EGYÉB KÖNYVEK
 Megtaláltuk azt a titkot, amit a pszichológusok oly régóta kutatnak. A titok a
„belsı ember", az újjáélesztett szellem, az embernek az a része, amellyel Isten
foglalkozik. Ez a könyv felfedi azt, hogy valójában kik vagyunk mi ma Krisztusban;
hogy İ mit mond rólunk; hogy mivé tett minket az İ hatalmas megváltói munkája
során.
Pál apostol leveleit tarthatjuk egy emberi lángelme mővének, vagy isteni
kinyilatkoztatásnak. Bepillantást nyerhetünk abba, hogy mi volt Isten magasságos
célja a megtestesüléssel. A négy evangélium bemutatja nekünk a Mester földi
életét, Pál apostol leveleibıl viszont kijelentést kapunk arról, hogy mi történt a
kereszten, mi történt ezt követıen a három nap és a három éjszaka során, míg
Krisztus feltámadt a halálból.
Élénk képekben láthatjuk Krisztus teljes helyettesítı munkáját. Ez a munka képezi
megváltásunk jogi hátterét. Ez az érdekfeszítı könyv kötelezı olvasmánnyá kell
hogy legyen mindenki számára, aki komolyan kívánja tanulmányozni az Igét.

Ez a könyv, lebilincselıen izgalmas módon fedi fel azt, milyen erı és hatalom 
helyeztetett Jézus nevébe, és azt, hogy a hívınek joga van használni ezt a nevet. A
könyv emberek sokaságának változtatta már meg az imaéletét. Ha azt akarod, hogy
erı legyen az imáidban, ez a könyv számodra kötelezı olvasmány.
Izgatott lesz a szíved, és megdöbbensz, amikor rájössz, hogy ki vagy te Krisztusban és
mit jelent Krisztus tebenned. Ne légy gyönge és legyızött keresztény, tanulmányozd a
Bibliát, hogy mit mond rólad mint hívırıl, a jogaidról és a kiváltságaidról.
Bár Dr. E. W. Kenyon 1948-ban hazaköltözött az Úrhoz, írásai továbbra is lebilincselıek
és ösztönzıek.
Aki nyitott szívvel olvassa a könyveit, nem lesz többé ugyanaz az ember. Ezek az
írások csodálatos egyszerőséggel magyarázzák a Pálnak adott kijelentést, alapul
szolgálnak minden mélyebb, élı tanításnak és annak az ébredésnek, amely
végigsöpör ma a világon.

 Ez az izgalmas könyv felfedi a Pál apostolnak adott kijelentést és megmutatja,

hogy mit tett Isten Krisztusban a megtestesüléstıl egészen addig, amíg İ leült a
Felség jobbjára a Magasságban.
Hosszú idı óta elrejtett igazságok tárulnak fel, amelyek izgalomba hoznak és
megdöbbentenek.
Az egyház még sohasem értette meg teljesen a szellemi jelentıségét annak, ami
akkor történt, amikor Krisztus meghalt a kereszten, eltemették és feltámadt a
harmadik napon. \Az átlagos keresztény csak Krisztus fizikai szenvedését látta.
Kevesen ismerik fel azokat a mély igazságokat, amelyek a Pál apostoli kijelentésben
adattak meg nekünk. Amíg Isten nem nyilatkoztatta ki ezeket az igazságokat Pálnak,
senki sem értette, hogy miért jött el Krisztus ... miért volt szükséges a
kereszthalál... senki sem tudta, mi történt az alatt a három nap alatt, amikor az İ
fizikai teste a sírban feküdt a feltámadás elıtt.
Még a tanítványok, akik Jézussal jártak, ık sem ismerték fel teljesen, hogy ki volt İ,
miért jött, mit kell elszenvednie, és mit fognak nyerni szenvedése által. Nem
tudták, hogy mi történt a kereszten vagy a feltámadása elıtti három nap és éjszaka
alatt, de nekünk tudnunk kell errıl a három napról, mert ez hitet fog építeni
bennünk.
Ezeket az életbe vágó igazságokat Isten minden gyermekének ismernie kell, ha
gyıztes életet akar élni.
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 „Az igazság, ami az Úr asztaláról való megemlékezésünkben rejlik, olyan
természető, hogy izgalomba fogja hozni a szíved, és arra fog késztetni, hogy te is
megragadd ugyanazt az erıt és átéld ugyanazokat a gyızelmeket és csodákat,
amelyek az apostolok mindennapi életének szerves részévé váltak." (Ruth A.
Kenyon)
A Biblia két szövetségbıl, szerzıdésbıl, más szóval két egyezménybıl áll. Az elsı
szövetség Ábrahám és Jehova között köttetett, és a körülmetéléssel volt
lepecsételve. Lehetetlen szavakkal kifejezni, hogy mit jelent majd számodra a
vérszövetség, ha megérted, hogy valójában mi az.
Minden kereszténynek el kellene olvasnia ezt a nagysikerő könyvet.

