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1.rész
KEZDETBEN
„Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet.”
Isten teremtett minden élőt, növényeket és állatokat is. Az atmoszférát, a Napot és a Holdat, hogy
világítsanak, és a csillagokat. Minden – ami lett – Isten által teremtetett, és Isten látta, hogy jó. „És
formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az orrába életnek a leheletét/szellemét.
Így lett az ember élő lélekké.” A Biblia azt mondja, hogy Ádám Isten képmására és
hasonlatosságára teremtetett. Ez a hasonlóság arra utal, hogy ugyanaz a természete van, vagy más
szóval: úgy működik, mint Isten. Az ember úgy teremtetett, hogy úgy funkcionáljon, mint Isten.
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlóságunkra: és uralkodjék a tenger
halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó – mászó mindenféle
állatokon.” (1Móz1:26)
Az uralkodás jelent hatalmat, felügyeletet, gondnokságot, és benne foglaltatik a birtoklás is.
Eredetileg az emberiség volt megbízva az egész Föld irányításával, felügyeletével. Az 1Móz 2-ben
látjuk, hogyan teremtette Isten a férfit: „És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és az
élet szellemét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké.”/1Móz 2:7/ Az ember – tehát – él.
Három részből lett: szellem – ez a belső élete; lélek – képesség memorizálásra, gondolkodásra az
információk értelmezésére és döntéshozatalra; és test – hogy kapcsolódjon a külső fizikai világgal,
amelyben élni fog. Ezen területek mindegyike – szellem, lélek, test – különböző és önálló
funkciójuk van, mégis egészként működnek együtt, pont úgy, ahogy az Atya, Fiú és a Szent
Szellem. Hárman vannak, mégis egyek.
Az ember minden részét gondozni és táplálni kell. A test életet igényel a földből, ahonnan jött. Jó,
tápláló ételt, ami egészségben és erőben tartja. A lélek – ahol az elme helyezkedik el, intellektuális
táplálékot igényel. Az a személy aki soha nem táplálta az elméjét intellektuális táplálékkal, nem lesz
képes sokat tenni ebben a világban vagy a társadalomban. Ebben a lelki területben találod az
akaratot és az érzelmeket is.
A harmadik terület a szellem, a valódi te. Péter apostol „a szív rejtett emberének” nevezi, mivel
rejtve van a természetes látástól. Ez a rész is igényel táplálékot, de szellemi táplálékra eledelre van
szüksége Istentől. Ezért mondja Jézus, amikor a Sátán megkísértette: „Nemcsak kenyérrel él az
ember, hanem Igével, ami Isten szájából származik.” (Mt 4:4)
Ő azt mondta, hogy a fizikai táplálék csak egy része annak, amire az embernek szüksége van ahhoz,
hogy működjön ezen a földön. Ezzel elérkeztünk egy mély igazsághoz: az ember (emberiség) nem
úgy lett tervezve, hogy a teremtőjétől, Istentől elkülönülve éljen. Jézus azt mondta: „A mi
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”
Isten egy kertbe helyezte Ádámot – ennek neve Éden – ami azt jelenti: a gyönyörűség, az öröm
helye.” Különleges parancsot adott Ádámnak; ne egyél a jó és gonosz tudás fájáról. „Mert amely
napon eszel arról, bizony meghalsz.” (1Móz 2:17)
Ádám megbízást kapott a föld fölött, Isten odavitte hozzá az összes állatot, és hagyta, hogy Ádám
adjon nekik nevet „...mert amely nevet adott Ádám az élő teremtményeknek, az azoknak a neve.”
/1.Móz2:19/. Ádám elméje – eredeti állapotában – mindenre tudott emlékezni, minden rovar és
bogár nevére is. Láthatod, hogy az ember bukása előtt, az elméjének tökéletes emlékező képessége
volt. Nem volt szüksége számítógépre, az információ raktározáshoz és felhasználásához (ma ezt
adatfeldolgozásnak nevezik). Az elméje teljes potenciállal működött, és hatékonyabb volt bármely
számítógépnél, amit el tudsz képzelni. A bűn miatt az ember ezt a képességét is elvesztette.
- 2 / 13 -

Újjászületés és Szent Szellem keresztség
Bill Winston

Ma az emberek még a TAJ számukra sem tudnak emlékezni, vagy arra, hogy mit kell vásárolniuk az
üzletben. Azt mondhatod, hogy Ádám vétke miatt, az ember elvesztette az elméjét.
Az ördög kísértése
Az írás azt mondja, hogy a teremtmények között nem találtatott Ádámhoz illő segítő, így Isten
alkotott egyet, és asszonynak nevezte el. „És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amit kivett az
emberből asszonnyá, és odavitte az emberhez.” (1Móz.2:22) Ádám Évának nevezte őt, ami azt
jelenti: minden élők anyja.
