A
KERESZTYÉNSÉG
HAT
ALAPTANÍTÁSA
IGEGYŐJTEMÉNY

"Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédében, mivelhogy kiskorú:
Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.
Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját
 a holt cselekedetekbıl való megtérésnek és
 az Istenbe vetett hitnek,
 a mosakodásoknak (keresztségek),
 a kezek rátevésének,
 holtak feltámadásának
 és az örök ítéletrıl
szóló tanításnak.
Zsidó 6.1-2.

Kivonat Derek Prince azonos címő könyvébıl
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1. MEGTÉRÉS
1.1. Mi a megtérés?
A megtérés: DÖNTÉS, a gondolkodás megváltoztatása.
1.Magába szállni
2.Elismerni az igazságot (felismerni, hogy bőnösök vagyunk)
3.Meghozni a döntést
4.Megfordulni
5.Megcselekedni
M e g t é r é s: nem csak b ő n b á n a t vagy érzelmi ráhangolódás
Az eredeti kapcsolat helyreállítása Isten és ember között.
1.2. A megtérés jelei:
"S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és ı megtér bőnébıl és törvény szerint
igazságot cselekszik"
Ez.33.14.
"Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel."

2 Kor.3.16

"Teremjetek hát megtéréshez illı gyümölcsöket."

Mt.3.8.

"…a pogányoknak hirdetem, hogy bánják meg bőneiket és térjenek meg Istenhez, a megtéréshez méltó gyümölcsöket cselekedvén."
Csel.26.20.
1.3. Mi Isten akarata?
MINDEN EMBER MEGTÉRJEN!
"És ezt mondja: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa." Mt. 3.2.
"És mondván: Betelt az idı és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek
az evangéliumban."
Mk.1.15.
"Péter pedig monda nékik: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus
Krisztus nevében a bőnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát."
Csel. 2.38.
"…hosszan tőr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki
megtérésre jusson."
2 Pét. 3.9.
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"Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az elıbbi cselekedeteket cselekedd;
ha pedig nem, hamar eljövök ellened és a te gyertyatartódat kimozdítom helyébıl , ha
meg nem térsz."
Jel. 2.5.
"E tudatlanságnak idejét azért elnézi az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy térjenek meg."
Ap.csel.17.30.
Isten parancsa mindenki felé, hogy térjen meg!
1.4. Mibıl kell megtérni, mit kell elhagyni?
"Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent ha talán megbocsáttatik néked
szívednek gondolata.
Ap.csel. 8.22.
"…Mi is hozzátok hasonló természető emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet
hirdetjük néktek, hogy a hiábavalóságokból az élı Istenhez térjetek, ki teremtette a földet…"
Ap.csel.14.15.
"Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségbıl világosságra és a sátánnak hatalmából az
Istenhez térjenek, hogy bőneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által."
Ap.cs.26.18.
"És az Úrnak keze volt velük; és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívıvé lévén."
Ap.csel.11.19.
"A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal , nem tértek meg kezeik
csinálmányaiból, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst
…bálványokat."
Jel.9.20.
"Mikor nyomorúságban leszel és utolérnek téged mindezek az utolsó idıkben, és megtérsz az Úrhoz a te Istenedhez és hallgatsz az ı szavára."
5.Móz.4.30.
"Sámuel pedig szóla Izrael egész házához, mondván: Ha ti teljes szívetekbıl megtértek az
Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok; akkor megszabadít titeket a Filiszteusok kezébıl."
1 Sám. 7.3.
"…mert ellened vétkeztek; és imádkoznak e helyen, és vallást tesznek a te nevedrıl, és
megtérnek az ı bőnükbıl, mert te szorongatod ıket."
1.Kir. 8.35.
"Hagyja el a gonosz az ı útját, és a bőnös férfiú gondolatait és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta,…"
Ézs. 55.7.
"Ezt mondták: Térjetek meg már mindnyájan a ti gonosz útjaitokról és a ti gonosz cselekedeteikbıl, hogy lakhassatok a földön…"
Jer.25.5.
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1.5. Mi vár azokra, akik nem térnek meg?
"...Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermeMt. 18.3;
kek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába."
".. ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. "

Luk.13.3.

