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His-‐story/Ő	  története
Az	  Ige	  formái
Isten	  arcai
Korszakok
Szövetségek
Ítéletek	  Zsid6:1-‐2
Tekintélyrend
Sátán	  és	  országa
Ember,	  nemiség
Feltámadás	  Zsid6:1-‐2
Vallás
Izráel
Békesség,	  7-‐es
Megtérés	  Zsid6:1-‐2
Céltévesztés
Teremtés
Gyülekezet
Papság	  -‐	  Királyság
Tized,	  adakozás
Úrvacsora	  ApCsel2:42
Ima	  ApCsel2:42
Közösség	  ApCsel2:42
Tanítás	  ApCsel2:42
Hit	  Zsid6:1-‐2
Bemerítés	  Zsid6:1-‐2
Kézrátétel	  Zsid6:1-‐2
Nyelv
Dicséret,	  hála
Átok,	  áldás
Szenvedés
Látás
Szabadulás
Gyógyulás
Karizma,	  gyümölcs "Meztelen"
SzolgálaU	  ajándékok
Szellemi	  hadviselés
Megbocsátás
Betöltekezés Meztelen

Az	  Ő	  történetének	  á-ekintése:	  A	  Biblia,	  Bibliaértelmezési	  alapelvek,	  "Egy/Az	  Ő	  történet(e)",	  ISTEN	  (YHVH),	  "Négy	  fa",	  Teremtés,	  Ádám=férfi+nő,	  
Bűnbeesés,	  Halál,	  Bizonyítási	  eljárás,	  Törvény-‐Tükör,	  Cselekedetek,	  Megváltás,	  Golgota,	  Helycsere,	  Új	  teremtés,	  Újszövetség,	  Gyülekezet	  és	  Kegyelem	  kora,
Utolsó	  idők	  jelei	  (70.	  évhét),	  Elragadtatás,	  Megdicsőült	  test,	  Jutalomosztó	  ítélet,	  Első	  feltámadás(ok),	  Nagy	  nyomorúság,	  Nemzetek	  ítélete,	  Millenium,	  Végső	  ítélet,	  Új	  ég	  és	  új	  föld

Keresztény/Gyülekeze7	  élet:	  
Keresztény	  hit	  alapjai	  Zsid6:1-‐2:	  Halom	  cselekedetekből	  való	  megtérés,	  Vízbe	  és	  Szent	  Szellembe	  való	  bemerítkezés,	  Betöltekezés	  Szent	  Szellemmel	  (Nyelveken	  való	  szólás),	  Kézrátétel,
Beszéd,	  Megvallás,	  Hit	  (Remény),	  Látás	  (Álmok,	  Látomások,	  Vizualizáció),	  Karizma-‐Gyümölcs,	  Jellem,
Gyülekeze+	  élet	  négy	  sarokköve	  ApCsel	  2:42:	  "Légy	  tanítható"	  -‐	  Apostoli	  tanítás,	  Ima,	  Böjt,	  Virrasztás,	  Dicséret,	  Hála,	  Imádás,	  Tized-‐Adakozás,	  Úrvacsora,	  Szeretet	  közösség,	  
Apostoli	  tanítások:	  Megbocsátás,	  Szenvedés,	  Gyógyulás,	  Szellemi	  világ,	  Szellemi	  hierarchia,	  Sátán	  királysága,	  Szellemi	  hadviselés,	  Szellemi	  fegyverzet,	  Szabadulás-‐Démonológia,
Egyházi	  tekintély,	  Szolgála+	  ajándékok	  (Apostol,	  Próféta,	  Evangélista,	  Pásztor,	  Tanító,	  "Cölibátus",	  Adakozó),	  Királyi	  Papság,	  Áldás-‐Átok

Evangelizálás:
Rövid	  egyháztörténet,	  Jelenések	  7	  gyülekezete,	  Dicsőséges	  egyház,	  Teremtés/tudomány	  (Kreacionizmus)	  vs.	  Evolúció,	  Özönvíz,	  Izráel	  (története,	  profétai	  szerepe,	  jelentősége),	  
Filoszemi+zmus,	  Cionizmus,	  New	  Age,	  Okkul+zmus,	  Összeesküvés	  elméletek	  (Új	  világrend),	  Gyakorla+	  evangelizálás	  

Velünk	  van	  örökké

Végső	  ítélet

Második	  halál

?
Karizmák	  -‐	  Gyümölcsök

Apostol,	  Próféta,	  Evang.,	  Pásztor,	  TanítóMinden	  Egyben
"Mérték	  nélkül"

Kegyelem
Szellemi	  hadviselés,	  fegyverzet

Megbocsátás

Nincs	  szenvedés
Mit	  szem	  nem	  látom

SzenvedésFájdalmak	  férfia

Démonűzés	  kezdete

"Légy	  tanítható"	  -‐	  Apostoli	  tanítás

?

Megkötözés,	  Ítélet

Pap,	  Király

Szabadulás	  démonoktól

Krisztus	  Uralkodik

Betöltelkezés	  Szent	  SzellemmelDicsőséggel	  megkoronázva "Rászállt	  az	  ÚR	  Szelleme" Első	  Páruogó

Totális	  győzelemFizikai	  hadviselés

Degeneráció Jézus	  sebei	  által

Pap	  (tanító),	  Próféta,	  Király

Szemet	  szemért,	  fogat	  fogértÉletet	  életért

Dicsőséggel	  megkoronázva Rájuk	  szállt	  a	  Szent	  Szellem

Kertőrzés Nő	  Magja	  vs.	  kígyó
Csak	  pap

Látás	  -‐	  Álmok,	  látomások,	  vizualizációkHitből,	  nem	  látásból

Dícséret,	  Hála,	  Imádás

Jézus	  a	  hit	  befejezője
?Tűzbe?