Mindketten az Édenben voltak, és Évát megközelítette a gonosz szellemi lény, a Sátán, aki egy
kígyó testét használta, hogy szóljon hozzá. „Csakugyan azt mondata az Isten, hogy a kertnek egy
fájáról se egyetek?...tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a ti szemeitek és
olyanok lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói.” (1Móz 3:1-5)
Éva evett a tiltott gyümölcsből, adott a férjének is, és ő is evett. Az engedetlenségnek ez a
cselekedete megnyitotta az ajtót egy átoknak, hogy az a földre, és az egész emberi fajra jöjjön. A
Róma-belieknek írt levél kimutatja Ádám vétkének messzemenő hatását: Annak okáért miképpen
egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál; és akképpen a halál minden emberre
elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett.” (Rm 5:12)
Isten egy törvényt helyezett a földre, amely úgy szól, hogy minden a maga neme szerint terem.
Amilyen magot vetsz, olyan aratást fogsz kapni. Egy alma magból almafa lesz, a veszekedés magja
még több veszekedést fog eredményezni. Ebben az esetben Ádámnak – a férfi embernek – aki az
emberi faj magját hordozza – korrupt, bukott természete volt. Az egyedüli dolog – amit teremhetett
– még olyanabb, mint ő, még több romlottság. Gondolkoztál már azon, hogy miért van ilyen sok
romlottság a világon és ebben a nemzetben? Azért mert ami a bukott ember bensőjében van, az
megjelenik, megterem kívül. Az örök-élet, - amit Isten helyezett az emberbe – most szellemi halálba
fordult, ami azt jelenti, hogy az ember a Sátán természetét bírja. Az ember hite félelemmé vált.
Öröme és szeretete szomorúsággá, gyűlöletté, irigységgé...az ember bűnössé vált. Pál apostol így
folytatja: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül.” (Rm 3:23).
2. RÉSZ
ÉLETBŐL HALÁLBA
„..mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.” (1Móz.2:17)
Ez az emberiség életében és az emberi történelemben fordulópont volt. Ádám többé nem ismerte
olyan bensőségesen Istent, mint korábban. Többé nem volt olyan belátása és bölcsessége, mint
amilyenben korábban működött. Többé ő és Éva nem rendelkeztek azzal a tekintéllyel és
hatalommal az egész föld fölött, amit Isten tervezett kezdetben. A teste többé nem maradt időtlen és
örökkévaló, hanem az óra elkezdte ketyegni az öregedés folyamatát. Elkezdtek öregedni. Ádám és
Éva szellemileg meghalt, ami nem azt jelenti, hogy megszűntek létezni, azt jelenti, hogy
elszakíttattak Isten életétől.
Isten szólította Ádámot:
– Hol vagy?
– Hallottam a szavadat a kertben, és féltem... - mondta Ádám.
Ádám elveszett, és mivel minden a maga neme szerint terem, az egész emberi faj elveszett. A Biblia
azt tanítja, hogy Sátán lett e világ „istene” vagy uralkodója. (2Kor 4:4)
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Ahogy az idő haladt, látjuk az ember az ember gonosz, bűnös természetét megnyilvánulni a földön:
Kain megölte saját testvérét Ábelt, építik a Bábel tornyát, uralkodók egymás után leuralják és
szolgaságba taszítják az embereket. A Biblia azt mondja: „ ...az ember szíve gondolatának minden
alkotása szüntelen csak gonosz.” (1.Móz 6:5) Röviden, az emberiség Isten nélkül sötétségben élt.
Be volt csapva és az önpusztítás átkát viselte. A világnak szabadítóra volt szüksége.
A MEGVÁLTÁS TERVE
Isten el volt szakítva az Ő emberétől, és a Sátán uralta ezt a bolygót. Úgyhogy Istennek szüksége
volt egy módra, hogy helyreállítsa az Ő teremtményét. Ezt a tervet nevezzük a megváltás tervének.
„Megváltás” vagy „megváltani” azt jelenti, hogy visszavásárolni egy rabszolgát, vagy valakit, akit
becsapva, rabszolgává tettek. Vagy amikor volt valamid, de eladták vagy elveszett. Vagy amikor egy
zálogházban van valamid, de nincs elég pénzed, hogy kiváltsad, vagy visszavásárold.
Az emberi fajt, - amely eredetileg Isten teremtménye volt – egy gonosz zálogkölcsönző, a Sátán
tartott fogva. Senki emberfia nem tudta kifizetni az árat, ami szükséges a kiszabadításunkhoz. És ha
Isten vissza akar szerezni minket, nem ragadhat ki egyszerűen minket a Sátán kezéből vagy nem
jöhet a földre csinálni egy másik embert, elfelejtve azt, amelyik elveszett. Jogszerűen kellett
visszaszerezni minket, anélkül, hogy erőszakot vegyen a szabad-akaratunkon. Hallottál már ilyet,
amikor a prédikátor szól: „Aki akar, jöjjön!” Isten szabadnak teremtett minket, és nem fog erőltetni
minket, nem fogja megtörni szabadságunkat. Amikor valaki átadja életét Jézus Krisztusnak,
- figyeld meg – ezt a saját szabad akarata szerint teszi.