2. H I T
A HIT természete:
HIT  REMÉNY
"A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyızıdés."
Zsidó 11.1.
"Mert hitben járunk, nem látásban."

2 Kor. 5.7.

- a H I T a J E L E N-ben való bizonyosság a jövıre vonatkozóan
- a R E M É N Y a J Ö V İ-ben való bízás
A hitet megvallással fejezzük ki:
"Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Róma 10.10.
"Mert a szívnek teljességébıl szól a száj."

Máté 12.34.

a H I T a S Z Í V állapota, nem az E L M E gondolata.
A HIT Isten ígéreteinek átvétele:
"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ı gazdagsága szerint dicsıségesen a Krisztus Jézusban."
Filippi 4.19.
"Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ı teljesíti."

37. Zsolt.5.

Az üdvözítı HIT lényege:
1. Krisztus meghalt a bőneinkért
2. Eltemették
3. Harmadik napon feltámadt
4. Ezekben való hit által nyerhetünk megigazulást Istennél

Kor. 15. 1-4.
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Az üdvösség egyszerő elfogadása:
"Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik."

Róma 10.13.

"…aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem."

Ján.6.37.

"Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az
Isten országát."
Ján. 3.3.
H I T és cselekedetek:
Üdvösség egyedül hit által!
" …annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ı
hite tulajdoníttatik igazságul."
Róma 4.5.
" Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére...Miért ? Azért, mert ....nem hitbıl keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteibıl
volna."
Róma 9.31-32.
"Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez."
Ef. 2. 8-9.
"Mert a bőn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus
Krisztusban."
Róma 6.23.
Élı és holt hit:
"Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? "
Jakab 2.14.
"Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ı magában." Jakab 2.17.
"Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt ?"
Jakab 2.20.
"Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ı cselekedeteivel, és a cselekedetekbıl lett teljessé a hit;"
Jakab 2.22.
"Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül."
Jakab 2.26.
H I T hatalma:
"Akik pedig befogadják ıt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak,
akik az ı nevében hisznek;"
Ján.1.12.
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"Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig
akik hisznek, ilyen jelek követik: az én (Jézus) nevemben
 ördögöket őznek
 új nyelveken szólnak
 kígyókat vesznek fel és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik
 betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak.”
Mk. 16.16-18.
K e g y e s s é g látszata = V A L L Á S O S S Á G
A mőködı H I T 4 lépése:
1.Mondd ki, amiben hiszel és ne kételkedj (körülményektıl függetlenül!)
2. Cselekedj aszerint, amit kimondtál akkor is, ha a körülmények ellene szólnak.
3. Fogadd el (vedd birtokba, amit megkaptál)
4. Mondd el másoknak

Bizonyságtétel!, hogy mások is elfogadhassák Mt.8.13.;21.21; Ap.csel. 14.9; 2 Kor.5.7;
Zsid.11.1. Jak.1.6.; 5.15; Mt. 9.27-31;
" Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel és ugorj a
tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott."
Márk 11.23.
3. K E R E S Z T S É G E K R İ L
1. Keresztel szó jelentése:
keresztel (bemerít )  baptizo ( görög szó )
Zsid. 6.2.

