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SZELLEM ÉS TEST 2. 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 06. 17. 
 

Az ördög vagy a test? 
Nem szabad mindent az ördög munkájának tulajdonítani, mert a legtöbb esetben csak a hústest 

cselekedetéről van szó. Fel kell azt ismernünk, hogy a rossz dolgok közül, amiket teszünk, nem mindegyik 
származik közvetlenül a gonosz oldalról.  

Amikor a Biblia arról beszél, hogy tartsuk a testet a szellem uralma alatt, az emberek többnyire csak a 
szexuális kívánságok fölötti uralkodásra gondolnak. De ettől sokkal többről van szó, arról, hogy féken kell 
tartani a test cselekedeteit, ami az ó ember természete.  

A test cselekedetei 
A Galata levél felsorolja a test cselekedeteit, amely nem az ördög munkája. 
Galata 5,19-21. 
19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalan-

ság, bujálkodás.   
20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodá-

sok, visszavonások, pártütések,  
21. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mon-

dom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának 
örökösei nem lesznek.  

Az Isten országának örökösei nem lesznek kifejezés nem az üdvösség elvesztését jelenti, hanem azt, 
hogy akik a test kívánságainak engednek és nem a Szellem vezetésének, azok elesnek az áldásoktól. Az 
üdvösséget egyedül Jézus megtagadásával lehet elveszíteni. 

Efézus 4,25-32. 
25. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával: mert egymásnak 

tagjai vagyunk.   
26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;  
27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.  
28. Aki lopott, többé ne lopjon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, 

hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.  
29. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az 

építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak.  
30. És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a megvál-

tás napjára.  
31. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek min-

den gonoszsággal együtt;  
32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az 

Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.  
Pál felsorolja az óember, vagyis a meg nem újított test természetének néhány jellemzőjét. Itt az Ige 

rámutat arra, hogy meg kell szabadulnunk a testi gondolkodástól és a testi cselekedetektől. Az Igében 
szerepel az is, hogy milyen a Krisztusban újjáteremtett ember jellemző vonása: jóságosság, könyörületesség 
és megbocsátás, amelyek az isteni-fajta szeretet által működnek. A mi feladatunk és felelősségünk a test 
minden gonosz törekvését az újjáteremtett szellem ellenőrzése és uralma alatt tartani. 

„Vesd le” a régi természetet 
A Biblia elmondja, hogyan foglalkozzunk a testtel és a lélekkel, az ember testi természetével.  

„Le kell vetkőznünk” az ó ember testi kívánságait, és „fel kell öltenünk” az új embert Krisztusban. 
Efézus 4,22-24. 
22. Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárd 

kívánságok miatt;   
23. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, 
24. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szent-

ségben.  
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Isten nem fogja helyetted „levetkőzni az ó embert”, hanem neked kell levetkőzni a test cselekedeteit, az 
irigységével, keserűségével, dühével, haragjával, zúgolódásával és gonosz beszédével együtt. Amikor ezeket 
a rossz szokásokat és kívánságokat vetkőzöd le, akkor nem a gonosz szellemekkel foglalkozol, hanem csak a 
hústesteddel. 

A hívők túl gyakran könnyű kiutat keresnek és a hústest gonosz hajlamait az ördögre fogják rá. Ezért 
nem éreznek maguk iránt semmi felelősséget, így mindenért a sátánt okolják. Ezzel szemben a Biblia ezeket 
a gonosz hajlamokat a hústest természetének nevezi, amivel a hívőnek kell foglalkoznia.  

Egyetlen módja van az „új ember” felöltésének, ha az elménket megújítjuk Isten Igéjével. Az ó ember 
levetkőzése és az új ember felöltése kedves dolog Isten előtt. 

Róma 8,5-8. 
5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem 

dolgaira.   
6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.  
7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedel-

meskedik, mert nem is teheti.  
8. Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. 

Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.  
Ahogy Krisztust „felöltöd”, képes leszel Szellem szerint járni és nem a test szerint cselekedni, ahol sátán 

könnyű prédája lehetsz. 
Róma 13,14. Egyszerű fordítás: Ehelyett „öltsétek magatokra” az Úr Jézus Krisztust, és a régi 

emberi természetet pedig ne tápláljátok, se ne teljesítsétek a kívánságait! 
Tehát a Krisztus természetét öltsétek fel magatokra. (Ef. 5,1-2) 
Nincs olyan ember, akinek ne kellene foglalkoznia a hústest természetével. Amíg a testedben élsz, 

küzdened kell a testi természeteddel.  
Galata 5,17. 
17. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellen-

keznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.  
Ha valaki megüt téged és a hústested nincs a szellemed alá vetve, akkor vissza akarsz ütni, mert a testi 

természet így cselekszik Isten nélkül. Ha valaki megsért téged, a tested bosszút akar állni, mert keserűséget 
és neheztelést hordozol a szívedben. Sokan mondják: „Megsértettek, ezért én bosszút állok!” Ez a felügyelet 
nélkül hagyott hústest, és nem ördögi vagy démoni tevékenység. A test már csak ilyen, ezért kell azt a belső 
ember uralma alatt tartanod.  

Öltsd fel az isteni fajta szeretetet 
Az alábbi Igéből megláthatjuk, hogy miként cselekszik az új teremtés Krisztusban és megérhetjük, mit 

kell „felöltöznünk”. 
Kolosse 3,12-17. 
12. Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, 

jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; 
13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen 

panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;  
14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.  
15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy Testben; és 

háládatosak legyetek.  
16. A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egy-

mást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.  
17. És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében csele-

kedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala.  
Amikor elkezdünk nyugtalankodni és türelmetlenkedni egymással, ez nem minden esetben jelenti azt, 

hogy az ördög munkálkodik. Ez csak a test felindulása. Egyszerűen csak gyakorolnunk kell eltűrni egymást 
(isteni) szeretetben és megbocsátani egymásnak, ahogy Krisztus is megbocsátott nekünk. 

Fel kell öltöznünk az isteni-fajta szeretetet, amely védelmet nyújt az ellenséggel szemben, mert így nem 
adunk helyet az ördögnek. Amikor újjászülettünk, Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe (szellemünkbe) a 
Szent Szellem által. (Róm. 5,5)  
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De ezt a szívünkben lévő szeretetet fel kell öltenünk a külső emberünkre, mert arra nem öntetett ki Isten 
szeretete. Ha nem öltjük fel Isten szeretetét a külső emberünkre, akkor a sátán örömét leli abban, hogy a 
testünket használva bármikor megnyilvánulhat. 

A harag a test, és nem az ördög 
Van, aki a legkisebb provokációra dühbe gurul, és őrjöngeni kezd, de ezt a test teszi és nem az ördög 

munkája.  
„Még ha haragudtok is, de ne vétkezzetek! Mielőtt a nap véget ér, szabaduljatok meg a haragtól!” (Ef. 

4,26) A mi döntésünkön múlik, hogy levessük az ó embert és felöltsük az új embert. Ez azt jelenti, hogy ha 
valaki feldühít, nem kell hagynod, hogy a tested vegye át az irányítást, és nem szabadna elveszítened az 
önuralmadat. A döntés a te kezedben van, nem kell engedned a testi természetednek. 

Ha hagyod, hogy a tested uraljon, akkor elveszítheted az önuralmadat, és esetleg olyat teszel és mondasz, 
amit később meg fogsz bánni. Sokan az ördögöt akarják okolni, amikor elveszítik az önuralmukat és düh-
rohamot kapnak vagy őrjöngenek. Egyszerűen csak megengedik a hústestüknek, hogy az uralja őket.  
Néhányan azt gondolják, hogy annyira szellemivé váltak, hogy soha többé nem lesz gondjuk a hústestükkel 
vagy a sátánnal. 

