KENNETH E. HAGIN KÖNYVEI
A SZERZİRİL:
Kenneth E. Hagin (1917-2003) szolgálata az 1930-as évek végére
nyúlik vissza, arra az idıre, amikor Isten csodálatos módon meggyógyította deformálódott szívét és súlyos vérbetegségét tizenhétéves korában. Szolgálata, a Kenneth Hagin Ministries mára az
egész világot befogja. Mintegy száz tanítókönyvét a világ számos
nyelvére lefordították és terjesztik folyamatosan. Az általa alapított RHEMA Bible Training Center végzetteinek száma mára mintegy harmincezerre tehetı, ıket a RHEMA Alumni Association, illetve a RHEMA Ministerial
Association International szervezet fogja össze öt kontinensen.
2003. szeptember 19-én Hagin hazaköltözött az Úrhoz. A szolgálatot fia, Kenneth
Hagin Jr. vezeti. USA-szerte „Faith Crusade”-eket tartanak, börtönszolgálatuk
mőködik, rádióprogramjuk, a „Faith Seminar of the Air" Amerikán kívül a világ
több mint 80 országában hallható. A „Word of Faith” címő ingyenes magazint
havonta forgalmazzák az egész világon. A szolgálat központja a RHEMA Bible
Church (Broken Arrow, Oklahoma).

 A Biblia elmondja nekünk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszem de mi a hit? Kenneth E. Hagin választ ad erre és egyéb kérdésekre a Mi a hit
címő könyvében, amely valódi kincsesháza tanításának.
Így határozza meg a hitet: „A hit megragadja a remény elképzeléseit és a
valóság birodalmába hozza azokat."
„Különbség a hit és a remény között" - ez az 1. fejezet címe. „A hit jelen
idı" - mutat rá Hagin. „A remény jövı idı. Kerülj a megfelelı igeidıbe."
Ebben a fejezetben Hagin olyan dolgokat vitat meg, amelyek visszatartanak
minket a szent gyógyulás elfogadásától.
A 2. fejezet címe: „A hit egy cselekedet" Hagin így ír: „A gonosz szellemek
erıltetnek, hajtanak és kényszerítenek téged dolgok megtételére. A Szent
Szellem viszont késztet, serkent, vagy gyengéden lök."
„A hit a választ most veszi el" címő 3. fejezetben Hagin arról az izgalmas
napról beszél, amikor haldokló tinédzserként felfedezte a hit titkát.
A 4. fejezet, melynek címe: „A hitté vált remény hoz eredményeket",
szembeállítja Ábrahám és Tamás hitét és pontosan megmutatja, hogyan
fogadjunk el szent gyógyulást a testünkben.

A hívı felfedezetlen hatalma

"Van olyan hatalmunk, amirıl nem tudunk, amit nem fedeztünk fel, amit
nem használunk?" Kenneth E. Hagin fiatal prédikátorként tette fel
magának ezt a kérdést. "Néha voltak rövid bepillantásaim a szellemi
hatalomba" - írja A hívık hatalmában, legkeresettebb könyve
újraszerkesztett és kibıvített változatában. "Belebotlottam, mint
mások, és gyakoroltam anélkül, hogy értettem volna mit teszek."
Tanulmányaim eredményeképpen arra a következtetésre jutottam, hogy
nekünk, mint Gyülekezetnek olyan hatalmunk van a földön, amit eddig
még soha nem fedeztünk fel. "Kevesen vagyunk, akik érintılegesen
ugyan, de megértést kaptunk e hatalomról. Azonban mielıtt Jézus újra
eljön, a hívıknek egész serege kel fel és áll elı azzal a hatalommal, ami
az övék. Tudni fogják, mi az övék, és meg fogják tenni mindazt, amit
Isten eltervezett számukra."
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Lehet egy kereszténynek démona?
Igei dolog erısségeket lerombolni?
Mi az igazi bibliai hadviselés?
Kenneth E. Hagin könyve, Gyızedelmes Gyülekezet: Uralom a sötétség
minden ereje felett átfogó bibliai tanulmány a démonológia területérıl. Hagin
mélyreható tanulmányt épít fel az írásokból Lucifer eredetérıl és arról,
hogyan vált sátán e világ istenévé. Hagin rámutat az elnyomás, megszállás és
biroklás közötti különbségre, és - a teljesség igénye nélkül - ismerteti,
hányféleképpen engedhetik a hívık az életük közelébe sátánt.
A Gyızedelmes Gyülekezet megmutatja, hogyan kényszerítsd ki sátán
vereségét az életedben, hogy abban a gyızelemben élhess, amit Isten szánt
minden hívınek. Többé nem kell próbálnod "kiharcolni" a gyızelem helyét, ha
egyszer megérted a Jézus Krisztusban hozzád tartozó hatalmat.
Hívıként Krisztusban már most magasan minden fejedelemség és hatalmasság
felett ülsz a Mennyben. Tehát ha nem lefelé tekintesz sátánra, nem vagy elég
magasan! Gyere fel és ülj a mennyei helyekre, ahová Krisztusban tartozol!
Tanuld meg elfoglalni a helyed Krisztusban, mint gyızedelmes Gyülekezet ami mindig a gyızelem helye!

