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Bevezető
Kedves Testvéreink, Barátaink, Ügyfeleink és Támogatóink!
Nagy örömmel adjuk kezébe minden érdeklődőnek 2014-es Katalógusunkat. Az előző
2012-ben jelent meg, de azóta több kiadványunk is megjelent, sőt új kategóriát is
nyitottunk – például Amanda Buys kiadványaiból –, ezért nagyon időszerű egy új
Katalógus. Az előzőekhez hasonlóan itt is igyekeztünk a népszerűbb kiadványokat előre
venni, majd pedig egymás után soroltuk az ébredéssel és a társadalmi átalakulással
kapcsolatos felvételeket, mert úgy gondoljuk, ma ezek a legaktuálisabb üzenetek.
Ugyanakkor nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy a füzet végére maradt
kiadványok mellékesek. Hiszen elkerülhetetlen, hogy egy katalógusnak utolsó oldalai is
legyenek. Mindenkit megkérünk, hogy a gyógyulásról és szabadulásról, a különböző
magyarországi és külföldi rendezvényekről, valamint a pásztorkonferenciákról szóló
részeket is böngésszék át, mert lehet, hogy valakinek épp ezek a kiadványok jelentenek
üzenetet a jelenlegi helyzetében. Észreveheti az Olvasó, hogy ezt a Katalógust
spirálozva készítettük. Ez azt jelzi, hogy ezek a füzetek kis példányszámban készültek,
mert néhány havonta szeretnénk kiadni a frissített változatokat, amelyekben már az
addig elkészült legújabb kiadványok is szerepelni fognak. Ezért amikor valaki érdeklődik
legújabb kiadványaink iránt, érdemes lesz elmondania, melyik a birtokában lévő
legutóbbi változat, mert abból fogjuk tudni, megjelent-e azóta másik. Szeretettel hívjuk
fel a figyelmet megújult honlapunkra a www.zugoszel.hu-ra, ahol még az új
katalógusoknál is hamarabb jelennek meg a legfrissebb kiadványok.
A közeli jövőben tervezünk újabb dokumentumfilmeket kiadni magyarul a jól ismert és
méltán közkedvelt Átalakulások filmek készítőjétől, az amerikai Sentinel Csoporttól. Az
utóbbi években minden dokumentumfilmet egy-egy helyszín átalakulásáról készítenek.
Ezek előtt jelentetjük meg a kanadai Dr. Alistair Petrie négy tanító DVD-ből álló
sorozatának magyar változatát, amelyek szintén a társadalmi átalakulás hogyanjának
titkait fejtegetik, többek között a szellemi feltérképezés, a radikális közbenjárás és az
Isten szerinti üzleti élet témájában.
Nagyra értékeljük minden közbenjáró imádságát, ami a szolgálatunkért és a
munkatársakért elhangzik, hiszen meggyőződésünk, hogy mi is a tűzvonalban küzdünk,
ahol támadások, akadályoztatások érnek minket. Munkánk (az új kiadványok
mesterfelvételeinek beszerzése, egyes programok lefordíttatása, a korszerű technikai
háttér biztosítása és általános működési költségeink fedezése) sok pénzbe kerül, ezért
kérjük azokat, akik tevékenységünket támogatásra méltónak látják, segítsenek nekünk
pénzügyi adományaikkal is. Bankszámlaszámunk: OTP 11713005-20415774.
Közhasznú szervezetként a jövedelemadó 1%-ának is kedvezményezettjei lehetünk,
tehát ha valaki így kíván minket támogatni, ezt is köszönettel vesszük. Adószámunk:
19704111-1-43.
Mindenkinek jó böngészést kívánunk!
Budapest, 2014. január
A Zúgó Szél Alapítvány munkatársai nevében:

Gulyás Csilla
Ügyvezető
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Átalakulások
A keresztény vezetők és szakértők egyre inkább beszélnek már társadalmi átalakulásról,
nem pedig ébredésről. A cél már nem csupán a gyülekezetek létszámának növekedése,
hanem Isten jelenlétének és akarata ismeretének olyan elterjedt tudatossága a társadalomban, amitől a közélet különböző területei – a gazdaság, a politika, az oktatás, a kultúra és a média – egyre inkább megfelelnek Isten alapelveinek. Ez nem vágyálom, hanem
valóság a világ számos pontján. A Sentinel Csoport ennek a jelenségnek a tanulmányozására és dokumentálására szakosodott. A magyarul kiadott dokumentum filmjük nem
véletlenül tartozik legkeresettebb kiadványaink közé. Mégsem az a célunk ezekkel a
felvételekkel, hogy csak csodáljuk, mit cselekszik Isten máshol: Magyarországon is megtörténhet ugyanez, ha eleget teszünk a feltételeknek. Hozzunk létre olyan szellemi légkört Magyarországon, hogy Isten szívesen vegyen maradandó lakozást országunkban!