Az egyetlen lehetőséged az, hogy ne legyen problémád a testeddel vagy a sátánnal, ha kilépsz a fizikai 
testedből és elhagyod ezt a világot, vagy amikor megdicsőült testet kapsz az elragadtatáskor! Egyértelmű, 
hogy a keresztényeknek több gondjuk van a testükkel, mint az ördöggel.  

Azok a keresztények, akiknek problémájuk van a testükkel, úgy gondolják: hogyha elköltöznének más 
településre, vagy ha munkahelyet vagy gyülekezetet változtatnának, akkor a problémáik ezzel megszűn-
nének, de ez egy nagy tévedés. De nem menekülhetsz el a tested elől, mert mindenhova viszed magaddal, az 
indulataival, a viselkedésével, a modorával, és a rossz magatartásával együtt. Ezért nem a költözés vagy a 
gyülekezetváltoztatás fogja megoldani a problémádat, hanem a hústest felindulásainak a megfékezése. Ma-
radj ott, ahova Isten elplántált és tanuld meg a testedet az újjáteremtett szellemed alá vetni. 

A testnek vannak kívánságai és ez nem az ördög 
Meg kell érteni valami mást is a hústestről. A testnek vannak saját kívánságai és vágyai, de ez nem az 

ördög munkája és nem démoni tevékenység.  
Róma 13,12-14. 
12. Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és 

öltözzük fel a világosság fegyvereit.  
13. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és 

feslettségekben, nem versengésben és irigységben:  
14. Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.  
Mivel átkerültünk a sötétségből a világosság országába, ezért az életvitelünknek Istenhez méltónak kell 

lennie. A hústestnek – az ember megváltatlan természetének – megvannak a saját kívánságai, mert a test nem 
született újjá. A kívánságok nem egy gonosz szellemtől származnak, hanem a test sóvárgásaiból erednek. 

1Péter 2,11. 
11. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a 

testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek;   
Amíg megengeded, hogy a test kívánságai uraljanak, addig mindig gondjaid lesznek a lelkedben, azaz az 

elmédben, akaratodban és érzelmeidben, és ez ajtót nyithat a sátánnak. 
Efézus 2,3. 
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:  
Valamikor a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját elgondolásainkat akartuk megvaló-

sítani, és igyekeztünk elérni azt, amit a régi természetünk megkívánt. Ha valakiben felébred a gonosz dolgok 
iránti kívánság, akkor valójában a saját kívánsága csalogatja rossz irányba. 

Jakab 1,13-14. 
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem 

kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért.   
14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.   
Az embert a saját megváltatlan természetének kívánságai viszik bajba, ami a felügyelet nélkül hagyott 

test eredménye. 
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Feszítsd meg a testet 
Ha egy gonosz szellem munkálkodni próbál rajtad keresztül, tudnod kell azt, hogy hatalmad van fölötte.  

Az ördögnek és a gonosz szellemeknek mindaddig nincs hatalmuk fölötted, amíg Isten Igéjével összhangban 
vannak a gondolataid és a cselekedeteid. A Biblia azt mondja, hogy állj ellen sátánnak és ravaszságainak, és 
neki félelemmel kell elfutnia előled. (Jak. 4,7) 

A hústest cselekedeteit nem lehet kiűzni, hanem azt féken kell tartani. Neked kell megfeszítened, vagyis 
meg kell öldökölnöd a test cselekedeteit. (Gal. 5,24) Minden hívőnek egyaránt meg kell feszítenie a saját 
hústestének kívánságait és a testi természetének vágyakozásait. 

