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2 Tim 3:1-2 (Egyszerű ford.) Értsd meg, hogy az
utolsó időkben nehéz lesz helytállni. 2 Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak
magukat és a pénzt szeretik; dicsekvők lesznek
és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak
másokról; szüleiknek nem engedelmeskednek;
hálátlanok és istentelenek.

Szerkesztői levél: Lelki egészség
A mentális betegségek megértéséhez szükséges a gondolkozásunkat némileg kiigazítani.
Kezdjük azzal, hogy még ma, ezekben a modern időkben is megbélyegzettséggel jár ez az
egyre növekvő probléma.

Miért ilyen gyakori ez a modern időkben?

Tehát, mi a megbélyegzettség?

Egy idézet Joseph Goebbelstől, a nácik propagandaminiszterétől. Ezt mondta: „soha nem
értük volna el mindezt a rádió segítsége nélkül”. Abban az időben az volt a leghatásosabb
propagandaeszköz. Manapság sokkal jobb propagandaeszközeink vannak. Szociális médiának hívják őket. Messze a legtöbb érintett a fiatalok közül kerül ki.
Tények a depresszióról a tinik körében

A szótár ezt írja: „Megbélyegzettség (stigma):
egy bizonyos körülményhez kapcsolódó gyalázat. Gyalázat: egy személy, cselekedet, vagy
dolog, ami szégyent okoz. Így, e miatt a megbélyegzettség miatt sok esetről nem beszélnek, és
az esetek csaknem fele kezeletlen marad. A
nem is olyan távoli múltban az ilyen betegségekben szenvedő embereket elmegyógyintézetekben helyezték el (ha volt pénzük) és ott kezelték.

A becslések szerint a tinédzserek 20%-a fogja
tapasztalni a depressziót, mielőtt eléri a felnőttkort.

A modern kori statisztikák rettenetesek.
A legutóbbi trend az Instagramon a „migrénes
póz”. Hatalmas a nyomás, hogy tökéletes szelfit készíts. Sokan szó szerint meghalnak, amikor megpróbálják. Szelfi okozta halálesetek: 6
ember, akik szelfi készítése közben haltak
meg.

400 millió ember szenved depresszióban.
21 millió ember szenved skizofréniában.
60 millió ember szenved bipoláris zavarban.
48 millió ember szenved demenciában (időskori szellemi hanyatlás).
Évente 800 000-an követnek el öngyilkosságot
(egy ember minden 39. másodpercben). Ez a
második leggyakoribb halálozási ok a 15-29 év
közöttiek körében.
A visszatérő, pszichés eredetű fejfájás a felnőtt
népesség 48%-át érinti.

Tehát ez a gyors halál, de mi a helyzet a lassú
halállal? Látjuk-e, hogy ez a rabszolgaság,
hogy próbálunk ideál-képpé válni, mindig depresszióhoz vezet? Aztán végül oda juthatunk,

50 millió ember szenved epilepsziában.
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hogy rabszolgái leszünk az orvos által felírt
gyógyszereknek.

A beszédeben hallottuk:




A Prozac ígéret – az Ön depresszióban szenvedő betegei számára.




Megteremti a terápia három központi alapelvét: bizalom, megközelíthetőség, együttműködés





Tehát, mi a válasz?



A közösségünkben sok nagyszerű tanúbizonyság van olyan emberekről, akiknek most már
új életük van, és megszabadultak ennek a szörnyű állapotnak a szorításából.




Jeremiás 32:17 Örökkévaló Istenem! Te vagy,
aki az eget és a földet teremtetted nagy erőddel
és hatalmaddal, nincs számodra semmi lehetetlen!






32:27 „Lásd meg, Jeremiás: Én vagyok az
Örökkévaló, minden halandó Istene! Van-e valami, ami túl nehéz nekem?”
Ps Piet Visser
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Te egy magadban nem tudsz „Krisztus
teste, egyháza” lenni.
Győztesek vagyunk, nem pedig áldozatok!
Istennek van egy BPO-ja (ez egy üzleti kifejezés, amikor egy vállalat a főtevékenységén kívüli munkákat áthelyezi, Business Process Outsourcing) most a „szójáték” Best Possible Outcome – a Lehető
Legjobb Végkimenetel elkészítve számunkra.
Magadat kérdőjelezd meg, ne Krisztust!
Ragadd meg Isten szavát és nézd meg,
ahogy az életed megváltozik!
Cselekedj Isten szava szerint!
Ki vagy mi áll az életünk középpontjában?
Honnan tudhatjuk, hogy Isten mit is vár
el tőlünk, hogy ha nem olvassuk a szavát?
Istent nem a világ érdekli, sokkal inkább
az, hogy embereket mentsen meg a világból.
Az emberekkel ellentétben Istennek nincsenek korlátai.
Isten szava kellene, hogy vezesse az életünket, nem pedig a körülményeink.
Néha nagyon emberi módon tudunk megközelíteni egy helyzetet. De Isten nem ember.
Tanulj meg türelmesnek és bölcsnek lenni.
Szükséges, hogy a megszokott életünkből
kilépve gyakoroljuk a hitet.

