JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK EREJE — Minden vihar, nehézség, próba csak úgy előjött a semmiből, és megpróbált
Isten népe közül sokakat maga alá húzni. Sokak ellen indult egy támadás az ellenség részéről, hogy halált hozzon
a látásra, a szenvedélyre, a lendületre, az áttörésre, amelyeket Isten most hoz a népének. Az ellenség keményen
rátámadt a hívőkre, de Isten bemutatta, hogy Ő nagyobb
az Ő népében, mint az, aki a világban van. Isten gyorsításának közepette az ellenség is felgyorsította a támadásait, hogy megpróbálja megakadályozni Isten népét abban, amibe Isten vezeti bele őket.
Az ellenség azt gondolta, hogy győzelmet szerzett azáltal, ahogy ezekkel az
ostromokkal Isten népe ellen támadott. Sokan úgy érezték, hogy már alig kapnak levegőt. De az igazság az, hogy az Úr a harc közben munkálkodott, és amik meghalnak,
azok valójában azok a dolgok a szívekben és a lelkekben, amik nem Istentől vannak,
és nincsenek összhangban az Ő Igéjével. Úgyhogy ezek az elhalások, amiket az ellenség próbált hozni, az most az ő fejére lett visszafordítva. Sokan élték át a „haldoklás”
folyamatát, és sokan néztek szembe a „halállal”, és úgy érezték, hogy nem fogják túlélni a harcot. De akkor hirtelen jön Jézus feltámadásának az ereje, hogy visszahozza
az életbe az Ő népét, erősebben, mint korábban. Sokakon van rajta éppen most a
feltámadás felgyorsulása. Sokan vagytok úgy egy ideje, hogy egyik harcból a másik
harcba kerültetek. Sokan érzitek, hogy sokféle értelemben egy halál történt bennetek
a megfáradás által, a sebekkel, az Istennel való együtt álmodozás terén, a neked
adott ígéreteiben való hit terén, de a feltámadás felgyorsulása van rajtad most!
A feltámadás kenete jön sokatokba, amitől olyan bőségesen lesz bennetek az élet,
mint még soha, és újra fel fogtok kelni. Nem fogod többé úgy érezni, hogy süllyedsz,
hanem újra felkelsz, erőben és feltámadásban. Egy ébredés történik ebben a feltámadásban, amelynek következtében úgy fogsz járni a Szent Szellem szabadságában és
erősségében, Isten gyógyításában és helyreállításában, mint még soha. Egy jelentőségteljes győzelem van éppen most Isten népén. Az Úr arra készül, hogy bemutatót
tartson az Ő feltámadásának erejéből, olyat, amilyet még soha nem láttatok. — Lana V.
1% FELAJÁNLÁS — Megköszönve a múlt évi támogatásokat, idén is köszönettel vesszük, ha az adótok
1%-val támogatni tudjátok a szolgálatunkat! Ezáltal
olyan távolabbi helyekre is eljuthat az örömhír üzenete, ahol nincs lehetőség perselyt kitenni.
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Jézus megsebzett oldalából született a Gyülekezet! A helyi gyülekezet egy kincs, ezért ne vond ki magadat alóla!

KERESZTÉNY HÍREK

Áldott húsvéti ünnepeket!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2019. április

