Bibliai fogalmak: az újjászületés és a megtérés különbsége
Ismét két, gyakran összecserélt fogalmat tekintünk meg az Írások fényében:
Az újjászületés = az a természetfeletti csoda, amikor Isten fentrıl újjáteremti
annak a belsı emberét, azaz szellemét, aki Jézus elfogadásával tudatosan Urává teszi
İt az élete felett. (2Kor. 5,17) Ennek során Isten természetében és tulajdonságaiban
részesül az újjászületett hívı. (2Pét. 1,4) Az újjáteremtett, csecsemı szinten levı
emberi szellemet az Ige tiszta, hamisítatlan tejével szükséges táplálni ahhoz, hogy a
bibliai hitben növekedhessen. (1Pét. 2,2) Az újjászületés egy szempillantás mőve.
A megtérés = elfordulás a sátán uralma alatt levı világi élettıl és Isten útjain való
továbbhaladás. (Luk. 5,32) Az irányváltás az újjászületést követıen a Szent Szellem átalakító
munkájának az eredménye az ember szívében. (Mát. 3,8) A megtérésnek fordított ‘metanoia’
görög szó valójában gondolkodásmód változást jelent, de tudjuk, hogy az elme helyes
fókuszálásával az életvitel is meg tud változni. (Róm. 12,2) A megtérés egybeeshet az
újjászületéssel is, de többnyire egy késıbbi folyamat, mivelhogy a helytelen út felismerése
olykor idıbe telik. A téves úton való megfordulás egy tudatos döntést igényel. (Luk. 24,47)
Siófokon jártunk a gyógyító csodanapon!
Isten kegyelme április 28-án csodálatos módon
áradt Jim Sanders misszionárius siófoki gyógyító
szolgálatában. Az Evangélium hirdetését valós csodák,
szabadulások és gyógyulások követték. A mennyei
Atyánk a szeretetét abban is megmutatja felénk, hogy
İ meg tud és meg is akar bennünket gyógyítani. Képes
beszámoló: http://bekevar.x3.hu/sagvar.htm
Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Május 13. vasárnap, 15 óra – Balatonföldvár, Mőv. Ház – Varga István evangélista
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is!
- Június 2. szombat - Ságvár – részt veszünk a Falunapon, „Országunkat” képviselve
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI: Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Megkérted İt, hogy legyen az életed támasza és Ura? Hívd be most a szívedbe!
AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Megkérlek Jézus,
legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe,
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és
Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden
bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
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Áldott, megújító pünkösdi szellemi esıket!
Pünk ös dk o r ü nne pel j ük K ris ztu s G y ül ek e z eti Test ének ( a g l ob á l is Eg y h áz n ak ) a s zül etés na p j át!

BIBLIAI FOGALMAK — HÍREK

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2012. május

MA IS MEGTÖRTÉNHET A PÜNKÖSDI CSODA?
„…ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni […] vesztek erıt,
minekutána a Szent Szellem eljön reátok” — Apostolok Cselekedetei 1,5. 8.
A Szentháromság harmadik személye, a
Szent Szellem Jézust felváltva a feltámadását
követıen az ötvenedik napon áradt ki. Az
Ószövetségben ugyanis el volt zárva a kárpit
mögé a templom szentélyébe. A szentélyt
elválasztó kárpit Jézus kereszthalálakor hasadt
ketté, szabad utat biztosítva az istenség
harmadik személyének. (Márk 27,50-51) İ a
Gyülekezeti korszakban Isten földi képviselıje,
e kor rövidesen bekövetkezı lezárultáig.
Az Atya a csodákat és az İ természetfeletti megnyilvánulásait a Szent Szellemén
keresztül hozza elı az İ akarata szerint. (1Kor. 12,8-11) Ezek három nagy csoportja: 1/
Kinyilatkoztatás ajándékai: bölcsesség szava, ismeret szava, szellemek megkülönböztetése;
2/ Erıajándékok: hit ajándéka, csodatevı erık ajándéka, gyógyítások ajándéka; 3/
Ihletettségi ajándékok: prófétálás ajándéka, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata.