"Legyen"

Bálványok	  /	  Démonok	  imádata?Démonná	  válás?
Minden	  igen	  jó!

Átok,	  Áldás

Gyógyulás

Megvallás,	  Beszéd,	  Nyelveken	  szólásIGE	  tesmé	  lem

"Láma	  Isten"-‐t	  lá\a Szem	  kívánsága Ábrahám,Izsák,Jákob,Rézkígyó
Lények	  teremtése

Jogos	  osztályrész

Pap,	  Király:	  Ádám Király:	  Sátán,	  Pap:	  Ádám Pap:Melkisédek,Áron Jézus:	  Főpap,	  Király
ÚR:	  állat

Vízbe,	  Szent	  Szellembe	  való	  bemerítés

Ima,	  böjt,	  virrasztás
Közösség

Jézus	  a	  hit	  szerzője
Bemerítő	  JánosVörös-‐tengeren	  való	  átkelés

"Ne	  egyél!" Törvény,	  Bölcsele+	  könyvek

Bábel,	  Beszéd

Hit,	  ReményÁbel,	  Énok,	  Ábrahám,	  Mózes

Úrvacsora

Csak	  áldás Áldás Átok	  bejövetele Ábrahám	  áldásai Átokká	  lem

KézrátételIzráel	  megáldja	  fiait

Dávid	  sátora,	  Zsoltárok Hála	  áldozat

Ábel,	  Pátriárchák,	  Izrael	  Lévinek Golgotai	  Bárány ?
Királyi	  Papság

Bárány	  menyegzőjén Jézussal	  együmLeölt	  állat Melkisédek,	  Pászka Utolsó	  vacsora
Tized,	  Adakozás

Teremtés:	  Ádám Degeneráció Új	  teremtés:	  Második	  Ádám

Megtérés=Metanoia	  -‐	  Üdvözülés	  (Élő,	  eleven) Örök	  élet
Szeretet Cél:	  Közösség	  -‐	  Élet Céltévesztés:	  Bűn Elválasztódás	  Istentől	  (Szellemi	  Halál)	  -‐	  Degenerálódás	  -‐	  Megtérés	  elmulasztása	  -‐	  Fizikai	  halál	  -‐	  Ítélet	   Második	  halál

Szellemi	  Új	  teremtés Fizikai	  Új	  teremtés Új	  Ég,	  Új	  Föld

Halo- Cselekedetek (Helycsere)

Énok Gyülekezet	  -‐	  Elragadtatás Uralkodás	  Krisztussal Örok	  	  élet

Shalom 7. nap,	  ÚR	  Shabbatja Új	  JeruzsálemJézus	  Ura	  a	  Shabbatnak,	  Bementünk	  a	  ShabbatbaSálem,	  Shabbat,	  Jubileum,	  Jeruzsálem

Bábel,	  Egyiptom,	  Babilon Római	  Birodalom	  = 	  	  An+krisztusi,	  Nagy	  Babilon
Ábrahám,	  Izsák,	  Jákob=Izráel Diaszpóra,	  	   	  	  Új	  exodusz

Második	  halál
Ádám=férfi+nő Krisztusban	  nincs	  se	  férfi	  se	  nő

Jézus	  feltámadt Az	  Úrban	  halomak	  feltámadása Feltámadás

Teremtmények

Káin

Bűn	  szerzője Vádemelés,	  Per Ítélet	  kihirdetés Terrorista
Isteni Munkahelyi,	  Családi Sátán	  e	  világ	  istene Állami,	  Vallási

Isten Teremtő Bíró	  -‐	  Megváltó Szent	  Szellem Krisztus	  UralkodikKrisztus	  előképek
Örökkévalóság

Ádámi Újszövetség	  (Második/Utolsó	  Ádámi)Ószövetség(ek):	  Noéi,	  Ábrahámi,	  Sínai,	  Dávidi

Törvény,	  Tükör,	  Tanító

Örökkévalóság Paradicsomi	  kor Kiátkozás Lelkiismere+,	  Törvény	  kora Kegyelem	  és	  Gyülekezet	  kora Millenium	  kora

Krisztusé	  minden	  hatalom
Kiűzetés,	  Átok Özönvíz,Szodoma,Kóré,Fogság Golgota Nemzetek,	  	   	  	  VégsőJutalomosztó	  ítélet

Gyülekeze+

Fiú	  -‐Jézus	  Krisztus

70. évhét	  -‐	  nagy	  nyomorúságJézus	  élete,	  halála,	  feltámadásaBűnbeesés

Énok	  3600-‐	  3200 	  	  Exodusz	  -‐	  Törvény

Millenium

	  	  	  	  	  	  Nemzetek	  ítélete

Irányelv"Legyen"
Új	  Ég,	  Új	  FöldGyülekezetMegváltásBizonyítási	  eljárásIsten	  (JHVH) Teremtés Bűnbeesés

IGE	  tes-é	  le- Ige	  +	  Szent	  SzellemIsten	  volt	  az	  IGE

Berényi	  György	  -‐	  2009-‐2014	  ©	  BT

Evolúció	  vs.	  Kreacionizmus

Gyakorla+	  evangelizálás

Özönvíz
Rövid	  egyháztörténet	  -‐	  A	  7	  gyülekezet	  -‐	  Dicsőséges	  egyház

Okkult New	  Age,	  Összeesküvéselmélet	  (Új	  világrend)

"Nagy	  Bumm!"
Izráel Filoszemi+zmus,	  Cionizmus
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