Isten keresgélt a földön, és talált egy férfit, név-szerint Ábrahámot, és egyességet kötött vele,
aminek neve; szövetség. Lényegében Isten azt mondta: „Ha te barátommá és partneremmé leszel a
földön, és elhagyod a rokonságodat és atyád házát, a rendszert – amelyben bízol – és Tőlem függsz:
„Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, felmagasztalom a te nevedet és áldás leszel. És
megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak benned
a föld minden nemzetségei.” (1.Móz.12:2-3)
Így Ábrahám kötött egy szövetséget Istennel és követte Őt. Egyre jobban növekedett abban, hogy
Istentől függjön, hogy Ő töltse be minden szükségét, védje a családját és területeit és gondoskodjon
róla minden módon. Ahogy Ábrahám követte Istent, hamarosan nagyon gazdaggá vált: mégis volt
egy probléma: Nem volt magva (gyermeke). Nem voltak gyermekei, akiknek átadhatta volna
mindazt, amit tanult Istentől és mindazt a gazdagságot, amit Isten adott át az ő kezeibe. Ábrahám
odament Istenhez, és ezt mondta Neki: „Íme, énnekem nem adtál magot” (1.Móz 15:3). Isten
gyorsan válaszolt: Kivitte Ábrahámot az éjszakai égbolt alá, és azt mondta neki; „Tekints fel az
égre, és számold meg a csillagokat, ha azokat megszámolhatod... Így lesz a te magod” (1.Móz15:5).
Nem egy gyermeked lesz Ábrahám, hanem megszámlálhatatlan.
3.rész
EGY ÚJ KEZDET
Amikor Ábrahám 99 esztendős volt, Isten meglátogatta, és újra bemutatkozott. Azt mondta: „Én a
mindenható Isten vagyok”. Héberül úgy hangzik: „El Shaddai” – „A mindenre elegendő” – „Az
Isten, aki több mint elég”. Azután Isten azt mondta neki: Ne neveztessék ezután a te neved
Ábrámnak, hanem legyen Ábrahám, mert sok nép sokaságának atyjává teszlek téged.” Az Ábrahám
szó jelentése a héberben: „sokaság atyja”. Ha észrevetted, azáltal, hogy Isten megváltoztatta a
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nevét, megváltoztatta Ábrahám látását önmagáról, és készítette az utat a mag (a fiú) számára, akit
megígért. Ábrahám feleségének a nevét is megváltoztatta Szárairól Sárára. Ábrahám hitt Istennek.
Visszautasította, hogy a körülményekre nézzen, vagy a korára. Azon tartotta a szemét, amit Isten
mondott.
„És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy száz esztendős lévén, sem
Sárának elhalt méhére; Az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben,
dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti. (Rm 4:1921)
Amikor Ábrahám 100 éves volt és a felesége, Sára 90 – aki mellesleg meddő volt – és a gyermek
szülés évei elmúltak – Isten beteljesítette ígéretét. Gyermekük lett. Izsáknak nevezték, ami azt
jelenti: nevetés.
Nem a képességük vagy a természetük, vagy Istennek tetsző cselekedeteik miatt történt, mert ők
néha összezavarták a dolgokat. Isten kegyelme által történt. Mi ugyanúgy váltattunk meg vagy
születtünk újjá – azáltal, hogy hallottuk az evangéliumot vagy „a jó-hírt” és szaván fogtuk Istent. A
Biblia azt mondja: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által: és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef 2:8-9)
Izsák – a megígért mag – felnőtt és feleségül vette Rebekát. Az Ő fiuk volt Jákób. Jákób
megházasodott és lett 12 fia, akikről neveztetik Izráel 12 törzse.
JÉZUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA
Évszázadok múltak el, és egy próféta Ésaiás elkezdett prófétálni az eljövendő Királyról, a
Messiásról és Szabadítóról: „Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül
fiat, s nevezi azt Immánuelnek” (És 7:14)
„... és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét Csodálatosnak, Tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének.”(És9:6) Isten elküldte a Megváltót, az Ő
egyetlen Fiát a földre, hogy megváltsa (visszavásárolja) az emberiséget.
Egy angyal jelent meg Ábrahám egyik természetes leszármazottjának, egy szűznek – akinek Mária
volt a neve – és azt mondta: „Ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét
Jézusnak...” Mária azt mondta: „Mimódon lehet ez, hiszen én férfit nem ismerek. És felelvén az
angyal monda: „A Szent Szellem száll terád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged, azért ami
születik is szentnek hívatik: Isten Fiának... Monda pedig Mária:...legyen nékem a te beszéded
szerint.” (Lk 2:31-38)
Ő is hitt Istennek, és fogant. Ez a mag, Isten Beszéde volt, amely Mária méhébe plántáltatott,
hústestet vett magára és az emberek között lakozott. Az Ő neve Jézus volt.
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt... és az Ige testté lett, és lakozék
közöttünk.” (Jn 1:1, 14) Jézus felnőtt, és harminc éves kora körül elkezdte a földi szolgálatát. Ment
és prédikált, tanított és gyógyított – bemutatta a jó-hírt és prédikálta Isten királyságának
evangéliumát. Egész városok teltek meg örvendezéssel, ahogy megszabadította a foglyokat. Azt
énekeltük ma; „Örvendj világ, az Úr eljött, fogadja a föld az ő Királyát!”