2. Keresztségek (mosakodások):
törvény  bemerítı   Pünkösd SZENT LÉLEK
 JÁNOS 
KITÖLTETÉSE
elıkészítı
idıszak

Jézus Krisztus bemerítkezése

2.1. Bemerítés vízbe (János keresztsége):
"Elıállt János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bőnöknek bocsánatára."
Mk.1.4.
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2.2. A szenvedés keresztsége:
"De keresztséggel kell nékem megkereszteltet nem; és mely igen szorongattatom, míglen
az elvégeztetik."
Lk.12.50.
"Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én
megiszom ;és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?"
Mk.10.38.
2.3. Keresztény vízkeresztség:
"Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén ıket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében."
Mt.28.19.
2.4. A Szent Szellemben való keresztség:
"János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni
nem sok nap múlva."
Csel. 1.5.
Szent Szellem keresztség célja:
"Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok és lesztek nékem tanúim."
Csel.1.8.
3. A K Ü L Ö N B S É G:
- János keresztsége
- Keresztény (krisztusi) keresztség között
"Lın pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsıbb tartományokat, Efézusba érkezik: és mikor némely tanítványokra talált, monda nékik: Vajon
vettetek-e Szent Lelket, minekutána hívıkké lettetek ? Azok pedig mondának néki: Sıt
inkább azt sem hallottuk, hogy van-e Szent Lélek. És monda nékik; Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János
megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ı utána jövendı,
abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkednek az Úr Jézusnak nevére.
Csel.19.1-5.
3.1.János keresztsége: MEGTÉRÉS és BŐNVALLÁS
"Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ı
ösvényeit."
Mk. 1.3-5.
- Megtérésbe
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"Én ugyan vízzel keresztellek tieteket megtérésre, de aki utánam jı, erısebb nálamnál,
akinek saru ját hordozni sem vagyok méltó; ı Szent Lélekkel és tőzzel keresztel majd titeket."
Mt.3.11.
- Bőnök bocsánatára
"Elıáll János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bőnöknek bocsánatára."
Mk.1.4.
- Élet megváltoztatása
"Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és a sadduceusok közül sokan mennek ı hozzá,
hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyók fajzatai ! Kicsoda intett meg
titeket, hogy az Istennek elkövetkezendı haragjától megmeneküljetek ?" Mt. 3.7-8.
3.2.Keresztény (krisztusi) keresztség:
"Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ı általa. János azonban visszatartotta ıt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és
te jössz
énhozzám ? Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betölteni. És ekkor enged néki.
Mt.3.13-15.
MINDEN IGAZSÁG BETÖLTÉSE, egy újfajta keresztség MINTÁ-ja.
4. Keresztény keresztség feltételei:
4.1. Megtérés
"Ezeket pedig mikor hallották, szívükben megkeserednek, és mondának Péternek és a
többi apostoloknak; Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak ? Péter pedig mondja nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bőnöknek bocsánatára: és veszitek a Szent Lélek ajándékát."
Csel. 2.37-38.
4.2. Hit
"És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik."
Mk. 16. 15-16.
"Mikor pedig mennek az úton, egy vízhez jutnak; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi
gátol, hogy megkeresztelkedjem ? Filep pedig mondta: Ha teljes szívbıl hiszel, meg
lehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállítja
a szekeret; és leszálltak mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkereszteli
Csel.8. 36-38.
ıt."
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4.3. Jó lelkiismeret
"Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása
által;
1 Pét.3.21.
Alkalmasak-e a csecsemık a keresztségre?
NEM, mert nem tudják a fenti 3 feltételt teljesíteni:
- megtérés
- hit
- jó lelkiismeret
A tanítvánnyá válás:
„És hozzájuk menvén Jézus, szólt nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom menynyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén ıket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván ıket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig. ÁMEN."
Mt. 28.13-20.
A bemerítés SŐRGİS:
"Akik azért örömest vették az ı beszédét, megkeresztelkednek; és hozzájuk csatlakoznak
azon a napon mintegy háromezer lélek."
Csel.2.41.
"Mikor pedig mennek az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Imhol a víz:
mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? Filep pedig monda: Ha teljes szívbıl hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. És megállította a szekeret; és leszállnak mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkereszteli
ıt.
Csel.8.36-38.
"Elmegy azért Anániás és bemegy a házba, és kezeit rá vetvén monda: Saul atyámfia, az
Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton,melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel. És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeirıl, és mindjárt visszanyeri látását; és felkelvén, megkeresztelkedik;" Csel.9.17-18.
"Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te
bőneidet, segítségül híva az Úrnak nevét."
Csel.22.16.
Akit a Szent Szellem betölt, attól nem lehet megtagadni a bemerítést :
"Vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent
Szellemet, miképpen mi is ? És parancsolta, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében.…"
Csel.10.47-48.
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5. Keresztény keresztség szellemi jelentısége: Róm.6.1-7.
"Aki a mi bőneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bőnöknek meghalván,az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.
1Pét.2.24.
"Eltemettetni İ vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az
Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta İt a halálból."
Kol.2.12.
"Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel."

