ISTEN BÖLCSESSÉGÉVEL — A bangladesi
sikeres előkészítő műtét után dr. Csókay
András idegsebész azt nyilatkozta: imával,
böjttel könnyebb a tudomány igazságaihoz
eljutni. Amikor meglátta a képeket az ikrekről, imádkozni kezdett. Isten juttatta eszébe, hogy érpályán keresztül, katéteres eljárással kellene elzárni az agyi vénákat, mert
így sokkal nagyobb a túlélési esély. — HVG
BÖRTÖNMISSZIÓ — Hogyan működik az Ige hatalma a rácsok mögött?
Rab lelkész — Életfogytiglani börtönre ítélték R-t, de a bezártságában a tanulásnak adta a fejét. A 44 éves férfi a hitben találta meg a kapaszkodót, ami segít neki elviselni a bezártságot. Az egyik neves magyarországi bibliaiskolában végzett, így a rácsok
mögött gyakorolhatja lelkészi hivatását. Így szabadon szárnyalhat szellemben. — Blikk
Börtönben megtért — B. Lajos hosszú börtönévek után 2015 nyarán szabadult.
Különböző bűncselekményeire ma már egyáltalán nem büszke. A férfi azonban nem csak
a szabadulással kapott új életet, hanem azzal is, hogy még a börtönben elfogadta Jézust Urának és Megváltójának. Szabadulása óta evangelizál és bizonyságot tesz az Ige
szabadító hatalmáról országszerte. Egy szívhez szóló portréfilm készült a korábbi börtönbeli hitéletéről, családjáról, megtéréséről. — Link: https://youtu.be/9FsVGfeZAJY
Isten érintése — A. még előzetesként adta át az életét az Úr Jézusnak. Ekkor leestek róla a terhek és megszabadult a rajta levő súlyoktól, kárhoztatástól és bűntudattól. Ez a felszabadulás szemmel látható volt rajta. A büntetés letöltése alatt is jár istentiszteletre, és olyan mélységesen átadja magát az Úr jelenlétének, hogy minden
megszűnik körülötte. Jó látni ezt a változást. Korábban minél előbb szabadulni akart a
rácsok mögül, s emiatt gyötrődött. Amikor megértette, hogy Krisztus által Ő már szabad,
mert Isten szemében a múlt hibái mind eltöröltettek, akkor mennyei békességet kapott.
Most már teljes szívvel Istenre tud figyelni és megpihenni az Ő jelenlétében és békességében. Isten csodálatos munkát tud végezni az emberekben az Ige által, ha engedik.
Üdvösség kapu — A Magyar Börtönpasztorációs Levelező Szolgálat olyan anonim
önkénteseket keres, akik olyan elítéltekkel leveleznének, akiknek nincs semmilyen kapcsolatuk a külvilággal. Ez egy kiváló és egyedülálló lehetőség arra, hogy az Evangélium
üzenete és az újjászületés lehetősége bejuthasson a falak mögött élőkhöz! Akinek ez
megérinti a szívét, itt jelentkezhet: http://mecses.vaciegyhazmegye.hu/levelezoszolg.html
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!
Uram, Jézus! Szükségem van rád! Köszönöm, hogy Isten Fiaként meghaltál értem a
kereszten és megváltottál. Most kinyitom a szívem kapuját és befogadlak téged, mint
Uramat, Megváltómat és Gyógyítómat! Köszönöm az örök életemet! (Róma 10,9–10)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)
Ságvári és budapesti kóstoló: 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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Tiszteld azt az embert, aki által Isten kiigazít téged, és köszönd meg neki, hogy felgyorsítja a szellemi fejlődésedet!

KERESZTÉNY HÍREK

Újítsátok meg a gondolkodásotokat!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. október

ÉPÍTS ÉS NE ROMBOLJ!
„Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan időben, ints, feddj,
buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” — 2Timótheus 4,2.
