SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Augusztus 24-26. – Budapest, Sportaréna – CfaN Tűzkonferencia (regisztrációhoz kötött)
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár rád!
A HELYREÁLLÍTÁS ISTENE — Van régről egy rendőr ismerősöm,
aki helyszínelő volt. A munkája közben látott brutális események
lelkileg nagyon megviselték. Ezt a negatív hatást hazavitte a családjába is, és ezáltal tönkrement a házassága. Egy időre külön is
költöztek. Én is láttam rajta, hogy problémái vannak. Amikor régebben összefutottunk, alig akart velem beszélgetni. Időközben
nyugdíjba ment. Hosszú évek múltán ismét találkoztam vele, és
megdöbbenésemre barátságosan fogadta a köszönésemet. Megálltunk beszélgetni, és én egy üdvösség-kártyát adtam neki, amit
nagy örömmel elfogadott. A beszélgetésünk során elmesélte az életét. Még a nyugdíjazása előtt az interneten talált egy bibliatanítást, ami megmentette a házasságukat.
Nagyon örült annak, hogy rátalált a jézusi útra. És Isten kegyelméből helyreállt a kapcsolata a feleségével. Újra együtt vannak, és hálás a szívük az Úrnak! — Erzsi
IMA A KONCERTEN — A 2018. évi Kanizsai Sörfesztiválon Szikora Robert is fellépett. Koncertje közben egy ember elájult. Látván,
ahogy a mentősök elviszik, egy imát mondott érte. Ez nagyon megérintette az embereket. Robi kitűnően vizsgázott a szeretet kinyilvánításából! — Cser Erzsébet 2018. 06. 17-i Facebook bizonyságát Varga Lászlóné, a KSZE nagykanizsai gyülekezet tagja osztotta meg lapunk olvasóival.

VÁLTSÁGDÍJ — A következő történet jól szemlélteti, hogy az üdvösséget kegyelemből kapjuk, nem pedig a jó cselekedeteink által! Bűnözök elraboltak egy embert
és váltságdíjat követeltek érte. Egy szűk ládában tartották fogva. A felesége végül is
ki tudta fizetni a váltságdíjat, így a férjét elengedték. Ez az ember a fogságban semmit sem tudott tenni a megváltásáért. Más fizette meg érte a váltságdíjat, ami nem
volt olcsó. Ez a történet az Evangélium modern leírása. Az emberiséget foglyul ejtette
a sátán. Tehetetlenek és reménytelenek voltunk, nem tudtuk megmenteni, kiváltani
magunkat. De Isten rátekintett a helyzetünkre, és azt mondta: váltságdíjat találtam!
(Jób 33,24) Ez a váltságdíj Jézus lett, aki — mivel szeretett minket — hajlandó volt
bármekkora árat fizetni a megváltásunkért. És az ár nagyon nagy és végleges volt. Jézus
nem pénzzel fizetett értünk, hanem az életével, a kereszten. (Márk 10,45) — D. Kolenda
AZ ÜDV ÖS S ÉG I M Á JA — A Z É LE T LE G F O NT OS ABB I MÁ J A!
Hiszem, hogy Isten Fia, Jézus meghalt értem, majd feltámadt, és ma is él! Úrrá teszlek Jézus az életem felett! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban! Köszönöm,
Jézus, hogy az életed árán megváltottál, és örök életet adtál nekem! Ámen (Róm. 10,9–10)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm www.ksze.org
Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak az élet lehetőségével való megáldása!
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A sötétség megvakítja a szemeket! (1Ján. 2,11) De Isten eloszlatja a sötétséget, és világosságot gyújt a szívekben! (2Kor. 4,6)

KERESZTÉNY HÍREK

Le a szemellenzőkkel!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. augusztus