Gal.3.27.

Bemerítkezni Jézus Krisztusba kell!

"Mert, akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel."

Gal.3.27.

Nem lehet :
- felekezetbe,
- egyházba,
- gyülekezetbe bemerítkezni!!
A kötelezı sorrend!
1. M E G T É R É S
2. H I T
3. Keresztyén (krisztusi) keresztség (bemerítés)
6. SZENT SZELLEM keresztség:
Alapige: "János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva."
Csel.1.5.
Annyira fontos, hogy mind a 4 evangélium leírja:
"Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jı, erısebb nálamnál,
akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ı Szent Lélekkel és tőzzel keresztel majd titeket.
Mt.3.11.
"Én vízzel keresztellek titeket, de ı Szent Lélekkel keresztel titeket."

Mk.1.8.

"Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljı, aki
nálamnál erısebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötıjét megoldjam: az majd
keresztek titeket Szent Lélekkel és tőzzel."
Lk.3.16.
"…Akire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szent Lélekkel."
Jn.1.33.
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J É Z U S Szent Szellemmel keresztel!!
Pünkösdi esemény:

1. betöltekezés - Túlcsordulás !

…"Mert a szív teljességébıl szól a száj."
Nyelveken szólás:

Mt.12.34.

JEL!

Ne kicsinyeld le! Ez a kulcs a többi ajándékhoz.
P E C S É T! (Természetfeletti )
"Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerısít és megken minket, az Isten az;
Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe." 2 Kor. 1.21-22.
"Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltására, az İ dicsıségének
magasztalására."
Ef.1.14.
Isten pecsétje! Semmi más nem fogadható el PECSÉTKÉNT !
Szent Szellem keresztség:
-AJÁNDÉK
-NEMGYÜMÖLCS
Betöltekezés módja:
- közvetlenül Istentıl
- a tanítványok pünkösdkor
- Kornélius házanépe

Csel.2.2-4.
Csel.10.44.

- kézrátétel által
- Anániás szolgálata Saul (Pál) felé
- Pál szolgálata az efézusi tanítványok felé
- Péter és János a samáriai tanítványok felé

Csel.9.17.
Csel.19.1-2.
Csel.8.14-17.

Betöltekezés célja:
- Felruház természetfeletti (mennyei ) erıvel.
- Az evangélium hirdetéséhez természetfeletti bizonyíték kell.
- J E L E K és C S O D Á K hozzátartoznak az evangélium hirdetéséhez.
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Szent Szellem:
- ajándékai: 1 Kor. 12.
(bölcsesség beszéde, tudomány beszéde, hit ajándéka, gyógyítás ajándéka, csodatévı erık, prófétá lás, lelkek megítélése, nyelveken szólás, nyelvek magyarázata „

- gyümölcsei: Gal.5.22.
"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség,
szelídség, mértékletesség."
Betöltekezés kísérı jelenségei:
- fizikai
- érzelmi reakciók

Ez természetes, ha Isten jelenlétébe kerülünk !

Követelmények a Szent Szellem befogadásához:
1. Megtérés
2. Keresztség
3. Szomjazás
4. Jézushoz kell menni
5. Kérni kell
6. Be kell fogadni (hívni)
7. Szánjátok oda tagjaitokat. (Nyelvet!)