Kód

Cím, ismertetés
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Átalakulások 1. Utazz el ifj. George Otis-szal néhány az evangélium erejétől átalakult
településre, három földrészre! Tanuld meg, hogyan teremhet meg az ima ereje hasonló
gyümölcsöket ott, ahol te élsz! Képzelj el egy olyan települést, ahol a lakosság 92%-a
újjászületett; ahol a bűnözés megszűnése miatt bezárták a városi börtönöket és ahol a
mezőgazdaság termékenysége bibliai arányokat öltött! Képzelj el egy várost, ahol kilencven naponként hatvanezer keresztény zsúfolódik össze a futball stadionban egész éjjel
tartó imaalkalomra, és ahol egy sokmilliárd dollár forgalmú kábítószer maffiát kényszerítettek térdre! Képzelj el egy várost, ahol a helyi kocsmákat gyülekezetté alakították át, lerombolták az ősök szentélyeit és egész famíliák jutottak hitre Krisztusban!
Ne elképzeld, hanem hidd! Utazz el ifj. George Otis-szal néhány így átalakult településre
három földrészre! Tanuld meg, hogyan teremhet meg az ima ereje hasonló gyümölcsöket
ott, ahol te élsz!
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Átalakulások 2. Kísérjük el ifj. George Otist izgalmas utazásán az ébredés átalakító
folyamának a partjára! Legyünk tanúi annak, hogy helyreállító ereje javíthatatlannak nyilvánított társadalmakban munkálkodik. A valódi szellemi ébredés olyan, mint egy fortyogó
lávafolyam: lassan mozog, de ahol elhalad, magas hőmérséklete és átalakító ereje mindent megváltoztat, ami az útjába kerül. Ilyen az, amikor Isten Királysága elsöprő erővel
leszáll a földre. Nincs ennél dicsőségesebb - és félelmetesebb - látvány. Kísérjük el ifj.
George Otist izgalmas utazásán ennek az átalakító folyónak a partjára! Sütkérezzünk e
láva természetfölötti hevében! Tanuljuk meg, hogyan fogadhatjuk be ezt a terjedő dicsőséget a saját hazánkba!

