér jött, valaki azt mondta: én felajánlom, hogy 
fordítom ezt a testvért. És én azt mondtam: figyelj, ha te ezt felajánlottad, de a te férjed délben lepihen és azt 
mondja: nekem nincs kedvem menni, neked akkor is vissza kell jönnöd délután. Úgy lesz, mondta ő, de nem így 
történt. Mert ott a tested szüksége, és a te tested nemet mond az Úrnak. A te tested azt mondja: aludni akarok, 
pihenni akarok, ne tégy ilyen nagy erőfeszítéseket.  

Testvérek, a mi testünk az Úrért van, az Úr pedig a testért. Az Úr munkálkodjon a mi szíveinkben, hogy 
az Ő világossága ragyogjon ránk és tudjuk ezt megérteni, hogy a test nem a miénk. Nem kell, hogy a test 
uralkodjon felettünk. Nem mondom, hogy ez könnyű. Ezt tanulnunk kell. Az Úrnak vannak néha módszerei, 
amelyek által tanítani akar valamit. Néha az Ő módszerei nagyon furcsák és kellemetlenek, hogy valamit 
megtanítson általuk. Én cukorbeteg lettem. Nem mondom, hogy e miatt lenne valami problémám, de ez által az 
Úr megtanított bizonyos dolgokat. Így imádkoztam: Uram, azt akarom enni, amit kell, ha az egészséges, még 
akkor is, ha olyan, amit nem szeretek, és nem azt akarom enni, amit én szeretek. Az Úr megsegített. Nem 
tudom, hogy másképp meg tudtam volna ezt tanulni. Imádkoztam ezért: Uram, te taníts meg. Az Úr irgalmas, 
hogy megtanítson, de mikor Ő munkálkodik, akkor ennek ára van, ez nem olyan egyszerű. De ha az Úrnak élsz, 
ha megérted, hogy nem a magadé vagy, és nem öltöztetheted úgy, ahogy akarod azt, aki nem a tied. Te nem 
táplálkozhatsz úgy, ahogy te akarsz, te úgy kell táplálkozz, ahogy Ő akarja. Imádkozom, hogy az Úr gyújtson 
világosságot az életünkben. És ha megtanultunk bizonyos dolgokat, akkor az Ő megjelenésekor, mikor Ő eljön, 
ezeknek a dolgoknak a helyükre kell kerülniük, ezek a dolgok helyre kell, hogy legyenek állítva. 

 Tudjátok mit mondott Aslan? Miért nem jöttél hozzám? Megtanítottalak volna. Hívjál és én jövök. Az Úr 
munkálkodjon az életünkben, testvérek, hogy megérthessük, mire hívott Ő el. Ez a része a dolgoknak nagyon el 
van hanyagolva. Senki nem beszél a mi testünkről, a lelkünkről nem is szólva. A lelkünk nem a mi számunkra 
van, hogy a bűn hatalmában éljen. A lelkünk Krisztust kell, hogy kifejezze. Ez a rendeltetése. A mi értelmünk 
nem kell, hogy homályos legyen. A mi értelmünk világos és tiszta kell, hogy legyen. Azt szeretném mondani, 
testvérek, hogy a mércének magasabbra kell kerülnie. Testvérek, az Úr áldjon meg titeket. 

 Még egy igeverset olvasok. Azt akarom mondani, hogy mi porból lettünk és a porba térünk vissza. A 
test visszatér a porba. Nagyon sokszor megtapasztalhatjuk az Úr feltámadásának erejét, ha az Ő útján járunk. 
Egyszer beszéltem Christian Chen testvérrel. Ő például, mikor Braziliába ment konferenciát tartani, minden nap 
volt összejövetel. És tudjátok mit mondott ő? Egyész héten nem voltam fáradt. Pedig nem lehetett könnyű, mert 
tudjuk, hogy ő milyen részletesen és hosszan beszélt. Így folytatta: De tudjátok mi történt velem? Mikor haza 
mentem, végem volt. Ameddig a konferencia tartott, az történt vele, amit a Róma 8,11-ben olvasunk: "Ha pedig 
annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus 
Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó Szelleme által." 

Testvérek, a Héberek 6-ban azt mondja az ige: "akik megízlelték az eljövendő világ erőit." Mi 
megízlelhetjük a jövendő világnak erőit, ha az Ő akaratában járunk és az Ő akarata teljesül bennünk. Most! Ha a 
szükség ezt kívánja. "Megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke [Szelleme] által."  

Természetes, hogy ez a test porból van, tehát néha nagyon megaláz bennünket. Ez a test gyenge, de 
eljön az idő, mikor ez a test átváltozik dicsőséges testté, de addig nem kell, hogy a bűn uralkodjon ezen a testen. 
A tagjainkat nem kell odaszánnunk az igazságtalanság eszközeiül. A szemeinknek nem kell olyan dolgokat 
nézniük, amit nem kell nézni. Ez nem választás kérdése testvérek. De akkor minden megváltozik, mikor 
megértjük ezt: nem a magatokéi vagytok, áron vétettetek meg. Képzeljük el, hogy a rabszolgapiacon megjelent 
egy gazdag ember, megvásárolt egy rabszolgát és az övé lett. Így talált Ő meg bennünket a rabszolgapiacon, és 
kifizetett értünk egy árat. Áron vétettetek meg, nem vagytok a magatokéi. Az Úr munkálkodjon testvérek az 
életünkben, hogy megértsük ezt, és a mennyei világosság hatoljon belénk olyan mértékben, hogy soha ne 
felejtsük el: nem a magadé vagy! Ne foglalkozz annyit a testeddel. Add az Úrnak, mert a test az Úrért van és az 
Úr a testért. Békesség testvérek.  