A PÁSKA BÁRÁNY
„A hálaadásnak pohara… nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?” — 1Korinthus 10,16.
PÁSKA — A húsvét a hatalmas megváltás beteljesedésének az ünnepe. Jézus elvégezte a részét a kereszten, hogy
mi az általa megszerzett győzelemben járhassunk. Az ószövetségi páska ünnepe hétnapos volt. A páska szó elkerülést
jelent. Az ószövetségben Isten rendelte el a páskááldozatot Izrael népe számára, hogy oltalomként kenjék meg az
ajtót egy bárány vérével. (2Móz. 12.) Így a pusztító angyal
elkerülte a megjelölt házat. Az ajtófélfa a keresztfa előképe. Miután Isten kihozta népét az egyiptomi fogságból, a
pusztában bolyongtak. Egyik helyen csak keserű vizet találtak, de az a bele dobott fától megédesedett. A fa itt is a
A mi húsvéti Bárányunk
keresztfa előképe. (2Móz. 15.) A mi életünkben is a keresztm
egáldoztatott! – 1Kor. 5,7
fán függő páska bárányunk (Jézus) teszi számunkra édessé a
keserűt. A páskabárány az ószövetségi páska-ünnepen megölt és feláldozott bárány. Ez
jelképes értelemben Jézusra utal, akit szintén a páska-ünnep napján öltek meg.
HÚSVÉT — Húsvétkor minden zsidónak meg kellett jelenni a jeruzsálemi templomban, így Jézusnak is. Ő minden húsvétkor adott kijelentést a küldetéséről.
 Jézus az első húsvéti felmenetelekor megtisztította a templomot. (Ján. 2,15) Mi
Isten temploma vagyunk, így nekünk is el kell távolítani minden nem odavalót.
 Jézus a második húsvéti felmenetelekor az élet kenyeréről kezdett el prédikálni,
hogy az Ő testét enni fogják, és a szent vérét pedig inni. (Ján. 6,51)
 Amikor az alázatos, szolga lelkületű Jézus harmadszor ment fel Jeruzsálembe a
húsvét ünnepére, megmosta a tanítványai lábát. (Ján. 13,5) Bennünket a szent vér
mosott meg, és tett megigazulttá! Jézus a páska vacsorán (amit utolsó vacsoraként
ismerünk) kötötte meg a szövetséget a tanítványaival. Itt bemutatta a testének megtöretését és vérének kiontását. A bor és kenyér Jézus előképe, a kereszténység alapja.
ÚRVACSORA — Pál kijelentésben kapta meg az úrvacsora elemeit. Az úrvacsorát hálával kell vennünk, mert akkor az megszólal felettünk. A kovász a bűnre utal, a
kovásztalan kenyér pedig a bűntelenségre. (1Kor. 5,7-8) A pohár a közösséget jelenti
a szent vérrel, ami kering az életünk felett, és oltalmat ad. Jézus bűnné tétetett
értünk, elhordozta betegségeinket. A Bárány (Jézus) halála az új életünket jelenti. Az
úrvacsora vételekor ki kell jelentenünk: Jézus teste értem töretett meg, a sebeivel
meggyógyultam; az Ő vére értem ontatott ki, ami tisztára mosott. Az Istennel való együtt járás két alapja: részesedni kell a borból és a kenyérből, valamint tizedet
vinni Isten elé, mert ez a győzelmünk pillére. Az ószövetségben a bakok áldozata bűnmentességet és gyógyulást adott. Az új szövetségben a szent vér sokkal erőteljesebben működik. De csak akkor jön a gyógyulás, ha úgy tekintünk az Úr testére, hogy Ő
elvégezte a megváltásunkat a kereszten. — Forrás: KSZE 2015.03.29. Sandersné Erzsébet
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AZ ELME ÁLLAPOTAI

„… atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik
igazságosak, amik tiszták… és a békességnek Istene veletek lesz. ” — Filippi 4,8-9.
ÉRZELMI VILÁG — Szükségünk van arra, hogy
megtanuljuk kezelni az érzelmi világunkat is.
Megváltozik az életünk, amikor felismerjük, hogy
a probléma gyökere a rossz gondolatainkban
keresendő, illetve a gondolkodásunk megváltoztatásával az életünk is meg fog változni.
Az Ige arra tanít, hogy újítsuk meg az elménket, hogy Istenhez hasonlóan tudjunk gondolkodni. (Róm. 12,2) Isten elméjében teljes
rend van. Ő azt szeretné, hogy a mi elménkben se legyen káosz, hanem békesség. Hogyha megújítjuk az elménket Isten Igéjével,
akkor élvezhetjük mindazt, amit Isten szánt nekünk. Egy új világ tárul elénk, amikor
megválogatjuk a gondolatainkat. Nem engedhetjük a gonosznak, hogy az elménket
romboló gondolatokkal tömje tele. Mi egészségesen, életadó gondolatokon akarunk
időzni. Felelősséggel tartozunk a gondolatainkért és a szavainkért, mert ezekből származnak a cselekedeteink. Tény, hogy nem tudunk attól jobban viselkedni, mint ahogyan gondolkodunk. Ebben a sorozatban az elme nyolc állapotát ismertetjük.
BÉKÉS ELME — Az elménk állapota változó, ingadozó. Rajtunk múlik, hogy mit engedünk be az elménkbe. Ezt a zsilipet mi szabályozzuk. Az elme két dolgot tud tenni.
Megengedi a nem kívánt hatásokat, vagy visszautasítja azokat. Az elménk nyugalma
érdekében meg kellene tanulnunk kezelni a bennünket ért hatásokat. Az elménket
ezért a Filippi 4,8 pórázán kellene tartanunk. Az elme akkor van normális állapotban,
hogyha nyugodt, ami azt jelenti, hogy nem üres, de mégis békességes. Az elmét nem
kellene okoskodással, aggódással, szorongással, félelemmel és más negatív dolgokkal
megtölteni. Az elménket mindig normális állapotban kellene tartanunk. Tehát kizárni
a sértődést és neheztelést kiváltó gondolatokat. Az Ige az elménket a szellemünk
szemének nevezi. (Ef. 1,17) Hogyha az elme nagyon tudálékos, akkor Isten üzenetét
nem engedi át a szellemébe. Ezért fontos, hogy az elménk megvilágosodjon, mert az
elme a szellemünk kapuja. Ha az elménk vaskalaposan ragaszkodik a saját elképzeléséhez, akkor Isten kijelentése nem tud átjutni az elme szűrőjén.
ABNORMÁLIS ELME — Hívőként milyen állapotban kellene tartanunk az elménket? Mi
lenne a hívő elméjének a normális állapota? Ennek a megválaszolásához meg kell
értenünk a szellemünk és a lelkünk különböző szerepét. Amikor az elme és a szellem
együttműködik, azt úgy nevezzük, hogy a szellemet támogató elme. Nem mindegy, hogy
a lélek kinek az oldalára áll. Ha a test oldalára áll, akkor testi keresztények leszünk. Ha
a szellem oldalára áll, akkor szellem szerint járunk. De a test nem mindig érti a
szellemet. Ezért létfontosságú, hogy az elménk számára világossá váljon, hogy mi
történik a szellemünkben. A Szent Szellem vágya az, hogy világosságot hozzon nekünk,
de az elme gyakran képtelen befogadni a kijelentéseket, mert túlságosan leterhelt vagy
zakatol. (1Kor. 2,11) Az ilyen elme abnormális. Ha rálátunk arra, hogy milyen a normális
és az abnormális elme, akkor megérthetjük, hogy sok esetben miért nem hallunk a
Szent Szellemtől és miért nem kapunk szellemi megértést. Nekünk is oda kell figyelnünk, ha Isten szól hozzánk. Rá kell hangolódnunk Isten Szellemére. — Forrás: Joyce Meyer
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A megértés hiánya mögött gyakran a figyelem hiánya áll, amit a kalandozó gondolatok és a tűnődő elme okoz.