A Szellemi ajándékok ma is mőködnek minden olyan közösségben, ahol a hívık újjá
vannak születve és betöltekeztek Szent Szellemmel, s teret engednek a Szellem
munkájának. A vallásosság viszont leállítja a Szellem mozdulását. A Szent Szellem
keresztséget nem az újprotestánsok hozták be, az az elsı Pünkösdtıl fogva biblikus.
Amikor Jézusra leszállt a Szent Szellem, akkor került a mennyei erı birtokába. (Ján. 1,32)
İ nem Isten hatalmával szolgált a rászorulók felé, hanem emberként, Isten természetfeletti
erejével. A Szent Szellem által İ felkentté vált és ez adott neki természetfeletti képességet a
földi mőködéséhez. Mint az Evangéliumokból ismerjük, a felkenetését követıen a szolgálatát
jelek, csodák kísérték. Ha Jézusnak a mőködéséhez szüksége volt az újjászületésre és a
Szellemmel való beteljesedésre, akkor ugye nem gondolod, hogy te ezt mellızhetnéd?
Jézus maga mondta, hogy a hitre jutottak is fogják cselekedni mindazokat a
cselekedeteket, amelyeket İ, sıt még nagyobbakat is! (Ján. 14,12) Ez csak úgy
lehetséges, ha mi is ugyanannak az erınek a birtokában vagyunk, mint aminek Jézus
volt. Ehhez Jézus befogadásával újjá kell születni, majd betöltekezni Isten Szellemével.
İ ma is tudja használni az odaszánt és engedelmes ‘edényeit’!
A buzgó imádságokra az elmúlt két
évezredben több esetben megtapasztalták
a Szent Szellem kiáradását. Az Azusa utcai
ébredés (Los Angeles, 1906. 04. 09.) az egész
világon az egyháztörténet egyik meghatározó
eseménye volt. A gyülekezetek sokasága erre
az eseményre vezeti vissza a gyökereit. De a
napjainkban tartott evangelizációs összejöveteleken úgyszintén megtapasztalható Isten
jelenléte, könyörületessége és szeretete.
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„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg [merüljetek
alá] mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bőnöknek eltörlésére; és veszitek
a Szent Szellem ajándékát.” — Apostolok Cselekedetei 2,38
Idıszerő a keresztségekrıl szót ejteni, hiszen
a húsvéti feltámadás hozta el az emberiség
számára az újjászületés és üdvösség lehetıségét,
míg a pünkösdi csoda Isten Szellemének a
befogadását. A keresztség legfıbb áldása, hogy a
megkeresztelt Isten tulajdona és védettje lesz.
Valakinek a nevére megkeresztelkedni annyit
jelent, mint hozzá csatlakozni, hozzá tartozni. Aki
Jézus nevére keresztelkedik meg, az Istennek
szenteli magát és kezd elfordulni a világi élettıl.
Péter apostol az elsı Pünkösd napján, a
Gyülekezet születésekor két új keresztségrıl
prédikált: az egyik a Jézus nevére való megkeresztelkedés, a másik a Szent Szellem
keresztség. Mindkettı Isten ingyenes ajándéka. Sok évvel az elsı Pünkösd után az
efézusi tanítványok még nem ismerték az újszövetségi keresztségeket, csak az
ószövetség szerinti bemerítkezést. Miután Pál tanított a keresztségekrıl, megértést
kaptak a szívükben az igazságról, és megkeresztelkedtek Jézus nevére, majd
kézrátétel által betöltekeztek a Szent Szellemmel. (Csel. 19,1-6)
Miért szükséges megkeresztelkedni? Azért, hogy Isten kegyelmébıl a megváltottak
táborába tartozhassunk, elnyerve az örök életet biztosító üdvösséget, és ezzel együtt
Isten gazdag áldásait, a hívıket törvényesen megilletı jogokat és kiváltságokat. Jézus
igen határozottan mondja: „Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem
hiszen, elkárhozik”. (Márk 16,16) Minden ember szabad akaratot kapott, hogy
átváltson a mennybe vezetı ösvényre vagy a pokolba vezetı úton maradjon.
