 A szellemi ajándékok tanulmányozása egyre fontosabbá válik, ahogy
Krisztus Teste készül az utolsó idıkre.
A Szent Szellem ajándékai alaposan tárgyalja a tudás szavának, a bölcsesség
szavának, a szellemek megkülönböztetésének és a hitének ajándékát, a
csodatevı erık munkáinak ajándékát, a gyógyulások ajándékait, a nyelvek
magyarázatát és a próféciát.
Ez a tartalmas jegyzet választ ad az itt következıkhöz hasonló kérdésekre:
• Bárki prófétálhat?
• Van gyakorlati haszna a szellemi ajándékoknak?
• Van különbség a természetes és természetfeletti gyógyulás között?
• A hit ajándékát mindenki megkapja?
Ez az erıteljes, 13 leckés tanulmányi útmutató egyéni és csoportos
tanulmányozásra készült

Napjainkban az emberek ugyanúgy cselekszenek, mint Roboám király 
idejében, az Ószövetségben. Jött az ellenség és ellopta az aranyat az Úr
templomából. Roboám király pedig rézzel helyettesítette azt. Ugyanígy
tettek a mai keresztények is. A templom aranyát - Isten tervei, céljai és
törekvései az Újszövetségben Gyülekezete számára - a világ rezével
pótolták. Különbözı világi és testi elemekkel helyettesítették Isten
Szellemének a valódi jelenlétét.
A következı nagy szellemi kiáradás, melyet Isten hoz a földre, megkívánja
majd, hogy az emberek félretegyék a saját terveiket, céljaikat és
törekvéseiket, és egy igaz Istentiszteletet gyakoroljanak. Krisztus Teste,
Isten dicsıségének az egész földre kiterjedı új megnyilvánulásának még csak
a sekélyes vizeiben jár. Isten áldásának új hulláma azonban csak akkor
söpörhet végig, ha Krisztus Teste kiviszi a rezet a templomból!


A SZELLEMI FELNÖVEKEDÉS
A Krisztus Testének — az Egyháznak — szüksége van olyan tagokra, akik
szellemileg felnıttek. Mindnyájan az újjászületéssel, csecsemıként kezdjük
a felnövekedést, de Istennek nem az az akarata, hogy mindörökre csecsemı
keresztények maradjunk. İ azt akarja, hogy a szellemünkben
felnövekedjünk, és felnıtt keresztény váljon belılünk.
Ebben a könyvében —A szellemi felnövekedésben — Kenneth E. Hagin
párhuzamba állítja a testi és szellemi felnövekedés állomásait. Segítségedre
lesz abban, hogy meg tudd határozni, te magad hol tartasz most
szellemiekben, és irányt mutat további szellemi fejlıdésedhez. Segít abban,
hogy a következı lépcsıfokra léphess.
Nem leszel többé ugyanaz, miután elolvastad és a szívedbe befogadtad „A
szellemi felnövekedés" c. könyv üzeneteit, és a Krisztus Teste, az Egyház is
gazdagabb, erısebb lesz, amint növekedsz és fejlıdsz az Úrban.
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HÁZASSÁGOD MENNYORSZÁGGÁ VÁLHAT A FÖLDÖN!
A korábbi idık során számtalan félreértés terjedt el a Gyülekezetben a
házasság, válás és újraházasodás kérdését illetıen. Ennek következtében
sokan sérelmeket szenvedtek el, összezavarodtak és a bőntudat súlyát
cipelték. Csendben szenvedtek azt gondolván, hogy Isten haragszik rájuk és
elégedetlen velük a múltban elkövetett hibáik miatt.
Az igazság azonban az, hogy a mi Mennyei Atyánk jósággal és kegyelemmel
teljes.
İ semmit nem ró fel neked. A magad vagy mások hibája nem kellene, hogy
távol tartson téged attól, hogy betöltsd Istennek az életedre vonatkozó
tervét.
A Házasság, válás és újraházasodás címő könyvében Kenneth E. Hagin
tiszteletes Isten Igéjébıl vett vigasztalást és segítséget nyújt mindazok
számára, akiket ez a kérdéskör foglalkoztat. Hagin tiszteletes azokra a
gyakran elıforduló téves értelmezésekre is magyarázatot ad, amelyek
áthatották a Gyülekezetet ezen a területen.