NYISD FEL A SZEMEKET!
„Nyisd fel szemem, hogy meglássam, milyen csodálatosak tanításaid.” „… és szemgyógyító írral kend be a te szemeidet, hogy láss.” — Zsoltárok 119,18. EFO; Jelenések 3,18/b.
ÜDVÖSSÉG — Mivel Isten senkit nem
üdvözíthet akarata ellenére, van-e értelme annak, hogy olyanokért imádkozzunk,
akik tudatosan elutasítják Jézust? Igen.
Igen! IGEN! De még mennyire! A legtöbb
elveszett hitetlen ember, aki szándékosan
még nem fogadta el Jézust élete Urának,
azt gondolja, hogy a saját szabad akaratából hozta ezt a döntést, pedig nem így van.
Isten Igéje azt mondja, hogy a sátán vakította meg őket. (2Kor. 4,4) Megakadályozza, hogy felismerjék az igazságot. Ezért
van az, hogy ezek az emberek nem szabad Akik nem látnak, lássanak! (Ján. 9,39)
akaratukból hoztak döntést.
SZEMELLENZŐK — Fontos, hogy ezt megértsd. A közbenjáró ima által ugyanis meg
tudod akadályozni a sátáni erők munkáit, így le tudnak hullani a szemellenzők! Az
imáiddal megváltoztathatod a körülményeket, s olyan helyzeteket teremthetsz, amelyek közel viszik ezeket az embereket az Úrhoz. Szellemi síkon jogodban áll ezeket a
dolgokat megtenni. Régebben egy barátommal imádkoztam, aki azelőtt évekig imádkozott az elveszett testvéréért. Jézus azt mondta a Máté 12,29-ben, hogy először az
erős embert kell megkötözni, majd bemenni a házába és kirabolni. Ezért így szóltunk:
„Te szellem, aki megvakítod a _______ szemét, hagyd abba, amit teszel, és ne tartsd
távol őt Isten királyságától. Jézus nevében, hagyd abba MOST!” Jézus azt is mondta a
Máté 9,38-ban: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.” Ezért így imádkoztunk: „Uram, küldj egy aratómunkást _______-hoz az Igével. Te tudod, kire fog hallgatni. Követeljük őt Isten királysága számára. Hisszük, hogy
megkapja az üdvösségét és a szabadulását! Hitben dicsérünk Téged ezért.”
IMAVÁLASZ — Alig telt el egy kis idő, és a barátomat felhívta a testvére, aki a következőket mondta: „Mit csináltál odafönt? Az elmúlt pár napban mindenki, akivel találkoztam, prédikálni kezdett nekem!” Az imáink megakadályozták a sátán erőit, amikkel meg akarta vakítani ennek az embernek a szemeit, és azok olyan körülményeket teremtettek, amelyek által bekerült Isten királyságába. Néhány napon belül
újjászületett! Használd ugyanezt az imát a szeretteidért, és amikor imádkozol, hidd
el, hogy ugyanezeket az eredményeket kapod. Ne lógasd a lábad, és ne engedd, hogy
az ördög harc nélkül elvegye a barátaidat és a szeretteidet. Imádkozz! Imádkozz!
IMÁDKOZZ! Menj ellene e világ istenének! Vedd le az emberek szemellenzőit, és nyisd
fel a szemüket, hogy meglássák Isten dicsőséges Evangéliumát! Mert Isten kifejezett
akarata az, hogy minden ember üdvözüljön! (1Tim. 2,4) — Forrás: Kenneth Copeland
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„Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosak [elhívottak], de kevesen a választottak.” — Máté 20,16.
Egy riport következik azzal kapcsolatban, hogy hogyan is választotta ki Reinhard Bonnke Daniel Kolendát utódjául.
Mike: Reinhard, hogyan történt ez, hogy
egy húszas éveiben járó fiatalember veled szolgál? Valójában Daniel egy raktárban dolgozott Reinhard-könyvekkel. Ott
találkozott veled, a raktárban, és az Úr
összekapcsolt benneteket, és a végén átveszi tőled a fáklyát. A múlt héten, a
legutóbbi alkalmon, Daniel alkalmán 380
ezren hoztak döntést Jézus mellett. Kérlek, mondd el, hogyan történt ez a szolgálatátadás, mert ez igazán érdekel minket! Fantasztikus történet!
Reinhard: Nos, nem titok az, amit Isten tesz. Amikor rátaláltam Danielre, akit az
irodánkban alkalmaztunk, meglepődtem. A raktárunkban dolgozott, a könyvrendeléseket készítette elő. Azt hiszem, több hónappal ezután volt egy evangelizációs kampányom, talán Pápua Új-Guineában. Úgy alakult, hogy a személyi asszisztensem nem
tudott velem utazni. Úgyhogy körülnéztem, kit tudnék magammal vinni személyi
asszisztensként. Akkor szóltam Danielnek, és a szolgálatban együtt töltött idő során
ismertem meg őt sokkal közelebbről. Láttam rajta Isten kezét.
Amikor látod a tüzet, akkor felismered, hogy az tűz. És amikor látod a tüzet, nemcsak felismered, de érzed is! Nem lehetsz úgy a tűz mellett, hogy hideg maradsz. Az
rossz tűz lenne. Felismertem Isten kezét rajta, és akkor már kerestem egy utódot.
Korábban nem voltam túl sikeres az utód megtalálásában, és úgy gondoltam, van elég
utódom a Tűz konferenciákról, tízezrek, akik vették a Szent Szellem tüzét. De aztán
hirtelen felismertem, hogy az Úr küldte Daniel Kolendát erre a pozícióra. Először
adtam neki 40 %-ot, aztán 60 %-ot, majd 80 %-ot, de csak a szívemben.
Senkinek nem szóltam róla.
Aztán egy nap az Úr szólt hozzám,
és azt mondta: A felkentet kell
kinevezni! Így átadtam a szolgálatot Danielnek. Fantasztikusan
végzi! Ugyanaz az erő, ugyanaz
a kenet, ugyanaz a Szent Szellem, és ugyanazok az eredmények! Dicsérem az Urat ezért, és
ti is hamarosan halljátok őt. Biztos vagyok benne, hogy hatalmasan meg fog áldani benneteket
az Úr! Ő most, azt hiszem, a kora
harmincas éveiben jár, és körülbelül már egy évtizede mellettem szolgál. — Forrás: Facebook
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Semmilyen felekezet, szertartás nem ad üdvösséget a mennybe jutáshoz, csak az, ha az életed Urává teszed Jézust!