4. K É Z R Á T É T E L

1. Áldás, hatalom és gyógyulás átadása:
1.1. Áldás :
Jákob
(Izráel)

 Manasse 1. szülött / balkéz /
 Efraim 2. szülött / jobbkéz /

"Izráel pedig kinyujtja az ı jobbkezét és rátevé Efraim fejére, pedig ı a kisebbik vala, az
ı bal kezét pedig Manassé fejére.Tudva tevé így kezeit mert az elsıszülött Manassé vala."
1 Móz.48.14.
1.2. Hatalom átadása:
Mózes  Józsué felé
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"Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút, akiben lélek
van, és tedd ı reá a te kezedet, És állasd ıt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé, és
adj néki parancsolatokat az ı szemeik elıtt. És a te dicsıségedet közöld ı vele, hogy hallgassa ıt Izráel fiainak egész gyülekezete."
4 Móz.27.18-20.
1.3. Gyógyítás átadása:
"Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben Ördögöket őznek; új
nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak."
Mk.16.17-18.
Kézrátétel:
- erı csatornája - gyógyulás azonnal (csoda),
- hitbeli cselekedet - folyamatos gyógyulás
Cselekvı hit szükséges!
2. Szellemi ajándékok átadása:
Szent Szellem keresztség elnyerése kézrátétellel:
- Anániás  Saul felé

Csel. 9.17.

"Elméne azért Anániás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az
Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.
- Pál  Efézusi tanítványok

Csel.19.6.

"És mikor Pál rájuk vetette kezét, száll a Szent Lélek ı rájuk; és szólnak nyelveken, és
prófétálnak."
- Péter és János  Samariában

Csel.8.17-18.

"Akkor kezeiket rájuk vetik és vesznek Szent Lelket. Mikor pedig látta Simon, hogy az
apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálja ıket pénzzel."

Minden szent szellemmel teljes hívı gyakorolhatja PRÓFÉCIA kíséretében !
Lásd. Anániás Saul felé.
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Óvatosság: (mindkét fél károsodhat )
"A kézrátételt el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bőneiben ; tenmagad tisztán
tartsd."
1 Tim.5.22.
- ima és alázat szellemében ( Szent Szellem vezetése alatt)
- tisztító erı igénybevétele (Jézus vére)
- erısnek kell lenni! (Szent Szellemmel teljesnek)
Példák:
"Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerısítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az
enyém által."
Róm.1.11-12.
"Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely
benned van az én kezeimnek rád tétele által."
2 Kor.1.6.
3. Szolgálatba állítás:
Pál és Barnabás kiküldése:
"Voltak pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hívattatik Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a
negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az
Úrnak és böjtölnek, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a
munkára, amelyre én ıket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket
rájuk vetették, elbocsáták ıket. İk annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektıl,
lemennek Szeleucziába; és onnét eleveznek Cziprusba."
Csel. 13.1-4.
Böjt, ima, elızetes kijelentés után kézrátétel!
Cél:
- nyilvános elismerés,
- bölcsesség és tekintély átadása.

5. F E L T Á M A D Á S
Feltámadás = újból felállni
1. A feltámadás a HIT alapja:
"Ha Krisztus fel nem támadott , akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti
hitetek is."..." Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél
nyomorultabbak vagyunk. "
1 Kor.15.14.,19.
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2. Mi a feltámadás?
A meghalt test "eredeti formában" való helyreállítása.
"..mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak meghallják az ı szavát, és kijönnek..."
Jn.5.28-29.
"És a sírok megnyílnak és sok elhunyt szentnek teste feltámad. És kijövén a sírokból, a
Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelennek. "
Mt.27.52-53.
3. Az elsı zsenge Jézus: + sok ószövetségi szent
Mt.27.52-53.
"Mert nem hagyod a lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson."
16.Zsolt.10.
"Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az
ı színe elıtt. "
Hós.6.1-3.
"Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. Mindenki a maga rendje szerint. Elsı zsenge Krisztus; azután
akik a Krisztuséi, az ı eljövetelekor. "
1 Kor.15.22-24.
4. "…Azután akik Krisztuséi, az İ eljövetelekor…"
4.1. Meghalt szentek feltámadása:
" Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbıl és
feltámadnak elıször akik a Krisztusban haltak meg; "
1 Tessz.4.16.
4.2. Élı szentek elragadtatása:
"Azután mi akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhıkön az
Úr elébe a levegıbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. " 1 Tessz. 4.17.
5. Kik támadnak fel, mire támadnak fel?
"Ne csodálkozzatok ezen; mert eljön az óra, amelyen mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ı szavát, És kijönnek; akik a jót cselekedték az élet feltámadására;
akik pedig a gonoszt mővelték, a kárhozat feltámadására. "
Ján.5.28-29.
akik a jót cselekedték;

