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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA
Hiszem, hogy Jézus Isten Fia, Aki meghalt értem,
majd feltámadt és ma is él! Úrrá teszlek, Jézus, az életem felett!
Köszönöm, hogy megváltottál az életed árán! Ámen.
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BETELJESEDÉS ISTEN EREJÉVEL
Kérlek, Atyám, töltsd be a szívemet a Te Szent Szellemeddel
(Szentlelkeddel)! Hiszem, hogy most megkaptam és teljes lett
a szívem a Szent Szellemmel!

Nem kell sok évet élnie valakinek ahhoz, hogy felfedezzen a szíve mélyén egy bizonyos ürességet, egy hiányt, vákuumot,
amit ennek a világnak a dolgai soha nem képesek betölteni. Sem a pénz, sem a szex, vagy az utazás, a hírnév, a drogok, a
címek és a rangok, a javak, vagy más emberi dolgok nem képesek betölteni ezt az ürességet. Ezt a vákuumot én úgy nevezem:
„Isten formálta lyuk a szívemben”. Váratlanul felfedeztem, hogy ez a bizonyos üresség egyedül a Világmindenség Teremtője
számára van fenntartva. Magának a Mindenható Istennek, hogy személyesen lakjon mindegyikünkben. (Manny Brotman)
Folytatás a hátoldalon...

AZ ÜDVÖSSÉGRŐL
Az üdvösségedet csak a földi életedben tudod megszerezni az újjászületés által, még Jézus megjelenése előtt! Erről Jézus nyomatékkal
tanít: „Szükség néktek újonnan születnetek.” (Ján. 3,7) A szellemi újjászületéshez Krisztusba kell megkeresztelkedni és nem egy
felekezetbe. (Csel. 2,38) Az újjászületés pillanatában Isten újjáteremti a belső emberedet. Ezáltal nyersz örök életet, ezáltal kerülsz
Istennel igaz kapcsolatba; birtokba veheted a bibliai ígéreteket és áldásokat; gyakorolhatod a Krisztusban kapott hatalmadat. Az
újjászületésedhez nem a bűneidről kell megvallást tenned, hanem a Krisztusba vetett hitedről, ahogy azt a Róma10,9–10 versei
tanítják. Ha tudatosan elmondtad az üdvösség imáját, akkor biztos lehetsz abban, hogy Jézus beköltözött a szívedbe; üdvösséget,
megváltást, mennyei állampolgárságot nyertél. Egyedül így kerülhetsz be Isten családjába, így válhatsz Isten gyermekévé és az Ő
természetének részesévé. Következésképpen pedig a földi életed végeztével a menny lesz az örök hazád!

1. A kereszténnyé váláshoz az első lépés az ÜDVÖSSÉG elnyerése!
Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon, hittel imádkozom Pál apostol Hiszekegy imáját: Hiszem, hogy
Jézus Isten Fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból az én megigazulásomért! Jézus, a szívemet megnyitom
Neked, és Úrrá teszlek az életem felett! Megvallom, hogy Te vagy a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Az imám által
újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást és üdvösséget nyertem Isten kegyelméből! Az Ő Szent Vére megtisztított minden
bűntől és igazzá tett. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és Isten szeretet-természetét, amely bekerült a szívembe. A szellemi
újjászületésedért Isten hatalmas árat ﬁzetett, az egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy
újra közösségben lehessen veled. Rajtad múlik, hogy elfogadod-e a megváltás művét. (Róm. 10,9-10. Ef. 2,8-9. 2Pét. 1,4. Gal. 5,22)

2. Az üdvösség elnyerését követően kérheted a SZENT SZELLEM KERESZTSÉGET!
Mennyei Atyám, a Lukács 11,13 vers alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet (Szentlelkedet). Töltsd be a
szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent Szellemmel! Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat és megkereszteltél
a Szent Szellemeddel. Így betöltekeztem, beteljesedtem, csordultig megtelt a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként
mennyei nyelven fogok imádkozni, ahogy Isten Szelleme adja a kiejtést. A Szent Szellem örökké bennem él, velem marad és
elvezet minden igazságra! A Jézus nevében, ámen! Az Írás rávilágít a keresztségek fontossági sorrendjére: a legfontosabb a szellemi
újjászületés Jézus befogadásával, majd ezt követheti a Szent Szellem keresztség. (Csel. 2,38) A Szent Szellem csak abba a „házba”
(bensőnkbe) költözik, amit Jézus megtisztított és benne lakozást vett. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön (1Tim. 2,4) és
beteljesedjen az Ő erejét hordozó Szent Szellemmel. Ez történt az első pünkösdkor a Felházban, ahol Mária is jelen volt, és a 120 fős
sokasággal ő is mennyei nyelven kezdett el szólni (Csel. 1,12-14. 2,1-4).
A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZRÓL
A Krisztus Szeretete Egyházat (továbbiakban KSZE) Jim Sanders misszionárius alapította Budapesten. A KSZE teljes evangéliumi,
karizmatikus, keresztény egyház, amely 1998 óta bejegyzett egyházként működik. A KSZE aktív tevékenységet folytat,
gyülekezeteket épít Magyarországon, valamint a környező külföldi országokban. Virtuális hallgatóságát tekintve a szolgálat mára
nemzetközi szintre nőtte ki magát. Letöltési mutatói szerint a világ valamennyi tájáról rendszeresek az érdeklődők. Az egyház 2000 óta
a Full Gospel Fellowship of Churches and Ministries International (Nemzetközi Gyülekezetek és Szolgálók Teljesevangéliumi
Közössége) tagja, és az elismerő oklevelet azóta is minden évben elnyerte. Egyházunk kapuja minden Istent szerető és Istenre vágyó
ember előtt nyitva áll. Tudjuk, hogy sokakat érint a magány nehéz terhe. Bármilyen okból magányos valaki, szeretettel fogadjuk és
hisszük, ha Isten kegyelmes szeretete megérinti a szívüket és megismerik Krisztus titkát, soha többé nem érzik magukat egyedül.
A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ HITALAPELVEI
1. A Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólták azt Istennek szent
emberei. (2Tim. 3,16. 2Pét. 1,21)
2. Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Az Atya Isten, akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az
egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál
van. (1Kor. 8,6. Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot.
(Ján. 15,26)
3. Az ember teremtett lény; Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és
bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden
emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12. 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit
lerontsa. Az életét adta váltságul, és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél.
(1Ján. 3,8)
4. Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. „…Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az
Isten országát.” (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más
vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: „Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef. 2,9) Újjászületni a hitünk
megvallása által lehet. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból,
üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,9–10)
5. Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16–17. Csel. 1,8. 2,4. 2,38–39. 19,6)
6. Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4–5. Márk 16,18. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24. Gal. 3,13)
7. Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában.
(1Thess. 4,16–17)
8. A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezeréves királyság idejére, mint királyok Királya és urak Ura,
valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a királyságában. (Jel. 20,6)
9. Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és így halnak meg a
bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)