Vizsgáljuk meg ennek az Igének a helytelen és a helyes értelmezését. Mert amíg
a kritizálás rombol, addig a kiigazítás épít.
ROMBOLÁS — A gonosznak nincs ereje,
mert a sátánt Jézus megfosztotta az erejétől. De a gonosz keresi, hogy ki az, akit
munkatársként meg tudna nyerni. Így előfordulhat, hogy egy hívő éppen a gonoszhoz adja magát munkatársul. Mindenhol
emberek szolgálnak, és a gyülekezetet is
emberek alkotják. Sajnos közülük néháÉpíts és plántálj! – Jer. 1,10.
nyan rossz dolgokat tesznek. Azon munkálkodnak, hogy másokat alaptalanul lejárassanak, és rossz színben tüntessenek fel.
Egyes emberek gyakran kritizálnak és mocskolnak szolgálatokat. Ők úgy hiszik, hogyha
negatív kritikákat fogalmaznak meg Isten felkentjei ellen, és lejárató hadjáratot indítanak a szolgálatuk ellen, akkor Istennek tetsző dolgot cselekszenek. De nincs ilyen elhívás Istentől! Nincs kritikai szolgálat! Nagyon sok embernek a szívét mérgezi meg így a
gonosz. Ez a jelenség sajnos nagyon elharapózott Krisztus Testében. Azért kell szólni erről, hogy az ördögnek ebbe a csapdájába senki ne sétáljon bele. Nyilvánvaló az ellenség
terve: szeretné lerontani az Istennel való kapcsolatodat. Isten rendelte el, hogy a hívők
gyülekezetbe járjanak és elfoglalják a rendelt helyüket. Isten föl akar emelni téged,
mert egy jó életet szeretne neked, hogy áldott legyél, és békességed legyen. — KSZE
ÉPÍTÉS — Van valami, amivel jobban felgyorsíthatod a szellemi növekedésedet, mint
bármi mással: tanuld meg elfogadni a kiigazítást a Szent Szellemtől és az Ő embereitől.
Úgy tűnik, kevés hívő képes erre. Amikor a prédikátor olyan dologról szól a pulpitusról,
amit már tudnak, és az élet olyan területéről beszél, amin már változtattak, akkor a hívek nagyszerűnek értékelik őt. Szeretik ezt, mert jól érzik magukat a prédikáció által.
De abban a pillanatban, amikor olyan dologról kezd el beszélni, amit rosszul tesznek,
akkor megsértődnek. Isten szerint ez ostobaság. Tehát ne legyél olyan, aki megveti a kiigazítást. (Péld. 1,7) Amikor a pásztorodon, vagy bárki máson keresztül Isten kiigazít téged, fogadd hálásan. Becsüld meg azokat, akik megosztják Isten bölcsességét veled.
Amikor valaki olyan dologra mutat rá, amit elrontottál, ne fordulj ellene. Inkább vizsgáld meg magadat: „Egyezik-e az Igével? Változtatnom kell ezen a területen?” Ha igen,
akkor tedd meg a kiigazításokat, hogy egyenesbe hozd az életedet. Ez nem könnyű,
mert egyikünk sem szereti, ha kiigazítják. De ha elhatározod, hogy elfogadod a kiigazítást, akkor tanítható maradsz, előre tudsz haladni, és sokkal gyorsabban fogsz növekedni a szellemi dolgokban. Egyszer ezt mondta valaki: „Ha azt gondolod, hogy már megérkeztél, akkor nem is mész sehová.” Emlékezz erre! (Péld. 3,11-24) — K. Copeland
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„Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett,
és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” — 2Kor. 10,5.
