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SZELLEM, LÉLEK ÉS TEST 
Horváthné Éva tanításvázlata – 2019.08.18. 

 
Hiszünk-e a megváltásban, amit Jézus bevégzett? Hisszük-e, hogy az úgy van, ahogy meg 
van írva? Mi a hit? Zsidó 11,1. 3. 6. Róma 4,17. 
Hiszünk-e a láthatatlan Istenben, hogy Ő teremtett mindent és azt, hogy megcselekszi, amit 
kérünk Tőle? 2Kor. 4,18. 
Tudunk-e benne hinni, bízni. Oda tudjuk-e adni neki az egész életünket mindenestől? 
Felmerült az a kérdés is, hogy vajon mi odaadnánk-e az életünket az emberiségért, ahogy 
Jézus tette. Mélységesen bízott az Atyában. Ábrahám hite bizalma Isten felé. 
A szellemünk az újjászületés pillanatában átkerült a sötétség hatalmából a világosság 
országába. Azonnal éppé és tisztává vált. Azzal nem kell tennünk semmit. 
Isten ereje a Szent Szellem vezet minket, megtanít minket, elvezet minket minden igazságra. 
Nagyon fontos, hogy mindenben figyeljünk a szent szellem vezetésére, halljuk meg a hangját. 
A Szent Szellem megjelenti nekünk, amit az Atya mond neki. 
A lelkünk területén van az elme, ahol a gondolatunk, értelmünk, akaratunk és az érzelmeink 
vannak. A lelkünk kapcsolódik a szellemünkhöz is, és a testünkhöz is. 
Isten Igéjével megújítjuk a gondolkodásunkat, ami folyamatosan megy végbe. Róma 12,2. 
2Kor. 4,4.  
Hisszük- e ezt?  
A testünk az érzéki, fizikai világhoz kapcsolódik. Amíg a földön élünk addig nekünk kell a 
testünket alávetni az Igének, kordában kell tartani. 
Az újjászületés által megkaptuk az isteni természetet. Galata 5,22.  
Hisszük-e, hogy ezek a magok el vannak vetve a szellemünkben? Tudjuk e működtetni 
ezeket a gyümölcsöket? Ki tudnak rajtunk keresztül áradni?  
Jézus vére megtisztított minden bűntől, megszabadított a zaklatásoktól, kárhoztatástól, 
elnyomástól, félelemtől, aggódástól, betegségtől, fájdalomtól (testi, lelki fájdalmaktól), a 
szegénységtől. Hisszük-e ezt? Akkor tegyük meg, amit Isten mond. 
Akkor engedelmeskedjünk Istennek, folyamatosan újítsuk meg a gondolkodásunkat, 
mélyedjünk bele az Igébe. Nem elég csak hallgatni vagy olvasni az Igét meg kell érteni. 
Foglalkoznod kell vele. Neked kell kijelentést megértést kapni belőle. Senki nem fogja 
helyetted megérteni vagy kijelentést kapni a számodra. Mindenkinek más szinten van a hit 
szintje, ezt növelni kell.  
Ha ezt megteszed akkor sikereket fogsz elérni az életedben. 
A testünket nekünk kell irányítani, nekünk kell féken tartani, hogy mit tegyen meg és mit 
ne. A testünket alá kell vetnünk a szellemünknek. 
Ez azt jelenti, hogy gyökerestül ki kell irtani magatokból a régi emberi természetet, 
Mik a test cselekedetei? 
Galata 5,19-21.  Galata 5,17-18. 
Kolosse 3,7-10. Egyszerű ford. 
7. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek.  
8. 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!  
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9. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen ez a „régi ember” szokása volt.  
Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak szokásait.  
10. Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul, és így egyre inkább 
hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. 
Mik a rossz viselkedési formák: viszály, piszkálódás, bökölődés, irigység, féltékenység, 
állandó hibakeresés a másikban, nem jól vezeti a pásztor az alkalmat, nem jó itt meg ott 
megtartani az Istentiszteletet, elégedetlenség, harag, sértődés. Folyamatosan beszólok 
valamit a másiknak, utána meg állandóan bocsánatot kérek. Elszámolok–e tízig mielőtt 
kimondok valami bántó szót?  