Idıszerő válaszok régóta vitatott kérdésekre

A nagy pünkösdi igeszakasz - az I. Korinthus 14 - az a fejezet, ami
megparancsolja a nıknek, hogy hallgassanak a gyülekezetekben.
Mégis, ki hallott már olyan pünkösdista gyülekezetrıl, ahol a nıknek nem
engedték meg, hogy szóljanak.
A teljes evangéliumi bibliaiskolákban nık tanulják Isten Igéjét, hogy
felkészüljenek a szolgálatra, mint misszionáriusok, evangélisták és
prédikátorok. És sehol sem kapnak a nık nagyobb szabadságot arra, hogy
szóljanak, tanítsanak, imádkozzanak, hangosan megnyilvánuljanak, és
felelısségteljes pozíciókat betöltsenek, mint a pünkösdista gyülekezetekben.
A teljes evangéliumiság ellentétes Pál tanaival? Hallgassanak a nık a
Gyülekezetben? A férfi a feje a nınek? Mindig engedelmesek legyenek a
feleségek férjeiknek? Be kell fedniük a nıknek fejüket a gyülekezetben? Mi a
helyzet a megfelelı öltözködéssel?
A Nıkérdésben Kenneth E. Hagin tiszteletes világos választ ad ezekre, és más
zavart okozó kérdésekre az Igék alapján.



Miként élhetünk örömteli hosszú életet?
Amikor Kenneth E. Hagin ágyhoz kötött tinédzser volt, a sátán megpróbálta
megfosztani ıt az életétıl. Akkor Isten Szelleme a Szentírás következı
mondatával szólt a szelleméhez: „Hosszú élettel elégítem meg ıt." (Zsolt.
91:16)
Kenneth E. Hagin a Szentírást tanulmányozva megtanulta, hogy Isten valóban
hosszú életet ígért nekünk, és az İ Igéje kijelenti, a hívık tehetnek bizonyos
dolgokat, amelyek meghosszabbítják vagy megrövidítik az életüket.
A szó, El Shaddai egyike a hét szövetségi névnek, melyen keresztül Isten
kijelentette önmagát Izraelnek. El Shaddai héberül azt jelenti „Mindenben
Elegendı" vagy „Isten, Aki több mint elegendı".
Az El Shaddai címő könyv Kenneth E. Hagin egyik legismertebb és
legkedveltebb prédikációján alapul, mely megmutatja, hogy a mi szeretı
Mennyei Atyánk a bıség és a hosszú élet Istene.
Fedezd fel az El Shaddai címő könyvben mindazt, amit Isten tervezett
számodra, hogy örömteljes életet élhess.
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Fogadd el, ami hozzád tartozik Krisztusban!
Milyen idıszerő üzenet Krisztus Teste számára! Rev. Kenneth E. Hagin, ebben
az erıteljes könyvben a következı állítást teszi: „Amiért a legtöbb ember
imádkozik, már az övék lenne, ha tudnák, hogyan ragadják meg azokat..." ! A
Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát c. könyv tiszta, bibliai
megközelítését tárja elénk azoknak a jogoknak és kiváltságoknak, melyek
Krisztusban a keresztényeké, és hogy miként fogadd el azt, ami már hozzád
tartozik Krisztusban. Ha most lettél keresztény, ez a könyv meg fogja alapozni
a hited. Neked pedig, Krisztusban érettebb kereszténynek a Megértés arról,
hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát c. könyv el fogja oszlatni az esetleges
félreértéseidet Istennek való igaz kapcsolatod és azon kiváltságaid felıl,
amelyeket Krisztus társörököseként birtokolsz. A keresztény utadon bármely
fejlıdési fokán is vagy, ez a könyv szolgálni fog feléd!