Isten deklarálta, hogy „a bűn zsoldja a halál”. Ez azt jelenti, hogyha a legcsekélyebb bűnt követed is
el, a vétked büntetendő szomorúság és halál által. De Isten küldött egy helyettesítőt, egy áldozatot,
egy szabadítót, hogy szenvedjen és meghaljon értünk. Saját Fiát, hogy meghaljon az egész világért
és életét adja áldozatul sokakért. Ésaiás prófétált Jézus haláláról. Azt mondta: „Mindnyájan mint
juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette.” (És
53:6)
Jézus nem csak azért jött, hogy foglalkozzon a bűn büntetésével – ami főleg betegség, fájdalom,
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szegénység és halál – hanem azért is jött, hogy elvegye a bűnös természetet, amely gyötörte az
emberiséget. Azt a gonosz, istentelen természetet, amely átadódott az egész emberiségnek, volt a
kényszerítő erő a pusztító dolgok mögött, amiket az emberiség tett a földön. Ha fogsz egy disznót,
beviszed a házadba, lemosod, megtisztítod, csokornyakkendőt kötsz rá és egy pillanatra elfordulsz,
máris a sárban lesz. Miért? Mert egy disznó, és ez a természete. Még akkor is, ha lemostad és
megtisztítottad, az ami a disznót disznóvá teszi nem változott meg. Te csupán külsőleg tetted mássá.
Jézus azért jött, hogy lerombolja a bűnös természetet, ami a kényszerítő erő az emberiség bűnös
tettei mögött.
AZ Ő HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA
„Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért
az írások szerint, és hogy eltemettetett: és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint” (1Kor
15:3-4)
Jézus úgy ment a keresztre, mint egy bárány a vágóhídra. Ott Ő hordozta a bűneinket és a
szenvedéseinket. Ő meghalt a kereszten és eltemették. Azután amikor a menny legfelsőbb bírósága
látta, hogy Isten igazsága kielégíttetett, Isten elfogadta a Fia – Jézus Krisztus – áldozatát, mint
fizetséget ti és én bűneimért. Ő feltámadott. A halál nem tudta fogva tartani. Péter amikor
Kornéliusnak, a pogány római századosnak a házában prédikált – ezt mondta: „Őt Isten
feltámasztotta, harmadnapon, és megadta, hogy Ő megjelenjék nyilván. Nem az egész népnek,
hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nekünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk
Ővele, miután feltámadt a halálból.(Apcsel 10:40-41)
Jézus nem azért halt meg, mert vétkezett (senki nem vehette el az Ő életét) Ő adta az életét
engedelmességben az Atyának elhordozva a büntetést, ami nektek és nekem járt. Pál apostol azt írja
a Rómaiakhoz írt levelében: „Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokak bűnösökké
lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.(Rm5:19)
ISTEN ÚGY SZERETTE A VILÁGOT
Rögtön, ahogy Jézus feltámasztatott a halálból, megjelent Máriának a sír bejáratánál. Azt mondta:
„Ne illess engem, mert nem mentem még fel az Atyámhoz: hanem menj az én atyámfiaihoz és
mond meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti
Istenetekhez.” (Jn20:17)
Jézus készült felmenni a menny legfelsőbb bíróságához, a mennyei szentélybe, hogy bemutassa a
vérét bizonyítékául vagy tanújeléül annak, hogy az ár ki lett fizetve, hogy ti és én visszakerüljünk a
teremtő Istenünk kezébe. Megszabadulhattunk. Ez olyan, mint amikor a rabszolgaság idején
Ábrahám Lincoln aláírta a felszabadító Nyilatkozatot. Ez kijelentette, hogy többé senki nem tarthat
rabszolgaként egy embert a saját akarata ellenére, minden embert fel kell szabadítani. Jézus azt
mondta: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot (a jó-hírt) minden teremtésnek.
Jézus azt mondta, hogy hirdessenek szabadságot minden embernek, az egész földön. Itt az ideje a
Jubileumnak vagy szabadságnak mindazok számára, akik kötelékben vannak. „Aki hisz és
bemerítkezik üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik...” (Mk 16: 15-16)
„Az Úr azért, minekutána szólott nekik, felviteték a mennybe,és Isten jobbjára ült.” (Mk 16: 19)
Mert Isten úgy szerette e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16)
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4.rész
LÉPÉSEK EGY ÚJ IRÁNYBA
ELSŐ LÉPÉS – MEGBÁNÁS
A Biblia azt mondja: ...az Isten szerinti szomorúság megbánást terem.” (2Kor 7:9) Ez azt jelenti,
hogy őszintén sajnálod, amit tettél, ahogyan éltél: beismered, hogy bűnöket követtél el, és teljes
felelősséget vállalsz a cselekedeteidért, a hibáidért; elfordulsz a bűnnel teli élettől, megváltoztatod a
gondolkodásodat. Azt jelenti, hogy irányt változtatsz; felhagysz a magadban bízással, és az élő
Istenben bízol. A megbánás megnyitja az ajtót Isten ereje számára, hogy teljesen átformálja az
életedet. „Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk
vétkét Őreá vetette.” (És 53:6)
MÁSODIK LÉPÉS – HIT ISTENBEN
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Nem
cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef 2:8-9)
A második lépés hinni az Úr Jézusban és megvallani Jézust Úrnak, Aki mindenek fölött való feje az
életednek. Fogadd el Őt Megváltódnak, bízva abban, amit Ő tett, és hidd, hogy Ő Isten Fia, aki
feltámadt a halálból. A Biblia azt mondja a Rm 10:9-ben: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr
Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból – megtartatol.”