A gyógyulás a miénk

„Imádkoztam és imádkoztam, nagyon sok gyógyulási összejövetelen voltam
szerte az országban, sokan imádkoztak már értem, de még mindig nem
gyógyultam meg. Tudnál nekem segíteni?"
Kenneth E. Hagin e könyvében megtalálható a válasz e fájdalmas kérdésre.
Ez a könyv erıteljes megvilágításba helyezi a hívık gyógyulással kapcsolatos
jogait. Hagin kifejti az Ésaiás 53 alapján, hogy Jézus már elhordozta a
betegségeinket és a fájdalmainkat. Arról is szól, mi lehet a gyógyulás
akadálya.
Egy fejezetet szentel a kézrátétellel való szolgálatnak. Tanít arról, miért
nem mindig azonnal nyilvánul meg a gyógyulás, illetve miért térnek vissza
olykor a tünetek. „A gyógyulás — írja Hagin — bevégzett dolog, a gyógyulás
tény." A könyv utolsó fejezetében az „ígéret birtoklásá"-ról beszél. Ez az
olvasmányos, kerek összefoglalás a hívık gyógyulással kapcsolatos öröklött
jogairól kötelezı olvasmánya mindenkinek, aki lelkiismeretesen
tanulmányozza Isten igéjét.

 Lásd meg „felülnézetbıl”, hogy mi Isten akarata

az anyagi életeddel kapcsolatban
Isten azt akarja, hogy az İ népe bıvölködjön anyagilag. A legtöbb keresztény
azonban Istennek a bıvölködésünkre vonatkozó akaratát illetıen, a képnek csak
egy részét látja.
Kenneth E. Hagin a Bibliai kulcsok az anyagi bıvölködéshez címő könyve átfogó
képet nyújt a hívı bıvölködésének témakörérıl. Alapos tanulmányában Hagin
testvér részletesen elemez olyan kérdéseket, mint:
• Hogyan „ehetjük a föld javait"
• Krisztusban való hatalmunk az anyagiak terén
• Hogyan szabadíthatjuk fel a hitünket a pénzügyeinket illetıen
• Tiszteljük a pásztorunkat, hogy bıvölködı életet élhessünk
• A vetés és az aratás megváltoztathatatlan törvényei
Sok jó keresztény még sohasem jutott el a bıvölködésnek arra a fokára, amit Isten
szánt nekik. Ennek megvannak az okai. Hagin testvér azt mondja: „Ha te Isten
tökéletes akaratában akarsz járni — Isten tökéletes áldásaiban életed minden
területén — akkor meg kell cselekedned Isten tökéletes akaratát." A Bibliai kulcsok
az anyagi jóléthez — megmutatja nekünk, hogyan tehetjük ezt meg.

2/5

– KSZE könyvek: Kenneth Hagin II. – www.ksze.org

 A REMÉNY SZAVA: „Egyszer meglesz nekem, amire szükségem van..."
A HIT SZAVA: „Már most az enyém minden, amire szükségem van!"
Kenneth E. Hagin legnépszerőbb tanításainak e válogatott győjteményével erıs
alapot vethetünk a hitünknek, ami nélkülözhetetlen a hitben járó élet
megismeréséhez. Oldalról oldalra haladva felfedezéseket tehetünk arról:
• Hogyan születik a hit?
• Mit jelent a „most-hit"?
• Milyen az, ha szívvel hiszünk?
• Hogyan fejleszthetjük a szellemünket?
• Milyen az isteni fajta hit?
Az „Egyre növekvı hit" tanulmányozását minden hívınek ajánljuk, mert a hitet
mőködtetı alapelveknek megfelelıen növekedni csak úgy lehet, ha megértjük és
megéljük az ebben a könyvben összegyőjtött igazságokat. Táplálkozunk Isten
Igéjével, és gyakoroljuk a belıle származó hitünket azáltal, hogy az Igének
megfelelıen cselekszünk.
Hagin mondja: „Ahogy a hitünk nı, úgy enyészik el a sátán uralma felettünk. A
körülmények egyre kevésbé aggasztanak, a félelem pedig eltakarodott."