Egy kereszténynek szabad így viselkedni, és így gondolkodni? 
Ha nekünk problémáink vannak az életünkben, meg kell vizsgálnunk, hogy hol rontottuk el, és 
az helyre hozható mert Istennél semmi sem lehetetlen. Imádkozzunk együtt egy akaraton, 
törjük meg az igákat Jézus nevében. Kérjünk segítséget. 
Meg kell vizsgálni magunkat, és ki kell igazítani magunkat az Ige által. 
Ha hagyod, hogy a tested és a gondolkodásod azt tegyen, amit akar, akkor idővel az ördög 
befolyása és elnyomása alá kerülhetsz.  
Alá kell vetnünk a testünket és a gondolkodásunkat a szellemünknek. Meg tudjuk-e 
cselekedni? Képesek vagyunk-e rá? Igen. Isten képessé és alkalmassá tett minket arra, hogy 
szellem szerint járjunk, az Ő akaratát cselekedjük. Kolosse 1,12. 10-11. 
Mindannyiunk teste akar helytelen dolgokat tenni, függetlenül attól, hogy mióta van 
üdvösséged, vagy mennyire vagy szellemileg felnövekedve, mivel a tested még nem lett 
megváltva. 1Kor. 10,23.  6,12. 
Isten azt mondta, képes vagy arra, hogy visszatartsd a testedet az Istennek nem tetsző 
cselekedetektől.  
Róma 6,12-13. 
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. 
Galata 5,19-21. Isten országának örökösei nem lesznek jelentése: akik nem a szellem 
vezetésének engedelmeskednek, azok elesnek az áldásoktól. 
Efézus 4,30-32.  5,1-2. 
Itt az Ige rámutat arra, hogy meg kell szabadulnunk a testi gondolkodástól és a testi 
cselekedetektől. 
Sokszor azt akarják az emberek, hogy Isten tegyen valamit a testükkel, de Ő semmit nem fog 
tenni azzal kapcsolatban, mert azt neked kell féken tartani.  
A saját hústested felett neked van döntési jogod, mert szabad akarattal rendelkezel, de ezzel 
ne élj vissza. Efézus 2,2-4. 
Akár újjászületett az ember, akár nem, az elméjét vagy a testét elnyomhatják a gonosz 
szellemek.  
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. Jakab 4,7. 
A keresztényeknek 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, 
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ha nem tanulja meg a testét és a lelkét a szellemének az uralma alatt tartani.  
1Kor. 3,1-3. Pál azt mondta a korinthusiaknak: Ti csak természeti ember szerint jártok, ezért 
van köztetek viszálykodás. Jakab 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. 
Le kell vetkőznünk az óember testi kívánságait, és fel kell öltenünk az új embert 
Krisztusban. Efézus 4,22-24. 
Isten nem fogja helyetted levetkőzni az óembert, 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. 
Róma 8,5-8. Ahogy Krisztust felöltöd, képes leszel Szellem szerint járni és nem a test szerint 
cselekedni, ahol a sátán könnyű prédája lehetsz. 
Róma 13,14. Egyszerű ford. „Öltsétek magatokra” az Úr Jézus Krisztust, és a régi emberi 
természetet pedig ne tápláljátok, se ne teljesítsétek a kívánságait! 
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 Róma 5,5.  
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, 
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 kívánságoknak adjuk át, hanem az Úr szolgálatára. 
Amikor elkezdünk nyugtalankodni és türelmetlenkedni egymással, ez nem minden esetben 
jelenti azt, hogy az ördög munkálkodik. (ez testi felindulás) 
Az Igéből láthatjuk, hogy miként cselekszik az új teremtés Krisztusban és megérthetjük, mit 
kell felöltöznünk. Kolosse 3,12-17. 
Ha Isten azt mondja, legyünk jóságosak és bocsássunk meg egymásnak, ahogy Ő 
megbocsátott nekünk, ez azt jelenti, hogy ezt meg is 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.  