A Biblia azt állítja, hogy kezdetben a sátán - akkor még Lucifernek hívták -,
bőntelen és igaz lény volt. E hatalmas arkangyal eredeti becsületességét és
egyenességét a feljegyzések e szavakkal írják le: „Feddhetetlen voltál útjaidban
attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.”
(Ezék. 28,15) Nehéz elképzelnünk, hogy ez a gonosz teremtmény, aki most Isten és az
ember fıellensége, egykor szent lény volt, Isten trónjának ırzıje.
Olvashatjuk e szavakat, mindjárt a könyv elején, majd fény derül arra is, hogyan lett
olyanná a sátán, mint amilyennek ma ismerjük, és milyen lények a démonok.

 Irán és Izrael nukleáris viharának szele már érzıdik, és a gyülekezı felhık

árnyat vetnek az Egyesült Államokra és a világ minden nemzetére.
MEGDÖBBENTİ INFORMÁCIÓK A KÖZELGİ HÁBORÚRÓL:
• A Pentagon forgatókönyve az atomfegyverek bevetésére legalább 7 ország ellen
• Az Egyesült Államok bunker-romboló mini-atombombája
• Hogyan segíti Iránt Oroszország, Franciaország és Németország a nukleáris
holokauszt megvalósításában?
• Hogyan érintené Amerikát egy Jeruzsálem elleni támadás?
A sikerszerzı John Hagee a „Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött” címő könyvében
felvázolja Irán fenyegetéseit, Izrael stratégiáját és azt, hogy mindez hogyan hatna
az Egyesült Államokra. Hiheti-e bárki is azt, hogy az Iránt jelenleg irányító iszlám
fanatikusok ne használnának atomfegyvert Izrael, Amerika vagy bármelyik más
ország ellen?
Hagee sorra veszi azokat az okokat, amelyek miatt Izrael és a radikális iszlám soha
nem fog megbékélni egymással. A szerzı meggyızı képet fest arról, hogy miért
kell a keresztényeknek Izraelt támogatniuk.
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 Dalszövegek ABC sorrendben

A kötet a Krisztus Szeretete Egyház istentiszteleti-gyógyító és evangelizációs
alkalmain énekelt dicsıítı dalok szövegeit közli liturgikus használatra, hogy a hívek
számára hozzáférhetı legyen a részint köztulajdonban levı, azaz szabad terjesztéső
énekek, részint pedig az egyházban mőködı zenei szolgálatok saját szerzeményeinek
pontos szövege.
„Örvendezzetek ti igazak, az Úrban, mert az igazakhoz illik a dicséret. Dicsérjétek az
Urat citerával, tízhúrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket,
lantoljatok lelkesen, harsogóan. Mert az Úr Igéje igaz, és minden cselekedete
hőséges.” (Zsolt. 33,1-4)

Revideált, teljes Károli Biblia, több méretben, kék és bordó színben

Károli Gáspár kéri az olvasót: „Ne gondold, hogy az én munkám egyebeknek
munkáját kárhoztatná… De mindazonáltal kicsoda tilthat meg minket, hogy a
kútfıbıl ne igyunk, azaz hogy az Ótestamentom könyvein a zsidó betőt, az
Újtestámentomén a görögöt meg ne tekintsük, ha valami igéknek erejének, vagy
jegyzésének jobban végére akarunk menni? Vagy ki tilthat meg minket, hogy ne
kövessük azt, aki jobban és igazban fordította másnál a Bibliát.”
Ezen kiadás munkatársait is egészen hasonló indokok vezették, amikor például az
eredetinek megfelelıen megkülönböztették a ’szellem’ és a ’lélek’ szavakat a maguk
helyén, vagy amikor a nyelvileg és gondolatilag is nehezen gördülı igehelyeken
segítségül hívtak pontosabb, érthetıbb fordításokat. Legfıképpen a King James-féle
megújított angol fordítást. A könnyebb eligazodáshoz és az Ige szellemi
megértéséhez szükségessé vált az Újszövetség utalásrendszerének megújítása is.
Az a szándék vezetett bennünket, hogy a vizsolyi Bibliát szellemi és nyelvi
értelemben kényelmesen olvashatóvá tegyük anélkül, hogy az eredetinek
ihletettségét és szépségét megsértenénk. E munkára maga Károli bátorítja az
utána következıket, bíztatván, hogy jobbítsák meg az ı fordítását „mindaddig,
mígnem igen szép és jó lesz.”

 Egyéb kiadványok

Az evangelizációs munkát nagymértékben elısegítik az állandó, illetve az idıszakos
kiadványaink:
- Örömhíradó újság, benne bizonyságokkal az Úr természetfeletti munkájáról,
gyógyulásokról, az Úr Jézus Krisztus dicsıségére,
- Jézus kép az üdvösségi imával,
- Könyvjelzı az üdvösségi és a Szent Szellem keresztség imájával,
- Kártyanaptár az üdvösségi imával.
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