A Szent Szellemet megismerni nekünk, keresztényeknek létfontosságú. 
Ha többet tudunk az İ szerepérıl a Szentháromságban, jobban megérthetjük
az életünkre vonatkozó terveit. A Szent Szellem-keresztség teljes
mélységében tárgyalja a Szent Szellem-keresztséggel és a nyelvekenszólással
kapcsolatos kérdéseket.
Választ találhatunk többek között arra:
• Hogyan lehet elfogadni a Szent Szellem-keresztséget?
• Kell-e nyelveken imádkoznunk?
• Van-e bármi haszna a nyelvekenszólásnak?
• Beszél-e az Ige olyasmirıl, hogy a Szent Szellemre várakoznunk kellene?
Ez a 13-leckés tankönyv egyéni és csoportos tanulmányozásra készült.



Hogyan fordítsuk a helyzetünket gyızelemre?
„Nem kell kudarcban élnünk. Isten nekünk adta Igéjét. Isten Igéjén és fegyverein
kívül semmire nincs szükségünk a sátán és seregei felett aratott gyızelemhez" —
írja Kenneth E. Hagin a Legyızöttségbıl gyızelembe címő (Wliat to Do When Faith
Seems Weak & Victory Lost?) könyvének elıszavában.
„Mégis mindenhol akad problémákkal küszködı keresztény" — folytatja Hagin. —
„Sokan jutnak odáig, hogy be kell vallaniuk: »Fogalmam sincs, hogyan tovább!«
Voltál már hasonlóan, ugye? No, épp ezért írtam meg ezt a könyvet. Az itt
elıszámlált tíz lépés, ha tartod magad hozzájuk, ki fog hozni a vereségbıl, és
gyızelemre visz."
A mő összefoglalóul szánt fejezetében a szerzı figyelmeztet: „Ne kövesd el azt a
hibát, amit keresztények ezrei! Bizonytalankodnak és kételkednek Isten
akaratában olyan dolgokkal kapcsolatban, amiket Isten kifejezetten megígért."
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A Krisztus megváltott minket a Törvény átkától- mondja a Biblia.
• No de mi is a „Törvény átka"?
• Hogyan kerültünk mi átok alá?
• Lehet-e áldás, lehet-e Isten akarata a betegség? •
• Valóban az alázat jele a keresztényeknél, ha szegények?
Hogy van hát? Ezeket kívánja tisztába tenni Kenneth E. Hagin mőve, a „Megváltás a
szegénységbıl, betegségbıl és a szellemi halálból".
Azt is olvashatjuk ugyanis a Galata levélben, hogy az Ábrahám áldása (az üdvösség,
az egészség és a gazdagság) a Krisztus Jézusban a miénk lett. „Mégis - állítja a
szerzı -, csaknem minden alkalommal, ha örömteli felfedezést teszel az Igében, ha
megérint egy kijelentés az Istennel való élet boldogságáról, ha ígéretre lelsz, amire
alapozhatsz, jön valaki, és felvilágosít: »Ez mind nagyon szép, de csak a zsidókra
vonatkozik. Ránk már sajnos nem érvényes.« Szeretném ehelyütt leszögezni egyszer
és mindenkorra, hogy az Ábrahámnak ígért áldás a miénk is az írások tanúsága
szerint. Nem csak Ábrahám vér szerinti leszármazottaira, hanem ránk, a szellemi
gyermekeire is kiterjed!"

Hogyan beszéljük Isten nyelvét?

„A Biblia sehol nem tanítja, hogy választ fogsz kapni csupán azért, mert a
szívedben hiszel. Azt tanítja, hogy ha hiszed, a szíveddel, és kimondod a
száddal, meglesz neked, amit mondasz.”
Ez a megvallás egyik „titka”, amelyet Rev. Kenneth E Hagin oszt meg velünk
a Hogyan szabadítsd fel a hited? c. könyvében.
„Nincs hit megvallás nélkül” - tanítja Hagin tiszteletes. „A hit a megvallás
útján jut kifejezıdésre... A száddal vagy Istennek adsz uralmat önmagad
felett, vagy a sátánnak. Ne beszéld többé az ördög nyelvét; kezdj el Isten
nyelvén beszélni!"



