JIM SANDERS KÖNYVEI
A SZERZİRİL:
A magvetı kiméne vetni... A magvetı az Igét hinti –
olvassuk Márk evangéliuma 4. fejezetében. Jim
Sanders (Texas) 1989-óta Magyarországon és a környezı országokban végzi Isten csodálatos Igéjének magvetését. És az Ige a szívekben, ha jó földre talál, százszoros termést terem. Ennek a kitartó munkának eredményeként ma a Krisztus Szeretete Egyház több száz
gyülekezetében felkent szolgálók hirdetik Isten Igéjét, imádkoznak a
betegekért. Isten Igéje nem tér hozzá üresen, hanem megtermi
gyümölcsét: az Igét jelek és csodák követik mindenfelé. Emberek ezrei
fogadják be a szívükbe az élı Jézus Krisztust, gyökeresen megváltozik
az életük, újonnan született örök életükben és a csodálatos
megváltásukban kapott gyógyulásukban dicsérik és magasztalják Istent
a Megváltó Jézus Krisztus nevében.

 A könyv a Biblia igazságát tárja elénk a gyógyulásról. Azok számára, akik
gyógyulást keresnek, a legfontosabb az, hogy megértsék: a betegségek nem
Istentıl származnak - Isten akarata a számunkra az egészség. Ha velem tart
az olvasó, a könyv végére érve teljes meggyızıdést kap a szívében, hogy
Isten akarata a számára is így szól a gyógyulásról: „Akarom, gyógyulj meg!”
A gyógyulás Isten megváltási tervének fontos része, ugyanis a megváltás nem
csak a bőnök bocsánatára terjed ki, hanem magában foglalja a
gyógyulásunkat is. „Aki a mi bőneinket maga vitte fel testében a fára,
hogy a bőnöknek meghalván az igazságnak éljünk, Akinek sebeivel
gyógyultatok meg." - írja Péter apostol az elsı levelében (I. Péter 2:24).
Megtudhatjuk azt is, hogyan tudjuk megszerezni, illetve megtartani a
gyógyulásunkat. Isten alapvetı és örök igazságai tárulnak elénk a könyv
olvasásakor, melyeknek megismerése nélkülözhetetlen a végleges gyógyulás
létrejöttéhez. A könyv külön fejezetben foglalkozik azzal a kérdéssel, kell-e
egy kereszténynek betegségben szenvedni Krisztusért. Fontosnak tartom
ennek megválaszolását a Biblia alapján, mert a helytelen elképzelések
akadályozhatják a végleges gyógyulás elnyerését. Mielıtt a gyógyulásunkat el
tudnánk fogadni, azt is meg kell érteni, honnan származnak a betegségek. A
könyv célja, hogy az olvasó igei világosságot kapjon ezekrıl a kérdésekrıl,
amelyek gyakran felmerülnek a keresztény körökben. Csak az igei válaszok
megismerése által leszünk képesek arra, hogy Isten áldásai beteljesedjenek
az életünkben. Minden olvasónak ezt kívánom Jézus nevében!

A könyv hét alapvetı tanítást tartalmaz a Bibliából. Ezek a 
tanítások a Budapesten elhangzott alkalmak anyagát tartalmazzák.
Egy részük kazetták formájában is megtalálható, azonban azok is
találnak új fejezeteket, akik a legújabb kazettákkal is lépést
tartanak. A tanítások egyszerő nyelvezettel segítik az olvasót abban,
hogy a Biblia örök és mély igazságait könnyebben felfedezhessék. A
Biblia egy csodálatos kincsestárház, amelynek ajtaja megnyílik e
könyvben szereplı tanítások megértésével. Minél nagyobb a
megértésünk a Bibliából, annál gazdagabbá válunk az élet minden
területén. Ehhez kíván sok sikert a könyv szerzıje.

1/4

– KSZE könyvek: Jim Sanders – www.ksze.org

 Ez a könyv igen hasznos azok számára, akik az elsı lépéseiket teszik a
Biblia világának felderítésében. Ebbıl a könyvbıl nagyon könnyen,
egyszerően megérthetı az Evangélium lényege. Melyik az az Út, amely az
Atyához vezet, mit jelent Jézus Krisztus megváltása, milyen jogokat
kaptunk Jézus Krisztusban, mint hívık. Hogyan lehet megszerezni és
megtartani a gyógyulásunkat. A könyv azonban igen hasznosan forgatható
azok számára is, akik már régóta az Úrban járnak.