Tedd Isten szeretetét legfıbb céloddá!

Isten mondja nekünk az Igéjében, hogy tegyük Isten szeretetét legfıbb
célunkká az életben. A bıvített Biblia ezt így mondja: buzgón, erısen,
mindenek felett keresd, kutasd és ragadd meg a szeretetet - legyen ez a
legfıbb törekvésed (1. Kor. 14:1). Mégis hányan mondhatjuk el ıszintén, hogy
Isten szeretetét legfıbb célunkká és törekvésünkké tettük az életünkben?
Ebben az erıvel teljes könyvben: Szeretet: az út a gyızelemhez - Hagin
tiszteletes megmutatja, miért nélkülözhetetlen Isten szeretete az életünkhöz.
Azt mondja: az élet oly sok problémájára a válasz ebben áll: Isten szeretete
soha nem vall kudarcot! Következésképp, ha te megtanulsz szeretetben járni,
akkor te sem fogsz soha kudarcot vallani. Az isteni fajta szeretetrıl beszélek Isten szeretetérıl bennünk - nem az emberi szeretetrıl.
Hagin tiszteletes megtanít, hogyan hagyjuk, hogy Isten szeretete uralja az
életünket, ahelyett, hogy hústestünk, illetve meg nem váltott gondolkodásunk
irányítana bennünket. Kezdd tehát! Isten szeretetét életed fı céljává tenni és
tanuld meg, hogyan tudod még a lehetetlennek tőnı helyzeteket is
megváltoztatni az életedben - csupán azáltal, hogy az isteni fajta szeretetben
jársz!


Miért nem gyógyul meg mindenki?
Mi az oka, hogy egyes emberek meggyógyulnak, mások pedig nem? Több útja is
van a szent gyógyulás elfogadásának? Melyik a legjobb út?
Kenneth E. Hagin tiszteletes egy fél évszázados szolgálat gazdagságából ad
választ ezekre és más kérdésekre a "Hét dolog, amit tudnod kell a szent
gyógyulásról" címő könyvében.
Hagin tiszteletes tinédzserként kezdte el tanulmányozni a szent gyógyulást,
miután öt tekintélyes orvos mondott le az életérıl. Ebben a könyvben megosztja
velünk egész életének tapasztalatait, amiket a Biblia tanulmányozásából és
valóban megtörtént esetekbıl szerzett.
A hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról nem hiányozhat házi
könyvtáradból, és meg akarod majd osztani gyógyulásra váró barátaiddal és
szeretteiddel is. Fedezd fel saját magad:
A betegség forrását és azt, hogyan tudsz ellenállni neki!
A szent gyógyulás elnyerésének útjait!
Hogyan tarthatod meg a gyógyulásodat!
Te már meggyógyultál? Honnan tudhatod, hogy ez már megtörtént? Az Ige azt
mondja, hogy ez már megtörtént.
Honnan tudod, hogy ez az igazság?
Mert a Máté 8,17 azt mondja, hogy "İ vette el az én erıtlenségemet és İ
hordozta az én betegségeimet", az 1Péter 2,24 pedig azt mondja, hogy "akinek
sebeivel gyógyultatok meg".
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Drámai találkozások a feltámadott Úrral
„...lépéseket hallottam végig a folyosón a [kórházi] szobám irányába. Az ajtó
felé néztem, hogy meglássam, ki az, mert még csak fél hét volt, látogatókhoz
túl korán. Valaki fehér ruhában átjött az ajtón, és én elıször azt hittem, hogy
egy ápoló.
Ahogy jobban megnéztem, láttam, hogy Jézus az! A hajam az égnek állt.
Egész testemet kirázta a hideg, és egy szót sem tudtam szólni. Jézus odajött
az ágyamhoz, és leült a székre. Fehér palástot viselt és valami sarufélét."
Kenneth E. Hagin így írja le a Jézusról való hatodik nagyobb látomásának
kezdetét - egy 1959-ben történt találkozást, mely majdnem másfél órát
tartott. Hagin tiszteletes megragadó részletességgel számol be a Jézusról való
minden nagyobb látomásáról a „Hiszek a látomásokban " címő könyvében.
Ezek a látomások drámai hatással voltak félévszázados szolgálatára.
Ez a könyv többek között szól arról:
•
Hogyan támasztotta fel Isten Hagin tiszteletest a halálos ágyából
•
A 'ha' szócska miért a kételkedés jele?
•
Hogyan befolyásolja ma a sátán az emberek életét?
•
és egyéb mélységes igazságokról, amiket az Úr más látogatásai
alkalmával jelentett ki Hagin tiszteletesnek

