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Vedd az életem, a testem, a kezeim, lábaim, az ajkam, mindenemet, mint Neked szánt 

élő áldozatot! Az alapján leszünk majd megítélve, amiket ebben a testben tettünk: minden egyes 

gondolat, minden egyes kimondott szó, minden egyes lépés, minden elköltött fillér, minden 

egyes falat. Itt kifejezetten a testről beszél. A nagyszerű bátorítás: dicsőítsük Istent, nem is 

akárhol, hanem a testünkben. Harmadszor, és ezzel kezdődik a vers: „Mert áron vétettetek 

meg..." Ez egy erős motiváció, ami mintegy kötelez minket. „Mert áron vétettetek meg; 

dicsőítsétek tehát Istent testetekben." Áron vásároltak meg titeket. Látjátok, Pál ezt az indítékot 

tárja elénk. Nem a törvényt, hanem a szeretetet. Áron vétettetek meg, ezért annak fényében, 

amit az Úr értetek tett, dicsőítsétek Istent testetekben! Lenyűgöző, Isteni szeretet, amiért 

odaadom az életem, a lelkem, mindenemet. 

 Azt mondja, áron, áron vétettetek meg. Mi volt ez az ár? Péter írja le. Azt mondja „nem 

veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg." (1Pt 1:18) Ezek olyan értékesnek 

tűnnek, olyan drágának, romolhatatlannak. Mégis Péter azt mondja „nem veszendő dolgokon, 

ezüstön vagy aranyon" mert végül is azok sem örökkévalóak. És semmit sem érnek ahhoz képest, 

amiről a következő versben beszél. Azt mondja, Krisztus drága vérén. Krisztus drága vérén. 

Augusztusban a második fiunkat, Zachary-t elvittük egy 2 órányira lévő főiskolába, hogy 

gépészmérnöknek tanuljon. Zach már 20 éve velünk élt, ott lakott velünk a házunkban 20 évig, 

és most elment, és tudtam, hogy hiányozni fog. Hazaértünk, és a szobája - minden bútórát 

elvittük vele - a szobája teljesen üres volt. Egyedül egy tükör maradt a falon, meg egy igevers, 

amit Zach írt rá valamikor régen. Sírva fakadtam. Ha egy földi apa így érez, milyen lehetett a 

Mennyei Atyának elküldeni a Fiát? Mármint én együtt voltam Zach-kel. 20 évig együtt voltunk. 

De az Isten Fia öröktől fogva az Atyával volt. És, hála Istennek, Zach és köztem szinte sosem volt 

feszültség. Igazán jó közösségben voltunk, igazi barátságban az én szeretett fiammal. De mindez 

semmi a Mennyei Atya és a Fiú kapcsolatához képest. Az teljesen tökéletes közösség volt, 

tökéletes szeretetben. A szeretet, amellyel Isten a világ kezdete óta szerette a Fiát. Én elküldtem 

a fiamat, hogy mérnöknek tanuljon. A Mennyei Atya pedig elküldte a Fiát, hogy bűnné legyen. 

Nagyon is valóságos volt. Valóságos. Nem volt benne semmi színjáték. Nagyon is valóságos volt, 

ami történt. Amikor az árról beszélünk, és az Úr Jézusra gondolunk, még csak el sem 
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képzelhetjük, mit jelentett ez Neki. A halhatatlan meghal, a végtelen végessé válik. Azt, aki 

hatalmas szavával hordozza a mindenséget, most egy anya karjai tartanak? Az, aki olyan 

hatalmas, hogy az egek sem fogadhatják be, most bepréselte magát az anyaméhbe. A világosság 

Istene az anyaméh sötétjében. Az, aki az egeket alkotta, egy ácsműhelyben pepecsel. És felnőve - 

micsoda türelmet tanúsított az Úr 30 éven át. Tudva, hogy ő a világ Megváltója. És mégis szinte 

semmit sem szólt. Várt és várt és várt és várt. Várt, amíg eljött az Atya által kijelölt idő, amikor 

elkezdhetett prédikálni: „Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek Országa!" És aztán 

kezdődött a keményebb szenvedés. Megszégyenítették, megtagadták, elhagyták, majd 

kigúnyolták, leköpdösték, megverték, megfeszítették, dárdával átszegezték, úgy halt meg, mint 

egy vesztes, és a Mennyei Atya is elhagyta. Bűnné lett - értünk. Elképzelni sem tudjuk, min ment 

át az Úr, miféle árat fizetett. 

 Áron vásároltak meg. Most nézzük ezt a másik szót: „megvásároltak". Néhány helyen a 

Biblia ezt a megigazulás felől közelíti meg: ezelőtt bűnösök voltunk, de most Isten megigazított 

minket. Máskor a bűnbocsánat felől közelít: tartoztunk, de elengedték a tartozásunkat. Máskor 

úgy beszél róla, mint örökbefogadásról: idegenek voltunk, most pedig Isten fiaivá lettünk. 

Máskor, mint megbékélésről: eddig ellenségek voltunk, most pedig barátok. Máskor, mint 

megváltásról: eddig szolgák voltunk, most pedig szabadok. De itt ez áll „megvásárolt". Olyan 

egyszerű, nemde? Hiszen mindenki tudja mit jelent az, hogy „megvásárolni". Jézus kifizette az 

árat. Kifizette a bűn-tartozásunkat! Szeretem ezt az egyszerű kifejezést: „áron vettek meg." 

ApCsel 20:28 „legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett." Nem veszendő 

dolgokkal, hanem Krisztus drága vérével váltott meg titeket Isten. „Méltó vagy arra, hogy átvedd 

a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek 

minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből." (Jel 5:9) Meg vagytok vásárolva. A 

testetek is? Igen, minden bizonnyal. A Róma 8-ban azt olvassuk: „várjuk a fiúságot, testünk 

megváltását." Az Úr megvette a lelkünket, megvette a testünket, megvásárolta az egészet. És 

Jézus mindet kifizette. 

 Az a kos Izsák helyére került. A húsvéti bárányt Izraelért vágták le és nem Egyiptomért. 

Elmondhatom, hogy ha nem látod meg, hogy Jézus személyesen Érted halt meg, személy szerint 

Érted, akkor nem fogod meglelni azt a vigaszt és bizonyosságot, amiben részed lehetne. Áron 

vásároltak meg téged. 

 Szeretett minket. „Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, 

és megtisztítson minket a maga népévé." (Titusz 2:14)
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