REINHARD BONNKE

DANIEL KOLENDA
„Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is
igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” — Róma 8,30.
Daniel: Az események nagyon
furcsán alakultak. Kezdem azzal,
hogy a Christ for all Nations központjában, a floridai Orlandóban
dolgoztam egy könyvraktárban, ahol
a polcokat pakoltam, padlót söpörtem. A szolgálaton belül a lehető legalacsonyabb pozícióban voltam, és elmondhatom, hogy csuda
boldognak éreztem magamat! Aztán egy szép napon Bonnke evangélista besétált a raktárba, és meglátott egy íróasztalnál ülve. Bement a felettesemhez, és azt mondta: „Kérdezd meg attól a fiatalembertől, akar-e
velem utazni, mint a személyes asszisztensem?” Úgyhogy a felettesem bejött az irodába, és így szólt: „Szeretnél Reinhard Bonnkéval elutazni, mint az asszisztense?” Igyekeztem megőrizni a higgadtságomat. Azt válaszoltam: „Hadd imádkozzam érte! Igen!”
Hát így kezdődött. Az asszisztenseként bejártam vele a fél világot. Cipeltem a bőröndjeit, fényesítettem a cipőjét, és közben egyre jobban megismertük egymást. Apránként elkezdett nekem szolgálati lehetőségeket adni. Végül eljött a nap, amikor azt
mondta: „Hiszem, hogy neked kell továbbvinni ezt a szolgálatot a következő generációba.” A folytatás már történelem.
Mike: És ezt még azelőtt mondta neked, hogy hallott volna prédikálni?
Daniel: Nem, nem! Először megkért, hogy prédikáljak. Azt mondta: „Adok neked
tíz percet! Ne lépd túl, és ne hívd az elveszetteket üdvösségre!” Képzelheted, hogy
annak a tízperces prédikációnak minden szavát bemagoltam, oda-vissza! És tetszhetett neki, mert azt mondta: „Szeretném, ha a legközelebbi evangelizációra is eljönnél
velem, és prédikálnál!” Úgyhogy egy jó darabig így csináltuk. Aztán egy nap azt mondta: „Tudod, hogy egy ilyen kampány alatt öt nagy alkalmunk van. Most azt akarom,
hogy egy alkalmon mindent te csinálj! Te hívd előre üdvösségre az embereket, te
imádkozz a betegekért, te csinálj mindent! A másik négy összejövetelen én prédikálok.” Akkor egy ideig így ment. Aztán azt mondta: „Most három alkalmat én vezetek,
és a másik kettőt te csinálod.” Aztán azt mondta: „Te csinálsz három alkalmat, és én
kettőt.” Aztán meg: „Én vezetek egy alkalmat, és te a másik négyet.”
Végül eljött a nagy nap, a szívem majdnem megállt, amikor így szólt hozzám: „Ezúttal én nem megyek, csak te mész, és mindent magad csinálsz!” De ezen az evangelizáción láthattuk, hogyan duzzadt a tömeg 30 ezerről 650 ezerre egyetlen összejövetel alatt! Fantasztikus csodák történtek. Vak szemek nyíltak meg, a sánták újra jártak! Az evangelizáció végén leültünk a csapattal. Folytak a könnyeik, és azt mondták:
„Tényleg lehetséges!” Ez így folytatódhat újabb ötven éven át! És valóban, ez mindannyiunk szívének kiáltása, és ez nem emberekről szól. Nem is egy névről szól, még
csak nem is egy szolgálatról, hanem lelkekről, azokról az emberekről, akik megtalálják az útjukat Jézus Krisztus keresztjének tövéhez, és elnyerik a legeslegdrágább
ajándékot, az örök élet ajándékát! — Forrás: Facebook > Napi gondolatok Reinhard Bonnkétól
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