ELMÉNK — A Bibliának nagyon sok mondandója van az ember elméjével kapcsolatban. Az elme egy rendkívül fontos terület,
mert ott születnek meg a döntéseink, amelyek az életünk minden területére kihatnak. Az elmén keresztül folyik át minden
gondolat, amelyek hordozzák az érzelmeinket (pl. szeretet), indulatainkat (pl. gyűlölet) az értelmünket és akaratunkat. Az
Igében meg van írva, hogy az elménkkel
tennünk kell valamit ahhoz, hogy szilárdan
meg tudjunk állni az élet viharaival szemben. Isten az újjászületésed után elsőként azt kéri tőled, hogy újítsd meg a gondolkodásodat. Hogyha ezt elmulasztod, akkor továbbra is úgy fogsz élni és gondolkodni, mint az újjászületésed előtt, és így meg fogod nyitni magadat az ördögnek.
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS — Azért kell megváltoztatnunk a gondolkodásunkat, mert az
elme az a terület, amelyhez a sátán elsőként próbál hozzáférni. Ezért mondja nekünk
Isten, hogy csak az Igével megegyező dolgokon gondolkodjunk. (Fil. 4,8) Gondolkodj
Isten Igéjével összhangban, ne pedig a kétség, hitetlenség, félelem, aggodalom és
elbátortalanodás gondolatain, amelyek az ellenségtől származnak. A gondolkodásnak
van negatív és pozitív oldala. A saját érdekünkben meg kell tanulnunk különbséget
tenni, hogy a gondolatok három különböző forrásból származhatnak: a) A gondolatok
eredhetnek a saját elménkből (okoskodás, kívánságaink). b) Az ördögtől, aki sok gonosz gondolatot helyezhet az elménkbe. Az elménk az ördög játszótere, aki elsősorban a gondolatok szintjén akar kirabolni Isten áldásaiból! c) Istentől érkeznek a jó
gondolatok, a szellemünkön keresztül a következő módon: Isten Szelleme szól a szellemünkhöz, ami végül gondolatként jelenik meg az elménkben. Istentől csak jó gondolatot kaphatunk, mert Ő a szeretet, és a szeretet nem cselekszik gonoszt senkivel. A
gondolatainkat Isten Igéjéhez kell kötni, hogy ne csatangoljanak rossz irányba.
ÖSSZHANG — Úgy tanulhatsz meg különbséget tenni a gondolataid forrásai között,
ha szoros kapcsolatban maradsz az Úrral, ima, elmélkedés és az Ige tanulmányozása
által. Az elmélkedés azt jelenti, hogy időt szánunk arra, hogy elgondolkodjunk az Igén
és ezáltal Isten ígérete megfoganhasson a szívünkben. Az Ige az elmén keresztül jut a
szívbe, ezért fontos az Igén naponta időzni. Ezáltal kerülünk Isten Igéjével összhangba, és így a sátán nehezebben tudja megzavarni a gondolkodásunkat. Ugyanis egy meg
nem újított elme hozzáférést ad az ördögnek az emberek gondolatvilágához. Ha nem
változtatod meg a gondolkodásodat, akkor az ördög gondolatain fogsz időzni, és úgy
kezdesz majd viselkedni, mint a Krisztus nélküli emberek. Ha megértenéd, hogy mekkora hatalma van a gondolataidnak, akkor soha többé nem gondolnál rosszra. A negatív gondolkodás által tud a sátán hozzáférni az elméhez úgy, hogy rossz sugallatokkal,
gondolatokkal és érzelmekkel próbálja befolyásolni az embereket. De ha a keresztények Isten Igéjével megújítanák az elméjüket, akkor nem lenne problémájuk a
depresszióval, mert az elméjük zárva maradna az ördög előtt. >>>
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Neked kell az elmédet Isten Igéjéhez szabni, nem pedig megpróbálni Isten Igéjét az elmédhez igazítani! (S.W.)

A MEG NEM ÚJÍTOTT ELME

AZ ELME MEGÚJÍTÁSA
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek… akarata.” — Róma 12,2.