Isten mindenki számára felkínálja az üdvösség lehetıségét. A döntés, a választás és
az azzal járó felelısség az emberé. Isten tiszteletben tartja teremtménye szabad
akaratát, ezért senkit sem kényszerít arra, hogy a Krisztust befogadja a szívébe, de a
megváltottak osztályrésze, az örök élet csak azokat illeti meg, akik még itt, a földi
életükben Jézus mellett döntenek. Az alábbiakban áttekintjük a Bibliában található
keresztségeket, mert akkor leszünk áldottak, ha Isten Igéjének világosságában járunk.
 GYERMEKBEMUTATÁS — nem ad üdvösséget!
Teljesevangéliumi körökben a kis gyermekeket felajánlják az Úrnak, és a pásztor
imádkozik érte. (Luk. 2,22) Hálát ad Istennek a gyermekért és a kezét rátéve megvallja
felette és a szülei felett az Ige és Isten kegyelme alapján a szent oltalmat, az áldások
teljességét, a bölcsességet és a Szent Szellem vezetését. Az oldás–kötés hatalmával megtöri
a gonosz minden erejét felettük és kiküldi az angyalokat, töltsék be a feladatukat, hogy a
gyermek zavartalan békében növekedhessék fel. A ‘gyermekkeresztségnek’ ez a célja.
A Biblia tanítása szerint a gyermekek mind élı szellemmel születnek meg, ezért az Úr
Jézushoz tartoznak. (Róm. 7,9) Így azok, akik nagyon fiatalon távoznak el a földi létbıl,
mind hazaköltöznek az Úrhoz. Mindezek mellett meg kell említeni, hogy a számon
kérhetıség korán túl az ember szellemi értelemben mindaddig halott, amíg nem születik
újjá. Amikor a gyerekek képessé válnak különbséget tenni a jó és a rossz között (kivéve a
fogyatékkal élıket), akkor válik szükségessé, hogy a szellemükben újjászülessenek.
 KERESZTSÉG JÉZUS NEVÉRE — kizárólag ez ad üdvösséget!
Az Újszövetségben a leges-legfontosabb keresztség a Jézus Krisztus nevére való
megkeresztelkedés, mert ez a szellemi újjászületésünk és az üdvösségünk alapköve.
(Csel. 19,5) Az újjászületés elengedhetetlen feltétele az üdvösségnek. Az újjászületés
által kerülünk valóságos, igaz kapcsolatba Istennel, Jézus kiontott szent vére által.
Ahogy szüleinknek köszönhetıen megszületünk testben, ugyanúgy a szellemünknek
is meg kell születnie Isten Szellemétıl. Isten kifejezett akarata, hogy minden ember
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Ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg […] Istentıl vannak-é, mert sok hamis próféta jött ki a világba — 1Ján. 4,1

A KERESZTSÉGEKRİL

üdvözüljön! (1Tim. 2,4) Jézus nyomatékot helyez a szellemi újjászületés fontosságára:
„Szükség néktek újonnan (fentrıl) születnetek”. (Ján. 3,7) Az üdvösség elnyerése nem
egy folyamat, Jézus Krisztus elfogadásával azonnal elnyered! Isten a hitmegvallásod
után egy szempillantás alatt újjáteremti a belsı emberedet, a szellemedet.
Amikor Jézust elfogadjuk életünk Urának és Megváltójának, akkor keresztelkedünk bele
a Krisztus Gyülekezeti Testébe. Ettıl válik kereszténnyé az ember, nem pedig a templomba
járástól vagy valamely felekezethez való tartozástól. Ez nem átkeresztelkedést jelent,
hiszen minden üdvösségre szomjazó ember Jézus Krisztus nevében keresztelkedik meg, nem
pedig egy felekezet nevében. A helytelen útjaink felismerése és elhagyása a megtérés.
Ma, a kegyelem korszakában — amíg nyitva van a menny kapuja — a legfontosabb
dolog, hogy az emberek kortól, nemtıl és felekezeti hovatartozástól függetlenül
üdvösséget nyerjenek, és ennek révén mennyei állampolgárokká váljanak, mindörökre
élvezve Isten királyságának gazdagságát. Jézus az egyetlen út az Atyához, nincs más!