Mindazoknak ajánlom ezt a könyvet, akik úgy érzik, az életük 
kudarcba fulladt, és nem látják a kiutat. Az egyetlen megoldás
számukra: meg kell ismerniük Isten Igéjét. Ha megtanuljuk a bibliai hit
alapelveket, és megértjük, hogyan kell alkalmazni ezeket az
életünkben, akkor észrevesszük majd, hogy az életünk el kezd változni a
jó irányba. A könyv célja, hogy megértsük a bibliai hit mőködését.
Miután elolvastad ezt a könyvet, már nem leszel ugyanaz, mint amikor
elkezdted, mert az Ige benned is felgerjeszti a hit örömét. Ha van füled
a hallásra, ez a könyv alapvetıen megváltoztatja az életedet.
Befolyásolni fogja abba az irányba, ahol Isten téged is - számodra még
eddig el nem képzelhetı módon - hatalmasan meg tud áldani.

 Az I. rész többségében a gyógyulással kapcsolatos imákat tartalmazza,

míg a II. részben az egyéb imádságok rejlenek.
Ebben a két könyvben imádságok találhatók. Olyan imádságok
melyeknek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul. Ezért ezeknek az
imádságoknak hatalmas erejük van. Ennek igazságát mindenki
megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja ezt a könyvet. A sikerhez
szükség van arra is, hogy kimondjuk a szánkkal, vagyis megvalljuk ezeket
a szent Igéket. Miért? Azért, mert az Ige akkor ver gyökeret! a
szívünkben, ha rendszeresen a „szánkra vesszük", vagyis kimondjuk.
Hogy hol a titok? „Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben
van... Mert ha a te száddal vallást teszel..., és szívedben hiszed...
Mert szívvel hiszünk..., szájjal teszünk pedig vallást..." (Róma 10,810.) Itt van a lényeg: Ha a szívedben hiszed, és szájjal vallást teszel
róla! Ha megvallod az Igét, növekszik a hited. Ha egyre nagyobb a hited,
nagyobb erıvel fogsz megváltást tenni róla. Kezdd el még ma! Használd
Isten Igéjét, mert Isten megáldotta az Igéjét. Aki eredményt akar elérni,
annak ebben is, mint minden másban, kitartónak kell lennie. Az áldás
nem marad el, mert Isten Igéje soha nem hagy cserben.
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 Ebben a kivonatban csak a gyógyulással kapcsolatos imádságok találhatók.
Olyan imádságok melyeknek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul. Ezért
ezeknek az imádságoknak hatalmas erejük van. Ennek igazságát mindenki
megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja ezt a könyvet. A sikerhez
szükség van arra is, hogy kimondjuk a szánkkal, vagyis megvalljuk ezeket a
szent Igéket. Miért? Azért, mert az Ige akkor ver gyökeret! a szívünkben, ha
rendszeresen a „szánkra vesszük", vagyis kimondjuk. Hogy hol a titok? „Közel
van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van... Mert ha a te száddal
vallást teszel..., és szívedben hiszed... Mert szívvel hiszünk..., szájjal
teszünk pedig vallást..." (Róma 10,8-10.) Itt van a lényeg: Ha a szívedben
hiszed, és szájjal vallást teszel róla! Ha megvallod az Igét, növekszik a hited.
Ha egyre nagyobb a hited, nagyobb erıvel fogsz megváltást tenni róla. Kezdd
el még ma! Használd Isten Igéjét, mert Isten megáldotta az Igéjét. Aki
eredményt akar elérni, annak ebben is, mint minden másban, kitartónak kell
lennie. Az áldás nem marad el, mert Isten Igéje soha nem hagy cserben.

Ennek a könyvnek minden lapja Jézus szeretetére emlékeztet. 
A Gyermekek imakönyvet a rövid és egyszerő imádságok és a
kedves rajzok egyaránt megérintik a gyermekek nyitott szívét. A
felnıttek számára is sok meghitt percet tartogat e könyv, ha
gyermekeikkel együtt elkezdik forgatni. Minden "kicsi" és "nagy"
olvasó számára kívánom, hogy a könyv használata elısegítse Isten
és Jézus határtalan szeretetének mélyebb megismerését.