örök életre

akik a gonoszt cselekedték

örök kárhozatra
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6. Mikor támadnak fel a halottak?
Elsı feltámadás:
Krisztus feltámadásától az ezeréves királyság kezdetéig (Jézus 2 visszajöveteléig)
1. Jézus
2. Ószövetségi szentek
3. Krisztus eljövetelekor élı szentek
4. A nagy nyomorúság idején meghalt vértanúk

1 Kor 15.23.
Jel. 20. 11-15.
(lásd késıbb)

Végsı feltámadás:
7. Milyen lesz a feltámadott testünk?

"De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és milyen testtel jönnek ki ?
Balgatag ! amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem megrothad. És abban amit elvetsz,
nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem a puszta magot, talán búzáét vagy más
egyebet. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, éspedig mindenféle magnak az ı
saját testét. "
1Kor.15.35-38.
".. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsıségben, elvettetik erıtlenségben, feltámasztatik erıben."
1Kor.15.42-43.
„Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ı dicsıséges testéhez, amaz ı hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket . "
Fil.3.20-21.
8. Hova kerül a szellemünk és "mit csinál"a halál után?
8.1.Jézus halála elıtt az ember szelleme a S E O L - ba szállt le.
POKOL
 Ábrahám kebele
(a gonoszok)
(az igazak)
" Lın pedig , hogy meghalt a koldus és vitetik az angyaloktól az Ábrahám kebelére;
meghal pedig a gazdag is, és eltemettetik. És a pokolban felemeli az ı szemeit, kínokban
lévén, és látja Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. "
Lk.16.22-23.
8.2. Jézus halála után az ember szelleme a Paradicsomba, az Atyához távozik.
Jézus szavai a keresztfán a mellette függı, utolsó pillanatban megtért gonosztevıhöz:

17

"Bizony mondom néked : Ma velem leszel a paradicsomban......Atyám, a te kezedbe
teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghal."
Lk.23.43-46.
Az ember szelleme halála után emlékezik, gondolkodik, tudatában
van helyzetének.
Az ember szelleme nem hal meg csak "alszik."

6. ÖRÖK ITÉLET
1. Ítéletek fajtái:
1.1. Történelmi (az idıben): PÉLDAÉRTÉKŐ.
- Sodoma, Gomora
"És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esıt az Úrtól az égbıl. És
elsüllyeszti ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld
növényeit is."
1 Móz.19.24-25.
"... Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, példaként
azokra nézve, akik istentelenkedni fognak;
2 Pét. 2.6.

"Imé, ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bısége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szőkölködınek és szegénynek kezét nem fogta meg."
Ez. 16.49.
- Izráel népének elhullása a pusztában:

" De azoknak többségét nem kedvelte Isten , mert elhullnak a pusztában. Ezek pedig példáink lınek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak."
Kor.10.5-6.
- Anániás és Safira halála

Csel. 5.1-10.

1.2. Örök (végsı) ítélet (az örökkévalóságban):
"Távol legyen: akik meghaltunk a bőnnek, hogyan élnénk még abban?"
Róm. 6.2.
2. Ki ítél?
Atya - Fiú - az Ige :
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"És ha Atyának hívjátok ıt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedetei
szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységeteket."
Pét.1.17.
"Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; Hogy mindenki
úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát,
aki elküldte ıt."
Ján. 5.22-23.
"És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt; mert nem
azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet
engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki ıt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon."
Ján. 12.47-48.
3. Az ítélet alapelvei:

Róm. 2.1-12.

3.1. Igazság szerint:
"Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat mőveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig,
hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon,akik ilyeneket cselekszenek."
Róm. 2. 1-2.
3. 2. Cselekedetek szerint:
"Aki megfizet mindenkinek az ı cselekedetei szerint:

Róm. 2.6.