Nincs más megoldás, mint hinni Krisztusban, mint Isten Fiában és hitet gyakorolni az Ő Nevében és
a vérben, amit kiontott értünk. „És nincsen senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek
között az ég alatt más név mely által kellene nekünk megtartatnunk.” (Apcsel 4:12)
HARMADIK LÉPÉS – VÍZKERESZTSÉG
A vízkeresztség az azonosulás cselekedete hit által.
Új státuszt kapunk, és azonosulunk Istennel. A vízbe való bemerítés összekapcsol minket
Krisztussal és az Övéivel. „Ezeket mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának
Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik:
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan, Jézus Krisztus Nevében a bűnöknek
bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát.”(Apcsel 2: 37-38). A 41. vers pedig azt mondja:
„Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének. És hozzájuk csatlakozott azon a
napon mintegy 3000 lélek.”
Figyeld meg: akik örömest vették az ő beszédét [Péter nem erőltette őket] azonnal
megkeresztelkedtek a mi Urunk Jézus Krisztus Nevében. Figyeld meg, hogy a bemerítés azok
számára volt fenntartva, akik hittek Őbenne és megvallották Jézust Uruknak. Ahogy hallották az
evangélium üzenetét, válaszoltak az üzenetre a bemerítkezés által. A bemerítés olyan mint a
körülmetélkedés: külső bizonyítéka egy belső változásnak. Kihirdeti az egész természetes és
szellemi világnak, hogy te Istené, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjáé vagy. Krisztus Jézus Nevében
merítették be őket „mert Ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg.” (Kol 2:9) és Pál
azt mondta „És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak
Nevében cselekedjetek.” (Kol 3:17)
A Károli által keresztségnek fordított szó a görögben a „baptizo”, ami azt jelenti, hogy belemeríteni.
Például ahogy egy ruhadarabot belemártasz egy festék-oldatba, hogy megfessed. Vízbe
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bemerítkezni a módja annak, hogy azonosuljunk a mi Urunk Jézus Krisztus halálával,
eltemetkezésével és feltámadásával, hogy újjászülessünk, és ezáltal már nem a gonosz természete
legyen bennünk, és ne az ördög uralma alatt legyünk. A Biblia azt mondja: „Avagy nem tudjátok-é,
hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába keresztelkedtünk meg?
Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott
Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.” (Rm 6:3-4)
Ő BENNE
Ahogy a hívők bemeríttettek, részévé váltak Jézus Krisztus Testének, Isten családjának. Amikor
újjászülettünk, beleszülettünk Isten családjába. Ez azt jelenti, hogy pont úgy – mint egy újszülött
csecsemőnek – neked sincs múltad. A Biblia azt mondja: „Azért ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az.” (2Kor 5:17) Úgy, ahogy bárki, aki beleszületik egy családba, megkapja a család nevét,
vannak jogai és kiváltságai, mint családtagnak. Úgyhogy te is elvárhatsz egy másfajta életet. Isten
felelős azért, hogy gondoskodjon rólad, mint a saját gyermekéről. Neked új testvéreid vannak
Krisztusban.
Fiatal Fiúként – emlékszem – egyszer verekedésbe keveredtem egy másik fiúval, aki nagyobb volt
mint én. Jött a bátyám, és minden vitatkozás azonnal megszűnt. Jézus azt mondta: „Nem hagylak el,
sem el nem távozom tőled.” (Zsid 13:5) Ez azt jelenti, hogy Ő soha nem fogja engedni, hogy
alulmaradj. Mindig jönni fog, hogy kiszabadítson.
Többé nem kell bűnösnek éreznünk magunkat, nem kell kárhoztatást, alkalmatlanságot éreznünk, és
nem kell hibásnak, alsóbbrendűnek éreznünk magunkat. Többé nem kell félned és
aggodalmaskodnod és úgy tenned, ahogy tettél megtérésed előtt. Mi áron vétettünk meg.
„Szeretteim, most Isten fiai vagyunk” (1 Ján 3:2) Vedd észre, hogy ugyanaz a régi tested van, de ez
csupán a „földi ruhád”. Hogy valamibe fel legyél öltöztetve földi vándorutad alatt. Amikor
elhagyod ezt a földet, ez visszamegy a porba, ahonnan jött. A valódi te, aki belül van, fel fog
támadni, és örökre az Úrral lesz. Pál írta: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek
elmúltak, ímé újjá lett minden.” (2Kor 5:17)
Mennyei Atyám! A Te Fiad, Jézus Krisztus Nevében jövök hozzád. Te azt mondtad az Igédben,
hogy mindenki aki segítségül hívja az Úr Nevét megtartatik (megszabadul) /Rm 10: 13/ Én most
hívom Jézust. Hiszem, hogy Ő meghalt a kereszten az én bűneimért, és hiszem, hogy harmadnapon
feltámasztatott a halálból. Úr Jézus én kérlek most, hogy gyere a szívembe. Végy uralmat az életem
felett, és segíts nekem, hogy azzá legyek, akivé te akarod, hogy legyek. Megbánom a bűneimet, és
teljes mértékben alárendelem magam Neked. Elfogadlak és megvallak Uramnak és Megváltómnak.