ÁTFORMÁLÁS — Amikor Istennek Igéje
azt mondja nekünk, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz, ezt az elme területére érti. Más szóval, ne gondolkozzunk
úgy, ahogy a világ; nekünk meg kell újítani az elménket Isten Igéjének tanulmányozásával, és az Igével összhangban kell
gondolkoznunk. Ha a keresztények nem
újítják meg elméjüket Isten Igéjével, akkor ugyanazokat a hibákat fogják elkövetni, amit a világ. Ha valamilyen problémával állunk szemben, akkor a megoldás
érdekében az arra a helyzetre vonatkozó
Igéken kell elmélkednünk és megvallanunk.
Ezeket megkaphatjuk tanításból, máson keresztül vagy szellemből. Isten megújított és
megváltoztatott elméket szeretne, mert a megújított elme átformál!
MEGÚJÍTÁS — Az ember úgy változtathatja meg pozitív irányba az életét, hogy
megváltoztatja a gondolkodását. A megújított elme nem csak a gondolkodásra hat ki,
hanem a cselekvésre, sőt az egész életedre is. Hogyha megújítod az elmédet, akkor
meg fogod érteni, hogy mi az Isten tökéletes akarata az életedre vonatkozóan. Pál
apostol az újjászületett és a Szent Szellemmel betöltekezett keresztényeknek azt írta:
„Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat…” (Ef. 4,23. EFO) Ez azt jelenti, hogy a
lélek területén található elménket meg kell újítaniuk Isten Igéje által. Egyedül Isten
Igéje képes arra, hogy megújítsa az ember elméjét. Egy megújított elme Isten Igéjén
gondolkodik, a meg nem újított elme pedig az ördög gondolatain időzik. Nem élhetsz
pozitív és sikeres életet negatív elmével. Isten már az ószövetségben is elmondta Józsuénak, hogy akkor lesz sikeres az életében és a szolgálatában, hogyha folyamatosan
az Igében marad. (Józs. 1,8) Ez az élet minden területén így működik.
SIKER — A siker és a győzelem minden helyzetben csak úgy jön, ha folyamatosan
elmélkedünk Isten Igéjén, megvalljuk azt, és az alapján cselekszünk. Szánj időt arra,
hogy elmélkedsz az Igén, vonulj el, zárd ki a világot és legyél egyedül Istennel. Mivel
az elme nem megbízható vezető, ezért uralkodj a gondolataidon, és a szellemedre figyelj. (Róm. 8,14) Soha ne az érzéseidre fókuszálj. A világ negatív módon van beprogramozva, ezért a betegségről, a félelemről, a vereségről és a kudarcról gondolkodik.
Ez azért van, mert a világ Isten nélkül a szellemi halál állapotában van, és halálra van
programozva az élet helyett. Ha Isten Igéjével táplálkozol, akkor másként fogsz gondolkodni, és ezáltal másként is fogsz cselekedni, nem úgy, mint amikor a világ szerint
éltél. (Zsolt. 1,1-3) Ha az Igén gondolkozol és a pozitív dolgokat vallod meg a problémáid helyett, akkor az ördögnek nem lesz mivel munkálkodni az életedben. Ha viszont
a lelked nem újult meg az Igével, akkor a külső embered fogja uralni és irányítani a
szellemedet, a lelkeden keresztül. De ha folyamatosan táplálod az elmédet Isten Igéjével, akkor a megújított elméd a szellemed oldalára áll és így együtt fogják irányítani a testedet. A szellemed pedig a Szent Szellem irányításával ki fog vezetni az élet
minden problémájából, beleértve a sátán kelepcéit és csapdáit is. — Forrás: Hné Éva
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A téves gondolkodás
A helytelen dolgokon való hosszas gondolkodás ajtót nyit a gonosz szellemeknek a
lélek birodalmához. A helytelen gondolkodás egyik következménye a depresszió. A
depresszió két forrása: 1./ a folyamatos negatív gondolkodás 2./ majd az ehhez társuló elnyomó szellem. A depressziós ember teljesen kilátástalannak véli a jövőjét. Az
újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett emberek is elnyomottá válhatnak,
amikor a sérelmeken, problémákon, helyzeteken kezdenek el gondolkodni. Azok a
keresztények, akik állandóan negatív gondolatokat forgatnak a fejükben, akár az öngyilkosság gondolatáig is eljuthatnak. A sátán a rossz dolgok elkövetésére próbálja
késztetni a hívőket. (2Kor. 11,3. 2Kor. 4,4.) Ezért van szükség az elme megújítására,
hogy mi is képesek legyünk Krisztus szerint gondolkodni.