"És ha Atyának hívjátok ıt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:"
1 Pét. 1.17.
"Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bőne az annak."

Jak. 4.17.

"És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elıtt; és könyvek nyittatnak meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ı cselekedeteik szerint."
Jel. 20.12.
3.3. Az emberek gondolatainak megítélése:
"Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint
a Jézus Krisztus által."
Róm. 2.16.
"Azért idı elıtt semmit se ítéljetek, míg el nem jı az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az
Istentıl lesz a dicsérete."
1Kor. 4.5.
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"Mert az Istennek beszéde élı és ható, és élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a
szívnek és léleknek, az ízeknek és a velıknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat
és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna elıtte,
sıt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei elıtt,akirıl mi beszélünk."
Zsid.4.12-13.
3.4. Személyválogatás nélkül ítél:
"Mert nincsen Isten elıtt személyválogatás."

Róm. 2.11.

3.5. A kapott világosság szerint ítél :
"Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és akik a törvény alatt
vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,…"
Róm.2.12.
"Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ı örökkévaló hatalma és Istensége, a világ
teremtésétıl fogva az ı alkotásaiból megértetvén megláttatik;úgy, hogy ık menthetetlenek."
Róm.1.20.
"De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján,
hogynem néktek. Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történtek azok a csodák, amelyek te benned lınek, mind e
mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga
lesz az ítélet napján, mint néked."
Mt.11.22-24.
"Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik.
És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tıle; és valakire sokat bíztak, többet kívánnak
tıle."
Lk.12.48.
3.6. Megítélés a kapott tálentumok szerint:

Mt. 25. 15-30.

4. Kik kerülnek ítéletre? MINDENKI !
"Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Avagy te is miért veted meg a te atyádfiát ?
Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélıszéke elé" Róm.14.10.
"Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek." Róm.14.12.
"Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélıszéke elıtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt."
2 Kor.5.10.
5. Az ÍTÉLET sorrendje:
5.1. Krisztus eljövetelekor a keresztyéneken kezdıdik:
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"Mert itt az ideje, hogy elkezdıdjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig elıször mi
rajtunk kezdıdik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bőnös?"
1Pét.4.17-18.
"Aki hiszen ı benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy
nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében."
Ján. 3.18.
"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra hanem általment a halálból az
életre."
Ján 5.24.
"Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik
nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint."
Róm.8.1.
"Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus
Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a
fundamentumra; Kinek-kinek munkája nyilvánvalóvá lesz: mert ama nap megmutatja,
mivelhogy tőzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája milyen lesz, azt a tőz
próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha
valakinek a munkája megég, kárt vall. İ maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tőzön keresztül."
1Kor.3.11-15.
Az angyalok kiválogatják a konkolyt
mielıtt a keresztyének Krisztus ítélıszéke elé kerülnek.
Mt. 13.24-43.
5.2. A nagy nyomorúság végén:
- Izráel megtisztítása,
- a p o g á n y o k ítélete - Juhok és kecskék szétválasztása a zsidókhoz való viszonyulás alapján
Mt.25.31-46.
5.3. Az ezeréves királyság végén:
- többség  a tőznek tavába vettetik
- kevesen  az élet könyvébe beírtak…
" És láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülıt, akinek tekintete elıl eltőnik a föld
és az ég és helyük nem található. És látom a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az
Isten elıtt; és könyvek nyílnak ki, majd egy más könyv nyílik ki, amely az élet könyve,
és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvbe vannak írva, az ı cselekedeteik szerint. És a tenger kiadja a halottakat, akik benne voltak; és a halál és a pokol is kiadja a
halottakat, akik nála voltak; és megítéltetik mindenki a saját cselekedetei szerint. A pokol
és a halál pedig vettetnek a tőznek tavába. Ez a második halál, a tőznek tava. És ha valaki
nincs beírva az élet könyvébe, a tőznek tavába vettetik."
Jel.20.11-15.

