
Semmin nem változtatnék I Wouldn’t Change a Thing



1 Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, 
az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. 
2 Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a 
megmetéltektől! 
3 Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus 
Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. 
4 Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, 
hogy testben bizakodhat, én méginkább: 
5 nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, 
héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, 
6 buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság 
szempontjából feddhetetlen voltam. 
7 Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért.



8 Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan 
nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust 
megnyerjem. 
9 Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a 
Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, 
10 hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való 
részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, 
11 hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. 
12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, 
hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. 
13 Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, 
14 de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak 
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban 
adott jutalmáért.



Semmin nem változtatnék
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Óvakodj a látszattól

Beware of Appearance



1 Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam 
nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. 
2 Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok 
a megmetéltektől! 
3 Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és 
Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. 
4 Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy 
gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: 
5 nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből 
származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, 
6 buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt 
igazság szempontjából feddhetetlen voltam.



Krisztus a mi mércénk

Christ is our Measure



7 Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért.  
8 Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének 
páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek 
mindent, hogy Krisztust megnyerjem. 
9 Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, 
hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, 
10 hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben 
való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, 
11 hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.



A küzdelem még tart

The Fight is Still on



12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de 
igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus 
Jézus. 
13 Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, 
14 de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, 
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a 
Krisztus Jézusban adott jutalmáért.



Testvéreim, tudom, hogy még 
nem értem célba, de egyet 
teszek: elfelejtem azt, ami 
már mögöttem van, és teljes 
erővel igyekszem előre. Azért 
küzdök, hogy elérjem a célt, 
és megkapjam a győztesnek 
járó mennyei jutalmat, hiszen 
Isten erre hívott el bennünket 
a Krisztus Jézusban.


