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Odaszánt élet 

 

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos 

istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, 

amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem 

változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek 

mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”      

Róma 12,1-2 

  
 Mi a keresztyén élet lényege? 
 Pál apostol azt mondja erre a kérdésre:  Szánjátok oda a ti testeteket 
Istennek okos istentiszteletként élő és szent áldozatként. 
 Miért? 
 Hogyha mérlegeljük Jézus áldozatát, hogy Ő milyen nagy árat fizetett 
értünk, tehetünk-e mást?! Akkor azt mondjuk, és nem csak mondjuk, hogy 
amennyire tőlünk telik, Isten segítségével odaszánom magam Istennek. 
 Pál apostol így szól: „kérlek”. De ez sokkal többet jelent egy kérésnél. Azt 
jelenti ez, hogy Isten Lelke kér Pálon keresztül. Isten Lelke felkínálja az Ő 
erejét, segítségét, hogy ennek a kérésnek eleget tudjunk tenni. 
 „Az Istenre kérlek” – azt jelenti, hogy kérjétek az Isten Lelkét segítségül. 
Isten Lelke el fogja aztán végezni bennetek.  
 Igazán csak akkor tudunk szolgálni, ha testileg-lelkileg odaszánjuk 
magunkat Istennek és kérjük az Ő Szent Lelkének a segítségét.  
 Amikor Istennek szolgálunk, nem a világra kell figyelnünk, ne a világ 
szerint tegyük, hanem a Jézus Krisztusban megújult elmével döntsük el, hogy 
mi kedves az Istennek, valamint mi jó és kedves Ő előtte. 
 Az odaszánás nem csak azt jelenti, hogy alkalmazkodunk a vallásos 
előírásokhoz. 

- templomba járás, 
- imádkozás, 
- Biblia-olvasás, stb. 
Vajon az a keresztyén, aki eljár az istentiszteletekre? Vagy az, aki magát 

jó embernek tartja, s közben csinálja azt, amit jónak lát és abba nem szólhat 
bele Isten. Vajon elég csak néha elővenni a Bibliát? Aztán elolvasunk néhány 
mondatot s utána rohanunk, mert annyi minden elvégezni való dolgunk van? 
 Az az ember a hívő keresztyén, aki odaszánja az életét az Istennek, vagyis 
az egész élete olyan, mint egy istentisztelet.  

Alárendeli magát Isten akaratának. Azt tehet vele és általa az Isten, amit 
Ő maga lát jónak. 
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Vannak, akik foggal és körömmel ragaszkodnak a maguk akaratához, a 
maguk életéhez s abból semmit nem akarnak odaszánni Istennek, vagy az 
emberek javára. Erre mondja Jézus: Aki megtartja a maga életét, elveszti azt. 
Aki odaszánja az Isten országa ügyéért, az megtartja azt, áldást nyer. 

Mások azt mondják, hogy egy életünk van: együnk, igyunk, holnap 
úgyis meghalunk.  Éljünk a mának, élvezzük az életet. 

 
Vannak, akik túlbecsülik magukat.  
Vannak, akik alábecsülik magukat. (tudásukat, teljesítményüket, stb.) 
Ezek a hívő ember életében is jelentkezhetnek, de előbb-utóbb 

megismeri képességeit, lehetőségeit – Isten segítségével. A felfuvalkodottság, 
vagy a csüggedés nem lesz tartós. 

Arra kell törekednünk, hogy odaszenteljük magunkat Istennek. 
De, hogyan lehetséges ez?  
Hogyan lehetséges az, hogy életünk istentisztelet legyen? 
Úgy, hogy a keresztyén élet mögött ott van a döntés, hogy én az 

Istennek akarok szolgálni, az Istennek akarok élni. 
 
Az életben sokféle ajánlatot kapunk. Sokféleképpen lehet dönteni. Sok 

kísértés van az életben. A világ kínálja a kincseit, a maga értékeit, tudást, 
hatalmat, testi élvezeteket, kínálja a pénzt, stb. 

El kell dönteni, hogy élünk-e vele! Reklámok, ígéretek, mind-mind világi 
előnyöket kínálnak.  

 De a megújult értelemmel el kell dönteni, hogy elfogadja-e az ember 
vagy nem. Sok mindent mondanak, sok mindenre kérnek, sok mindenre 
próbálnak rávenni. Ilyenkor világlik elő, hogy odaszánom-e magamat Istennek, 
hogy az Ő akarata, döntése szerint élek-e. 