Köszönöm, hogy új személlyé tettél engem, és megbocsátottad a bűneimet. Jézus Nevében , ámen.
(Ne felejts el bemerítkezni, amilyen hamar csak lehet. /Apcsel 16: 33/)
5. rész
SZENT SZELLEM KERESZTSÉG
Jézus szolgálata végén ezt mondta a tanítványainak: „És ímé én elküldöm tireátok az én Atyám
ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában mígnem felruháztattok mennyei erővel.”/Luk
24:49/
Keresztelő János a Jordán folyóba merítette be az embereket, és ezt mondta: „Én ugyan vízzel
keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálam; akinek saruját hordozni sem
vagyok méltó – Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket.”/Mt 3:11/
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János a vízbe való bemerítés mellett beszélt valamiről, egy természetfölötti bemerítésről. Ez a Szent
Szellembe való bemerítés. Én ezt egy „külső megtapasztalásnak” nevezem, szemben a „belső
megtapasztalással”, ami Krisztus befogadása, hogy Krisztus éljen a bensődben.
Amikor Jézus feljött a vízből, miután János bemerítette, a Biblia azt mondja: „Leszállt Rá a Szent
Szellem mint egy galamb.” /Mk 1:10/ Ez jelezte a szolgálatának a kezdetét.
A Szent Szellem először regenerálja, megújítja az életedet. Ő a felelős azért, hogy véghezvigye az
új teremtés születését. „Nem az igazságnak a cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az
Ő irgalmasságából tartott meg (mentett meg) minket az újjászületés fürdője és a Szent Szellem
megújítása által.”/Tit 3:5/
Az Apostolok cselekedeteiben – mielőtt Jézus felemeltetett – feltámadása után, 40 napon keresztül
beszélt Isten Országáról – és a tanítványok megkérdezték Tőle, hogy ebben az időben fogja-e
helyreállítani az Országot Izráelnek. Ő ezt mondta: „Nem a ti dolgotok tudni időket vagy
alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Hanem vesztek erőt (csodatevő
képességet) miután a Szent Szellem eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint
az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” /Apcsel 1:7-8/
Isten azt mondja nekünk az Ő Igéjén keresztül, hogy van egy „belső” megtapasztalás, ami az
újjászületésünk a Szent Szellem ereje által, és van egy „külső” megtapasztalás, amikor
felruháztatunk erővel vagy csodatevő képességgel a magasból. Ennek a neve a Szent Szellembe
való bemerítés (Szent szellem keresztség), amikor az életünk – amit élünk – és az evangélium –
amit prédikálunk – megtelik csodatévő erővel és bizonyítékokkal.
Pünkösd
Pünkösd napján /Apcsel 2/ Isten Szelleme leszállt Jézus 120 követőjére, ahogy várakoztak a
jeruzsálemi felső házban. „És megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és elkezdtek szólni más
nyelveken, amint a Szent Szellem adta nékik szólniok.”/Apcsel 2:4/
Figyeld meg, amikor beteltek Szent Szellemmel, azonnal megnyilvánult Isten természetfölötti
képessége. Ismeretlen nyelven szóltak – olyan nyelven, amit soha nem tanultak az iskolában.
Samária
Később Samária városában Filep prédikált, és Isten csodákat tett. Azokat az embereket – akik
hittek – bemerítették (vízbe) és amikor Péter és János meghallották, hogy mi történt, lejöttek és
imádkoztak ezekért a megtértekért. „Akkor kezeiket rájuk vetették, és ők vettek Szent
Szellemet.”/Apcsel 8:17/ Egy Simon nevű ember, aki korábban varázslásaival elámította az
samáriaiakat annyira elcsodálkozott ezen, hogy pénzen meg akarta venni Pétertől azt a képességet,
hogy akire a kezét teszi az Szent Szellemet kapjon.
Kornélius háza
Egy másik beszámoló a Szent Szellembe való bemerítésről; amikor Péter elment prédikálni egy
pogánynak, Kornéliusnak a házába. „Mikor még szólta Péter az igéket, leszállt a Szent Szellem
mindazokra, akik hallgatták e beszédet... mert hallják, hogy nyelveken szólnak, és magasztalják
Istent...”/Apcsel 10:44,46/
Figyeld meg, hogy minden alkalommal a Szent Szellem keresztség első bizonyítéka a más
nyelveken szólás természetfölötti megnyilvánulása volt.
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Efézus
Egy másik beszámoló, amikor kb. 20 évvel a Pünkösd után, Pál Efézusban találkozott Bemerítő
János néhány tanítványával. Megkérdezte őket: „Vajon vettetek-e Szent Szellemet minekutána
hívőkké lettetek?/Apcsel 19:2/ A vége az lett, hogy bemerítette őket az Úr Jézus Nevében, „És
amikor Pál rájuk vetette kezét, a Szent Szellem rájuk szállt: és nyelveken szóltak és
prófétáltak.”/Apcsel 19:6/
A régmúlt időkben Isten a prófétákra, papokra és királyokra helyezte az Ő természetfölötti
képességét, hogy elvégezzen különböző feladatokat. Jóel próféta viszont arról prófétál, hogy jönni
fog egy olyan korszak, amikor: „És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én szellememet.”/Joel
2:28-29/
Minden hívő szólhat nyelveken?