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerısíti a hívıt 
Isten bıvelkedı életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy
ırizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az elsı helyet Neki adjuk
mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet
adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörőséges válogatása
ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerısítenek napról napra, ahogy
Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag győjteménnyel, ami a mai Egyház
egyik legkiválóbb elöljárója tollából született - az év minden napjára!
Az erıvel teljes mindennapi tanítások témáiból:
● Egy jobb szövetség
● Szövetséges jó barát
● A szövetség áldásai
● Az İ sebeivel

 Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerısíti a hívıt
Isten bıvelkedı életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra,
hogy ırizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az elsı helyet Neki
adjuk mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten
életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörőséges
válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerısítenek napról
napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag győjteménnyel, ami a mai
Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született - az év minden
napjára!
Az erıvel teljes mindennapi tanítások témáiból:
● A belsı ember
● Belsı jelzések
● Dzóé
● Cselekedjük az Igét
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 Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerısíti a hívıt Isten
bıvelkedı életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy
ırizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az elsı helyet Neki adjuk
mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet
adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörőséges válogatása
ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerısítenek napról napra, ahogy
Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag győjteménnyel, ami a mai Egyház
egyik legkiválóbb elöljárója tollából született - az év minden napjára!
Az erıvel teljes mindennapi tanítások témáiból:
● Megváltva
● Hálaadások
● Hit meghatározása
● Imádat

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerısíti a hívıt 
Isten bıvelkedı életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy
ırizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az elsı helyet Neki adjuk
mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet
adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörőséges válogatása
ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerısítenek napról napra,
ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag győjteménnyel, ami a mai Egyház
egyik legkiválóbb elöljárója tollából született - az év minden napjára!
Az erıvel teljes mindennapi tanítások témáiból:
● El Shaddai
● Ne félj
● İbenne
● Istenfélelem

 Az, amiben hiszel, a gondolkodás módodban gyökerezik. Ha hibásan
gondolkodsz, hibásan hiszel. De ha idıt szentelsz Isten Igéjén való
elmélkedésre, az Ige kiigazítja a gondolkodásodat!
A „Helyes és helytelen gondolkodás” címő könyvében Kenneth E. Hagin a
Szentírás Igéi alapján vizsgálja meg és fejti ki azt, ahogyan:
• erıteljes egységbe foghatod a gondolkodásodat, a hitedet és a
kimondott szavaidat;
• megújíthatod az elmédet és összhangba kerülhetsz Isten Igéjével a
gondolataidban;
• megtanulhatod a gondolataid forrásainak megkülönböztetését;
• helyes megvallásokat tehetsz és erıt vehetsz az ördögön minden
alkalommal;
• követheted az Ige útjait, hogy gyızelemben járhass életed minden
területén!
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