(Csel. 4,12) Az üdvösséget Krisztus elfogadásával kegyelembıl, hit által kapjuk meg, és
nem érdemelhetjük ki jócselekedetekkel. (Ef. 2,8-9)
A szellemi újjászületés csodálatos élményét mindenki megtapasztalhatja, aki teljes
szívébıl elfogadja Isten Fiát élete Urának a hátoldalon található, hangosan elmondott
imával. (Róm. 10,9-10) Azt, hogy az életünk befejeztével a szellemünk — a lelkünkkel
együtt — a legjobb helyre kerüljön, még itt a földi életünkben kell megválasztanunk.
 SZENT SZELLEM KERESZTSÉG — az üdvösséget követıen lehetséges
A Szent Szellem (Szentlélek) keresztség valójában
az Isten Szellemével való betöltekezés. Elıször újjá kell
születnie az ember szellemének, s csak azt követıen
lehet megkeresztelkedni, betöltekezni és beteljesedni a
Szent Szellemmel. Ennek köszönhetıen nyílik meg a
lehetıség a nyelveken szóláshoz, s ahhoz, hogy Isten
Szent Szelleme a hívın keresztül bármely pillanatban
elıhozhassa és mőködtethesse a kilenc szellemi ajándék
valamelyikét az İ akarata szerint. (1Kor. 12,8-11)
Isten akarata, hogy teljesek legyünk a Szent
Szellemmel. Ehhez csupán kérnünk kell a mennyei
Atyát, hogy kereszteljen meg és töltsön be
bennünket az İ Szellemével. (Luk. 11,13) A Szent Szellem keresztség kézrátétellel is
elnyerhetı. (Csel. 19,6) Egyetlen imával behívhatod İt az életedbe, és minden nap
átélheted a pünkösdi erıt, s megértheted általa Isten Igéjének rejtett üzenetét.
 BEMERÍTKEZÉS — nem ad üdvösséget!
A kereszt elıtti idıkbe nyúlik vissza a vízkeresztség, ami a ‘baptizó’ szó jelentése
alapján bemerítkezést jelent. Jézus is elment keresztelı Jánoshoz, aki bemerítette
İt a Jordán vizébe. (Márk 1,1-11) Az Újszövetségben is találunk a bemerítkezésrıl
szóló igehelyet, például az Apostolok Cselekedetei 8. fejezet 35-39. verseiben.
Tudni kell azonban, hogy az alámerülés önmagában nem ad üdvösséget. Téved,
aki azt hiszi, hogy pusztán a vízkeresztséggel a mennybe lehet jutni! Újjászületés
nélkül ugyanolyan elveszett marad az illetı bemerítkezés után is, mint amilyen elıtte
volt. Ezért a bemerítkezés semmiképp sem helyettesítheti a szellemi újjászületést!
A vízkeresztség csak formális, ünnepélyes kifejezése annak a szellemi
történésnek, amely az újjászületéskor történik. A bemerítkezés azt jelképezi, hogy a
Krisztussal együtt meghaltunk a bőnnek, és új életre támadtunk fel İvele.
 TŐZKERESZTSÉG
A tőzkeresztségrıl kevés információt nyújt a Biblia. Keresztelı János felhívta a
figyelmet arra, hogy az utána jövı Úr Jézus Szent Szellembe és tőzbe fogja bemeríteni
a hívıket. Érdekes egybeesés, hogy a Máté 3,11-ben és a Lukács 3,16-ban tőzként
fordított ‘pür’ görög szó szerepel a pünkösdi kettıs tüzes nyelvek leírásakor (Csel. 2,3),
továbbá az 1Korinthus 3,11-15 versekben: az Úr napja tőzzel érkezik és a tőz által
megmutatja, nyilvánvalóvá teszi, kinek mit ér a munkája. (Ésa. 4,4. Mal. 3,2)
Bıvebben errıl és a keresztségek imái ezen a linken: http://bekevar.x3.hu/keresztsegekrol.htm
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