1. A BÉKÉS ELME

2. A KALANDOZÓ ELME

„Őrizd meg lábaidat, szánd oda az elmédet arra, amit csinálsz.” — Préd. 5,1. NKJV
„Övezzétek fel gondolkozástok derekait...” — 1Péter 1,13. Vida fordítás
FÓKUSZÁLÁS — Szintén abnormáIstentől kérhetünk segítséget, hogy
lis állapot az, amikor az elménkben a
figyelni tudjuk arra, amit teszünk.
gondolatok mindenfelé kalandoznak, és
ezért nem tud az ember egy dologra fókuszálni. Az elkalandozó gondolatoknak
négy oka lehet: a mentális támadás, az
összpontosításra való képtelenség, a viCsel. 16,14.
taminhiány és a kimerültség. Az összCsel. 3,4-5.
pontosítás képességének hiánya jelezheti azt is, hogy az elme mentális támaHa nem fókuszálunk arra, amit
dás alatt van. Sok ember évekig hagyja,
végzünk, elveszíthetjük a fonalat.
hogy a gondolatai elkalandozzanak, mert
sosem próbált fegyelmet tartani a gondolatvilágában. A koncentrálásra való képtelenség
oka az is lehet, hogy túl sokáig hagytuk az elménknek, hogy azt csináljon, amit akar. De
a fókuszáló képesség hiányának oka vitaminhiány is lehet. Bizonyos B vitaminok segítenek az összpontosításban. A kimerültség is befolyásolhatja ezt a képességet, mert az
ördög akkor megpróbálja támadni az elménket, amikor fáradtak vagyunk, mert tudja,
hogy ilyenkor nehezebben tudunk ellenállni neki. Azt akarja, hogy fogadjuk el a
hazugságait és megadjuk magunkat neki. Érdemes megvizsgálni ezt a négy pontot.
ELKALANDOZÁS — Az „őrizd meg a lábadat” azt jelenti, hogy az egyensúlyodat
elveszítve ne térj le az útról! (Préd. 5,1) Ezért kell felövezni az elménk derekait, hogy
a gondolataink ne tudjanak elcsatangolni. A kalandozó gondolatok eredménye az,
hogy zavarosan és összefüggéstelenül fejezzük ki magunkat. Az ember akkor képes az
úton maradni, ha a figyelmét arra a tevékenységre összpontosítja, amit végez. Meg
kell értenünk annak a jelentőségét, hogy ne engedjük a gondolatainkat céltalanul kalandozni. Ne feledd el, hogy egy szellemi háborúban vagyunk, ahol az elme a harctér!
Az ellenség elsősorban ezen a ponton támad. Jól tudja, hogy ha jár is a hívő a gyülekezetbe, de semmit nem fog épülni abból, ha nem tud odafigyelni. Az ördög a figyelemelterelés mestere. Jól tudja, hogy ha képtelenek vagyunk arra összpontosítani,
amit teszünk, akkor nem tudjuk elvégezni a feladatainkat. Ha az ördög eltereli a
figyelmünket, akkor egy fontos dolog hangzott el, amit hallanunk kellett volna. Ha ez
sikerül neki, akkor lemaradunk valami fontos dologról, és veszteség ér bennünket.
TŰNŐDÉS — Gyakran használjuk azt a megfogalmazást: kíváncsi vagyok arra ...
Ebben az esetben a kíváncsiság egyfajta tűnődés, bizonytalanság. Sokkal jobb lenne
pozitív dolgon gondolkodni, mint folyton szélsőségesen eltűnődni alternatív megoldásokon. Sokszor az elme akarja bizonygatni, megmagyarázni, hogy ez így és így jó. De
ez nem a szellemünkből jön. Ahelyett, hogy a lehetőségekről tépelődnénk, legjobb,
ha a kényszeres tűnődés és a kétség helyett mindent Istenre bíznánk. Higgyünk abban,
hogy Jézus mindent a javunkra fordít! Egy kis eltűnődés még belefér, de ha túlzásba
visszük, az határozatlanságot szül, és zűrzavarhoz vezet. Ezek megakadályozzák az
embert abban, hogy hit által elfogadja az imaválaszt. Újjászületett hívőként hinnünk
kell Isten Igéjében és ígéreteiben, és nem lenne szabad kételkednünk benne. (2Pét.
1,19) Már az Ószövetségben is van arra prófécia, hogy figyelmeznünk kell Isten dolgaira. (Ésa. 32,3-4) Ezért nem lehetünk kapkodók, szétszórtak! — Forrás: Joyce Meyer
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