Ez a téma, - a nyelveken szólás - sok vitát kavart. Figyeld meg, én a „hívő” szót használtam.
Valakik mondhatják, hogy a nyelveken szólás nem a mostani időkre szól és nem mindenki számára
- és részben igazuk van. Jézus azt mondja: „Azokat pedig, akik hisznek ilyen jelek követik:... új
nyelveken szólnak.”/Mk 16:17/ Úgyhogy az igaz, hogy a nyelveken szólás nem mindenki számára
van. Azok számára van, akik hisznek. Emlékezz a beszámolóra Márk evangéliumában: Jézus a
szülővárosában nem tudott csodákat tenni az ő hitetlenségük miatt. Nos, ez Jézus, akiről beszélünk.
A názáretiek hitetlensége leállított Isten erejének természetfölötti megnyilvánulását. A nyelveken
szólás Isten természetfölötti megnyilvánulása, és egy személy, hitetlenségével megállíthatja a
megnyilvánulását az életében. Figyeld meg, hogy Jézus tanítás által támadta a hitetlenséget. Az
emberek hite nem lehet nagyobb az ismeretüknél. Vagy mondhatjuk így is: hit ott jön, ahol Isten
akarata ismert. Én úgy találtam, szinte minden helyzetben, hogy amikor Isten Igéjéből tanítok a
Szent Szellem keresztségről, az emberek átveszik a keresztséget és nyelveken szólnak, ahogy a
Szellem adja nekik szólniuk. A kulcs az, hogy Isten minden ajándékát hit által kell átvenni, „a hit
hallásból jön, és Isten beszédének a hallása által.”
6. rész
Hogyan kerülhetünk a Szent Szellemmel személyes közösségbe,
amit más-szóval Szent Szellem keresztségnek is nevezünk?
Első lépés
Jézus azt mondta: „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel
inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik.”/Lk 11:13/
Figyeld meg a Szent Szellem befogadásának két fő feltételét:
– Először: Kell, hogy Isten legyen az Atyád. Ez azt jelenti, hogy újjászületettnek kell lenned,
azaz meg kell lennie a „belső megtapasztalásodnak”.
– Másodszor: kérned kell Őt és hinned kell, hogyha kérsz, megadatik neked.
„Én is mondom nektek: Kérjetek és megadatik nektek, keressetek és találtok; zörgessetek és
megnyittatik nektek. Mert aki kér mind kap: és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Melyik atya pedig közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad-e néki? Avagy, ha tojást
kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni,
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mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik?”/Lk 11:9-13/
Az első lépés: kérni Tőle. Emlékezz, hogyha valamit kapunk Istentől, azt hit által kell átvennünk. A
hit ott kezdődik, ahol Isten akarata ismert. Ha úgy gondolod, hogy nem Isten akarata, hogy ez
meglegyen neked – akkor nem tudod elhinni, hogy megkapod.
Néhány évvel ezelőtt megkaptam a Szent Szellemmel való személyes közösséget a nyelveken
szólás bizonyosságával és ez megváltoztatta az egész életemet. Röviddel azelőtt befogadtam Jézust,
mint Megváltómat, mégis volt bennem egy éhség, egy több utáni vágy. Az a gyülekezet – ahová
jártam – nem hitt a Szent Szellem keresztségben. Azt tanították, hogy mindent megkaptál, amikor
vízbe bemerítkeztél. Úgyhogy oda kellett mennem, ahol hitték és tanították ezt az igazságot. Mióta
telve vagyok Szent Szellemmel és megkaptam a nyelveken szólást, mint ennek bizonyítékát, a
természetfölötti képesség és bölcsesség olyan dimenzióját kaptam, amit soha nem tapasztaltam
azelőtt. Amikor még az IBM-nél, a világ egyik legnagyobb vállalatánál dolgoztam, mint üzletkötő,
bementem az irodámba, nyelveken imádkoztam, és csodálatos dolgokat láttam megtörténni a
gyűléseinken és a számítógépes csoportomban. Hogy történt ez? Isten képesített erre a Szent
Szellem ereje által. Úgy jöttem el a munkahelyemről, hogy két egymást követő évben első számú
üzletkötő voltam. (Dicsőség Istennek!)