A szolgálati ajándékok

A szolgálati ajándékok címő könyv mélységében vitatja a szolgálati ajándékok apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító, segítık - bibliai jellemvonásait és
Krisztus Testében betöltött szerepüket.
Ez a tájékoztató jellegő tanulmányi eszköz választ ad olyan kérdésekre, mint:
• Milyen céllal adta Isten a szolgálati ajándékokat?
• Honnan lehet tudni, hogy elhívást kaptál az öt szolgálat valamelyikébe?
• Milyen jellemvonásokat keresünk ma egy apostolban?
• Mi a legfıbb célkitőzése valamennyi szolgálatnak?
Ez a dinamikus, 15 leckébıl álló ismertetı anyag csoportos vagy egyéni
tanulmányozásra készült.
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FEDEZD FEL A NYELVEKEN VALÓ IMÁDKOZÁS CÉLJÁT ÉS EREJÉT
„A nyelvek titkai – a felsıházban történtek után" címő könyvében Kenneth E. Hagin
tiszteletes az írások segítségével, a saját imaéletébıl és más tiszteletreméltó
szolgálók életébıl vett erıteljes illusztrációk használatával tisztán és egyszerően
elmagyarázza, mit jelent a nyelveken szólás. Hagin testvér elvezet minket a
Felsıházba - arra a helyre, ahol Pünkösd napján a 120 tanítványt hatalmas
mértékben betöltötte a Szent Szellem. A Felsıház után az Atya Tróntermébe vezet
minket - egy olyan szellemi birodalomba, ahová beléphetünk és amit
felfedezhetünk, ha megnyitjuk magunkat a Szent Szellemnek és nyelveken
imádkozunk.
Utunk során Hagin testvér foglalkozik a nyelveken szólással kapcsolatban elterjedt
ellenvetésekkel és téves elképzelésekkel is, és elmagyarázza a nyelvek
használatának valódi igei céljait. Megmutatja, hogyan tudod élvezni ennek a
természetfeletti ajándéknak az elınyeit, hogy betölthesd Isten legmagasabb tervét
az életedre nézve!

A bőnös imája - hogy elfogadja Jézust, mint Megváltót 
Drága Mennyei Atyám!
Jézus nevében jövök Hozzád.
A Te Igéd azt mondja: „... aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem.” (Ján.
6,37), így tudom, hogy Te nem vetsz el engem, hanem befogadsz, és ezért köszönetet
mondok Neked.
Azt mondtad az Igédben: „Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét,
megtartatik.” (Róm. 10,13) Én segítségül hívom a Te nevedet, ezért tudom, hogy
most megmentettél engem.
Azt is mondtad „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben
hiszed, hogy az Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk
a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. " (Róm. 10,9-10)
Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Hiszem, hogy İ feltámadt
a halálból az én megigazulásomért, és most megvallom, hogy Jézus az én Uram.
Mivel azt mondja az Igéd, hogy: „... szívvel hiszünk a megigazulásra...”, és én
hiszek a szívemmel, ezért most Isten megigazultsága lettem Krisztusban (2Kor.
5,21)... és üdvösséget nyertem!
Köszönöm, Uram!



Hogyan vezet Isten Szelleme
Sok évvel ezelıtt az Úr egy látomásban felkészítette Kenneth E. Hagin-t, hogy
tanítsa meg az İ népét arra, hogyan kövesse Isten Szellemének vezetését. Az
utóbbi években az Úr felindította Hagin tiszteletest, hogy még többet és többet
tanítson errıl a témáról, és ez a nagy tetszéssel fogadott könyv is része ennek a
felindíttatásnak.
„Isten gyermekei számíthatnak arra, hogy Isten Szelleme vezeti ıket - írja Hagin
tiszteletes. - Sokszor mégis más vezetést keresünk, mint amit Isten mondott.
Amikor így teszünk, bajba kerülünk."
Ez a könyv már sokaknak segített Krisztus Testében, hogy a Szellemtıl vezetést
kapjanak. Hagin tiszteletes a Szentírás alapján lépésrıl lépésre vezeti el a
keresztényeket a szellemi csapdáktól, és segít nekik követni Isten Szellemét az
élet minden területén. A feldolgozott témák közt szerepelnek: „a gyapjúpróba", a
lelkiismeret, a belsı bizonyosság, prófécia, látomások és az emberi szellem
képzése.
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