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

kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás;   
Pál a leveleiben beszél a test cselekedeteinek a „megöldökléséről”.  
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 „megöldökölni” kifejezés egyik jelentése: legyőzni. A hústest megöldöklése vagy megfeszítése olyan 

dolog, amit minden egyes hívőnek saját magának kell megtennie, mert Isten azt nem teheti meg helyettünk. És 
a férjed, a feleséged vagy a pásztorod sem öldökölheti meg helyetted a te tested cselekedeteit. A te döntéseden 
múlik, hogy „legyőzöd-e” a saját testi természeted kívánságait, mert szabad akaratot kaptál. (1Kor. 6,12)  

Ez azt jelenti, hogy a szánkon ne a bolond beszéd jöjjön ki, hanem az Ige, a testünket pedig ne a kíván-
ságoknak adjuk át, hanem az Úr szolgálatára. A test alávetése része az Isten iránti engedelmességnek, mert 
így tudsz ellenállni az ördögnek. Akik folyamatosan megöldöklik a test cselekedeteit, azoknak nem lesznek 
olyan problémáik az ördöggel, mint akik nem tartják féken a testüket. Ez nem jelenti azt, hogy az ördög nem 
próbálja majd megkísérteni a hívőket, de meg kell tanulniuk, hogyan tartsák zárva az ajtót előtte. 

Galata 5,24-25. 
24. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.  
25. Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is járjunk.  
A test megfeszítése nem kellemes, de csak a test kordában tartásával kerülhető el, hogy a hústest kíván-

ságain keresztül ne váljunk az ördög áldozatává. Sajnos nem minden keresztény feszíti meg a hústestét az 
Igének megfelelően. A test megnyilvánulásait nem mindenki tudja megkülönböztetni a démoni tevékenységektől.  

Ezzel kapcsolatos Hagin bizonysága is: Évekkel ezelőtt egy hölgy odajött hozzám, aki egy démontól 
akart megszabadulni. Azt mondta: „Hagin testvér, szeretném, ha kiűznéd belőlem a meg nem bocsátás 
szellemét.” Ezt a hölgyet egy másik keresztény megsértette. Az asszony azt mondta: „Isten tudja, hogy meg 
akarok bocsátani neki, de nem tudok. Kérlek, űzd ki belőlem a meg nem bocsátás szellemét!” 

Erre Hagin megkérdezte tőle: „Megbocsátottál már valaha a férjednek?” Ő azt válaszolta: „Természe-
tesen igen.” Hagin erre azt felelte: „Úgy gondoltam, azt mondod majd, hogy nem tudtál neki megbocsátani, 
mert a meg nem bocsátás szelleme van benned. De ha az egyik embernek meg tudsz bocsátani, akkor a 
másiknak is.  

Az igazi probléma az, hogy valójában te nem akarsz megbocsátani ennek a hölgynek, és haragot akarsz 
vele tartani. Semmi szükség arra, hogy ördögöt űzzünk ki belőled. A meg nem bocsátás nem egy gonosz 
szellem, hanem csak a hústested, amivel neked kell foglalkoznod. Csak azt kell tenned, amit Isten Igéje mond.  

Kolosse 3,13. 
13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen 

panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;  
Ha Isten azt mondja, legyünk jóságosak és bocsássunk meg egymásnak, ahogy Ő megbocsátott nekünk, 

ez azt jelenti, hogy ezt is meg tudjuk tenni. Azonban nem leszel képes megbocsátani, ha megengeded a 
testednek, hogy az irányítson téged. Isten nem kér tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni. Mi meg tudunk 
bocsátani, ahogy Isten is megbocsát nekünk, mert Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe. (Róm. 5,5) 
Tehát legtöbbször nem egy gonosz szellem kiűzéséről, hanem kizárólag a test megfeszítéséről van szó, hogy 
Istennek a szívünkbe kiöntetett szeretete megnyilvánulhasson a külső emberben. 

Ha szeretnéd megtapasztalni az ördög, a hústest és a világ feletti győzedelmes keresztény életet, akkor az 
neked ugyanannyiba erőfeszítésbe fog kerülni, mint bárki másnak. Teljesen az Igére kell támaszkodnod, és 
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Isten Igéjének alapelvei szerint kell élned. Ezt pedig azzal kell kezdened, hogy megfeszíted a testedet és 
megtanulsz az isteni fajta szeretetben járni!  

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.  
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. 

 

 
 

 
 

 