 JELENÉSEK KÖNYVE I. — Az újszövetségi Szentírás tanításai magukban
foglalják az idıvégi események történéseit. A gyülekezeti korszak
végidejének ezen rejtélyei és titkai akkor válnak számunkra érthetıvé,
amikor Krisztus testébe kerülünk a szellemi újjászületés által.
Ekkor a Biblia olvasása során lehull a lepel a titkokról, mert az Úr felfedi
számunkra e rejtélyeket. Betekintést kapunk az İ csodálatos megváltási
tervébe, melyet az İ örök kegyelme rendelt el a számunkra. E titok egyik
nagy csoportja a hívık elragadtatása és az azt követı idıvégi események,
melyek feltárása e könyv egyik fı célja. Ahogy a könyv olvasása során
megismerkedünk az elragadtatás eseményeivel, új - eddig ismeretlen dimenziók nyílnak meg számunkra Isten Királyságának gazdagságáról és
mindenható kegyelmérıl.
Ahogy Krisztusban, a Szent Szellem teljességével a szívedben olvasod ezt a
könyvet, lehull a lepel az idıvégi történésekrıl, megnyílnak számodra a
titkok a közeljövıben bekövetkezı eseményekrıl, mint pl. az elragadtatás,
Jézus második eljövetele, armageddoni csata, stb.
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 JELENÉSEK KÖNYVE II. — A Jelenések könyve, Isten Igéjének, a
Bibliának ez a csodálatos végszava ma rendkívüli érdeklıdés homlokterében
áll. Szélsıséges érzelmeket és tanításokat szül. Rejtélyes szimbólumrendszere
és erıteljes prófétikus képei miatt sokan még a keresztények közül is
félreteszik, sokan félelmet és zavart éreznek olvasásakor. Nem az Igén alapuló
tanítások és találgatások fokozzák ezt a zavart. De ha Isten Szellemétıl
vezérelve olvassuk, Teremtınk és Mennyei Atyánk változatlan szívének újabb
mélységeit tárja fel. Megmentı irgalmának és megtartó szeretetének a
korszakokon át kimunkált mővét ismerjük meg, kiegészülve azzal a dicsıséges
jövıvel, amelyet „szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se
gondolt, amiket Isten készített az İt szeretıknek".
Hisszük, hogy Isten gyermekeinek szívébıl - ha elolvassák ezt a könyvet az
Imé, eljövök hamar címő elsı részével együtt - eltávozik minden félelem és
zavar, és helyét kimondhatatlan öröm és hála foglalja el. Azok pedig, akik
még nem ismerték meg az Úr Jézust mint megváltójukat, örömmel fordulnak
az Úrhoz, és az İ jóságához ez utolsó idıkben, hogy megbékéljenek Istennel
az İ Krisztusában.

„És a templom kárpitja középen kettéhasadda" — abban az órában, 
amelyben az örök, tökéletes Fiú a keresztfán a testében lerontotta a
válaszfalat, amit a bőn emelt Isten és ember közé. Feltámadása után, mint
az új szövetség fıpapja tulajdon vérével bement a mennyei szentélybe,
ahova testének megáldozásával új és élı utat szentelt az új teremtésnek, az
újjászületett hívıknek. Nincs szükségünk többé földi szentélyre és földi
közvetítıre. Isten trónja elé járulhatunk bizalommal, hiszen Jézus, a mi örök
fıpapunk a szószólónk az Atyánál.
Könyörület és igazság törölte el a bőnt, ami elválasztott minket Isten igaz
imádatától. Ha növekedni akarunk a kegyelemben, meg kell ismernünk Isten
igazságát is. Ismernünk kell az imádságban mőködı szellemi alapelveket és
törvényeket, a megigazultság jogait, szellemi helyünket és hatalmunkat a
Krisztus Jézusban.
Kihez imádkozunk? Miért imádkozunk? Hányféle imádságról tanít a Biblia?
Miért nem kaptunk választ az imánkra? Ez a könyv választ ad e kérdésekre.
Segít abban, hogy gazdagodhassunk üdvösségünk áldásaiban az imáink által,
és könyörgéseinkkel áldássá lehessünk az elveszett világ számára.
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