Filippi 2,5. King James
5. Az az értelem legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.
Krisztus értelme egyetlen módon lehet a miénk, hogyha az Ő Igéjét tanulmányozzuk,
hisszük a szívünkben és az alapján cselekszünk. A másik ok, ahol a hívők ajtót nyithatnak az ördögnek, az a meg nem bocsátás. Ha az ördög el tudja érni, hogy negatív
gondolatokon időzz, azzal egyre jobban le fogja uralni a lelkedet. Ezért nem engedheted meg, hogy akár egy kis helyet is adj neki az elmédben! Mert a Biblia arra utasít:
„Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.” (Ef. 4,27) Tehát nem szabad beengednünk az
ördögöt a gondolatvilágunkba, mert ő arra törekszik, hogy a hívők az élet negatív
oldaláról gondolkodjanak. (2Kor. 10,5)
A legnagyobb fal, amit meg kell másznod az, amit az elmédben építettél a rossz
gondolatokkal. Újítsd meg az elmédet Isten féltő szeretetéről és megbocsátásáról szóló Igékkel, különben a sátán ki fog használni. A bűntudat, önmagunk kárhoztatása, az
aggodalom és a nyugtalanság gondolatai az ördögtől származnak, ami által becsapja
és rabságban tartja a hívőket. A rossz gondolatok rabsága visszatartja a hívőket a
Krisztusban kapott hatalmuk gyakorlásától, hogy meg tudjanak állni az ördög támadásaival szemben. A keresztények így válnak gyengévé és így adnak utat a kétségnek,
aggódásnak, félelemnek, bűntudatnak, önvádnak és az ehhez hasonló gondolatoknak.
Azon járjon az eszed állandóan, amit el akarsz érni, ne pedig azon, amitől félsz. Mert
mágnesként bevonzod a gondolataidat. (2Tim. 1,7)
Ha a hívők folyamatosan fejlesztenék a szellemüket, és minden esetben leellenőriznék, hogy mit mond az Ige az adott helyzettel kapcsolatban, akkor nem esnének
az ördög csapdájába. Így Krisztusban győztesek lennének a sátán hazugságaival és
ravaszságaival szemben. Amikor a sátán megkísért azzal, hogy a negatív gondolatain
időzz, akkor emlékeztesd arra, amit Isten Igéje mond. Nem kell áldozatául esned a
depressziónak vagy a negatív gondolkodásnak. Ezért ne menj vissza a múltba, és ne
ásd elő a korábbi hibákat, sérelmeket, hanem felejtsd el azokat, mert ezt mondja
Isten Igéje. (Fil. 3,14)
Az ördög mindig próbálkozni fog, hogy egy képet hozzon az elmédbe a múltbéli hibákról, sérelmekről. De ha az elméd megújult Isten szeretetéről és megbocsátásáról,
akkor már csak nevetni fogsz rajta. És azt mondod: „Ördög! Ez csak egy kép a múltból, ami már nem létezik!” Ha így jársz el, akkor az Ige cselekvője vagy! (Jak. 1,25)
Kövesd az Isten Igéjében adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy miként tartsd
zárva az ajtót az ördög előtt, mert így válhatsz sikeressé az élet minden területén.
(Ésa. 26,3-4) — Forrás: Hné Éva — Link: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

Nagyon vigyázz arra, miről és hogyan gondolkozol, mert az életedet a saját gondolataid formálják!

RÁADÁS

Na, gyere csak! Beszélni akarok veled!
A szellemünknek (szívünknek) kell vezetni az elménket.