Legtöbbször nyelveken imádkoztam mielőtt utcai evangélizációra mentünk más hívőkkel, és Isten
egyenesen odavezetett minket azokhoz, akik kiáltottak Isten szertő érintéséért. Azt is láttam, hogy
sok rossz szokás leesett rólam. Úgy gondolom ezért hívják Őt Szent szellemnek. A Biblia azt is
mondja, hogyha nem tudjuk, hogyan imádkozzunk egy bizonyos helyzetben, imádkozhatunk
szellemben nyelveken (a mennyei nyelvünkön) és ezzel Isten tökéletes akaratát imádkozzuk
/Rm 8:26-27/. Az Írás azt is tanítja, hogy: „Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög (a
valódi, újjászületett személy a bensőmben), de értelmem gyümölcstelen.”/1Kor 14:14/ Ez azt
jelenti, hogy az elméd nem nagyon érti, hogy mi történik. Mégis a szellemed, a belső embered, a
valódi te, egy mennyei nyelven imádkozza Isten tökéletes akaratát. Pál – az apostol, aki adta
nekünk ezt a kijelentést azt mondta: „mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni.”/1Kor 14:18/
Második lépés
Miután kérted, hinned kell, hogy megkaptad, amikor kérted. Ahhoz, hogy Istentől kapj, ezt hit által
kell tenned. Ez azt jelenti, hogy hinned kell, és úgy kell cselekedned, hogy már megtörtént. Ne
keress érzést. Az érzés jönni fog, de ez a hitet követi. Figyeld meg, amikor Jézus jött, hogy benned
éljen, az érzés azt követően jött, hogy elfogadtad Őt mint Uradat. „Amit könyörgésben kértek,
higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz nektek,”/Mk 11:24/
Harmadik lépés
Emeld fel a kezed, és mond: „Köszönöm, Jézus!” Kezdj el hálát adni Istennek és dicsérd Istent, és
természetfölötti „kifejezések” fognak elkezdeni előjönni, nem a saját képességed által, hanem a
képesség által, amiről Isten gondoskodik. Ez egy természetfölötti megnyilvánulása Istennek.
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Összefoglalás
A valódi újjászületés azt jelenti, Isten élete és ereje van benned. Egy új természet, amely először
olyan mint egy újszülött csecsemő, akit táplálni kell, hogy nőjön és fejlődjön.
Mi a következő?
Kapcsolódj egy jó, Bibliában hívő, Bibliát tanító gyülekezethez, ahol szellemileg táplálkozhatsz és
növekedhetsz. Ne légy türelmetlen magaddal szemben. Pál azt mondta: „Meg lévén győződve arról,
hogy Aki elkezdte bennetek a jó munkát, bevégzi a Krisztus Jézus napjáig.”/Fil 1:6/
Olvasd a Bibliádat naponként. Az új szellemednek szüksége van táplálékra úgy, ahogy a tested
igényel természetes táplálékot, hogy növekedjen, és erősödjön.
Találj néhány keresztény barátot, akikhez kapcsolódhatsz és velük együtt ellenállhatsz a
kísértéseknek.
Tégy bizonyságot és oszd meg a hitedet, mondd el másoknak, hogy mit tett az Úr érted.
Köszöntünk Isten családjában!
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A szerzőről
Dr William S. Winston egy prófétikus vezető, Istentől kapott bölcsességgel és látással arról, hogy
- mire van szüksége az embereknek a sikeres élethez, és
- hogyan lehet az embereket erre képessé tenni.
Tuskegee Alabama-n született. Nagyra értékeli azt az erős közösséget és szellemi hatást, amiben
felnőtt, és ami arra a bátor elhatározásra juttatta, hogy sikeres lesz és segíteni fog másoknak is, hogy
sikeresek legyenek.
Fiatal fiúként nagy hatással volt rá a Tuskegee pilóták bátor és történelmi teljesítménye.
Fiatalemberként beiratkozott a nemzetközileg elismert Tuskegee Egyetemre, ahol a feltalálás és a
vezetés szelleme töltötte be a légkört. Tanult a Kellogg Graduate School of Management intézetben;
ez az Észeknyugati Egyetem Chicago Illionisban.
Hat évig szolgált repülő pilótaként az Egyesült Államok légi-erejében, ahol számtalan kitüntetést és
érmet kapott kitűnő repülési képességéért. A légierőnél nyújtott rendkívüli teljesítményével nyerte
el a következő kitüntetéseket: - Distinguished Flying Cross
- Air Medal
- Squadron Top Gun Pilot
Miután befejezte a katonai szolgálatot, Az IBM vállalathoz csatlakozott marketing képviselőként.
Gyakorlatias és kapcsolatteremtő képessége gyors előléptetést szerzett neki. Mielőtt 1985-ben
leköszönt, – hogy teljes idejű szolgálatba lépjen – helyi marketing manager volt az IBN középnyugati régiójában és felelős volt több mint 35 millió $-os bevételért évente.
Teológiai doktorátust a Friends International Christian University-n szerzett. Alapítója és pásztora a
Living Word /Élő Ige/ Christian Center-nek, egy 19.000 tagú gyülekezetnek Forest Park Illionisban. (2010-es adat)
A gyülekezetnek sokféle intézménye van:
– Bible Training Center
– School of Ministry and Missions
– Joseph Business School
– Living word Christian Academy
– Forest Park Plaza Shopping mall
– és a nemrég vásárolt bevásárló komplexum Alanama államban.
- Ő a gazdája a Believer's Walk of Faith TV és rádió adásnak, amely több mint 80 millió otthonba ér
el országon belül és a tengerentúl.
- Alapítója és elnöke a Joseph Center for Business Development,
- elnöke a Board of Covenant Bankshares Inc. (holding társaság a saját bankjuk létrehozásához), és
- elnöke a New Covenant Community Development Corporation-nak, amelynek missziója, hogy
életre keltse a közösségeket szellemileg és gazdaságilag.
Felesége Veronika, és három gyermek – Melody, Nicole és Dávid – édesapja.
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