 
Házasság. Az elején mindent a másikért tesznek. Sok házasság vége 

pedig tele van önzéssel, amikor az ember mindent a maga kedvére tesz. Nem 
számít, mit akar a másik, a gyermek, csak én járjak jól, csak én legyek boldog, 
én kapjak meg mindent. Ide süllyedhet az ember, ha nem Istennek szánja oda 
az életét. 

 
Az odaszánt élet válasz a kegyelemre, amit Isten Jézus Krisztusban 

adott. Oda kell szánni testünket szent áldozatul. Azt a testet, amellyel 
érintkezünk e  világgal: lábainkat, kezeinket, szánkat, szemünket, stb. 

Egészen – nem félig. Mint ahogy a házasságban sem lehet csak félig 
szeretni a feleséget, a férjet, a gyermeket, - Jézussal sem lehet. 

Élni Jézusért! Élni Jézussal! Élni Jézusnak! 
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Pál apostol a tettekről beszél, amikor azt mondja, hogy szánjuk oda 
magunkat. Róm 6,11 „Ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a 
bűnnek, és éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban.” 

 Róm 6,19  „Ahogy tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak 
és a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok oda tagjaitokat az 
igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek.”  

Róm 8,13 „…ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni 
fogtok.”  
 Róm  6,13  „Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a 

gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az 
Istennek…” 

Összefoglalás: Tartsátok magatokat halottnak a bűn számára és élőnek 

az igazságra. (Pál szerint). 
 

Magújult értelmünkkel ismerhetjük fel, hogy mi az Isten jó és 
tökéletes akarata. Ez gyakorlást követel. (földi értelmünket gyakoroljuk: 
keresztrejtvény, nyelvtanulás, stb. által.) Éppen ilyen fontos az Igében 
gyakorolnunk magunkat, hogy értelmünk megújuljon. 

Odaszánni az értelmünket, de nem mint egy báb. Isten nem bábként 
akar használni bennünket, mint ahogy a politikusok teszik, vagy a 
maffiafőnökök a maffiózókkal… Egy ideig használják őket, aztán elvetik, 
likvidálják őket. 

Isten Lelke meghagyja a szabadságunkat. 
Megvárja, hogy megértsük, hogy mit akar Ő és ránk bízza, hogy 

megtesszük-e vagy nem, amit Ő akar. 
Ha nem szánja oda az ember az értelmét az Istennek, előbb-utóbb 

elbukik. 
Róm 12,17 „Többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak, az ő 

elméjük hiábavalóságában.” 
 
Ádámnak és Évának az értelme lázadt fel Isten ellen. Aztán…Káin…,stb. 
 

A Biblia azt is mondja, hogy szánjátok oda a ti szíveiteket. (Kálvin 
jelmondata). 

Kié a szívünk? Ki foglalja el? Ki van ott az első helyen? Én magam? Vagy 
valaki más? 

Szerelmes ifjak órákon át fogják egymás kezét, ott ülnek egymás mellett. 
Csak nézik egymást. Gyönyörködnek egymásban. Egyik a szépségben, másik az 
értelemben. Sokan nem értik ezt. Pedig csak arról van szó, hogy szeretik 
egymást, szeretnek együtt lenni. 
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Szeretünk együtt lenni Jézussal? Szeretjük Őt? 
 
Ézs 29,23 „Ez a nép csak szájával közelget hozzám és csak ajkával tisztel 

engem, de szívével távol marad tőlem.”  
 
Csak a szánkkal, vagy a szívünkkel is. 
 

Mit kezdünk az időnkkel, pénzünkkel, szívünkkel, testünkkel? 
Ne a környezetünkre figyeljünk, ne a reklámokra, ne a propagandára. 
Nem az a fontos, hogy hol nyaralnak, mit csinálnak az ismerőseink, 

hanem az, hogy mit akar az Isten kezdeni a pénzünkkel, az időnkkel. 
 

Odaszánt fül. Mire figyelek? Lelki hallást csak Ő tud adni! 

Odaszánt kéz, láb… 

Odaszánt szem… Ahogy néz. Amit néz. Akire, amire néz. 
 
Odaszánt életünkkel angyalok, küldöttek lehetünk Isten kezében. 

Megújult értelmünkkel, szívünkkel, szemünkkel, lábunkkal, kezünkkel, 
pénztárcánkkal szolgálhatunk az élő Istennek. Így lesz egész életünk okos, élő 
istentisztelet. 

Biharszentjánoson, 2012.05.06-án, 
Nagyváradon, CE-otthon,2012.05.07-én, 
        Csomay Árpád. 
 