Árak

DVD: 1800.-

DVD: 1900.-

Könyveink
Alapítványunk a fennállása alatt számos könyvet kiadott, közülük néhány már
teljesen elfogyott. A magas költségek miatt ritkán nyomtatunk, ezért valóban
fontosnak találjuk azokat a műveket, amelyeknek a magyar megjelentetésére
rászánjuk magunkat. Kérjük hát az érdeklődőket, úgy nézzék végig az alábbi
listát, hogy ne feledjék: szerintünk ezek mind fontos kiadványok.
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Könyveink
Cím, ismertetés
Alan Vincent: A hit nemes harca. Íme, egy könyv, ami építi a hitedet, magabiztossá
tesz és visszaadja a reményedet a saját életeddel és a körülötted élőkkel kapcsolatban. Megtanulhatod belőle, hogyan vesd hitedet csakis Istenbe – minden napod minden percében. Az
átlagos keresztény mindennapi életének nem része a hit – legalábbis az Amerikai Egyesült
Államokban, ahol a szerző él. Hónapokig éldegélhet az ember úgy, hogy nem az Istenre hagyatkozó hitre támaszkodik, hanem a hitelkártyájára, a bankszámlájára, az egészségügyi
ellátásra, a biztosítására, a kormányra és egyéb ilyesmikre. Ritkán vetjük magunkat Isten
karjába a végsőkig kétségbeesetten. Amikor teljesen megértjük a hit mibenlétét, és ki is fejlesztjük magunkban ezt a hitet, biztos és elsöprő győzelmeket arathatunk a gonosz és minden
hordája fölött. E könyv célja az, hogy felfegyverezzen a hegyeket – a stressz, a csalódás, a
magány, a terhek és a szomorúság hegyeit – elmozdító hittel. A hit készít utat a békességnek
és a kibeszélhetetlen örömnek! ALAN VINCENT a hit felkent veteránja. Keresztény vezetők sok
országban apostoli atyának tekintik, akinek a tanítása prófétai, és kijelentésekre épül. Tanítása
építi és megszilárdítja a gyülekezet-hálózatokat és az egyéni hívőket is, hogy működésbe
hozhassák hitüket. Alan Vincent angol; Indiában élt és folytatott úttörő munkát, mielőtt az Egyesült Államokba költözött.
Alan Vincent: A Menny a földön. A Királyság erejének felszabadulása
általad. Nem tetszik a világ? Akkor változtass rajta! Az evangéliumi kereszténység már túl
sok éve él úgy, hogy nem számít Isten Királyságának látható megnyilvánulására a földön. Úgy
véltük: „Elég, ha hiszek”. Sokaknak viszont nem elég! A földön az a legfőbb dolgunk, hogy
együttműködjünk a Szent Szellemmel Isten Királyságának terjesztésében - itt és most— át kell
élnünk a mennyet a földön.
– Megtapasztalhatod, hogy a környezeted világiról Isten szerintivé változik!
– Rábocsáthatod Isten erejét és szeretetét a szörnyű szükségben szenvedő világra!
– Megváltoztathatod a világot magad körül, ha engeded, hogy a Szent Szellem kiárassza Isten
erejét rajtad keresztül!
Lépj ki a keresztény sorsszerűségből és lépj be abba az erőbe és hatalomba, amit Isten minden gyermeke megkapott.
„Mert az Isten országa nem evés, ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való
öröm.” Róma 14:17.
Alan Vincent: A harcoló Királyság. Ez a könyv Indiát, Angliát és az Egyesült Államokat áttekintve izgalmas, átfogó és prófétikus képet alkot a mai egyház szerkezetéről és erejéről.
Ebből a szakértői tanítássorozatból megtudhatod, hogy az egyház – és benne te – hatalmat
kapott az ellenség legyőzésére és Isten Királyságának a felállítására ezekben az utolsó napokban. “Egy hosszú böjt alatt kezdtem először meglátni, hogy a Királyság erőteljes terjesztésére
egy adott térségben, vagy földi városban Isten a mennyei Jeruzsálem szellemi felépítését adta
az érintett hely fölött” – írja a szerző, akinek prófétikus, kinyilatkoztatásokkal teli élete sokakat
vezetett mélyebb és izgalmasabb kapcsolatra Istennel.
NÉHÁNY AZ ALAPOSAN KIFEJTETT, FORRADALMI GONDOLATOK KÖZÜL:
– A BETEGSÉGEK KAPCSOLATA A DÉMONI TEVÉKENYSÉGGEL
– A MENNYEI JERUZSÁLEM FELÉPÍTÉSE
– HARC A RÁK “PISZKOS SZELLEME” ELLEN
– AZ EMBEREK GONDOLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ HÉT KAPU
– BIZONYOS JELKÉPES ÉS PRÓFÉTAI JELENTÉST HORDOZÓ SZAVAK A BIBLIÁBAN
A harcoló Királyság a mennyei harctérre emeli fel a látásodat, és kinyilvánítja, hogy le fogsz
győzni mindent, ami meg akarja akadályozni győzelmedet, miközben átfogó képet kapsz arról a
dicsőséges rendeltetésről, amit Isten eltervezett számodra.

Árak

1900.-

1900.-

1900.-
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Könyveink
Cím, ismertetés
Ana Méndez Ferrell: Az egek megrendülnek. Ébredési imaharcosok kézikönyve.
Az ellenség birtokba vette társadalmunkat, és alig találkozott közben az egyház ellenállásával.
Ma Isten felébreszti és harcba hívja népét. Felfegyverez minket: segít új módon megértenünk az
időket, amelyekben élünk, új kenetet áraszt egyházára és ellát minket a győzelem kivívásához
szükséges eszközökkel. Ana Méndez a csata tűzvonalában küzd. Egykor voodoo papnő volt, de
Isten kiszabadította az ellenség táborából, hogy hatalmas imaharcost faragjon belőle, és prófétai
hang legyen az egyház számára. Ebben a könyvében Ana leleplezi az ellenség terveit és elmondja, hogyan állítja fel Isten a győztes hadseregét, ami a Szent Szellem erejét hordozza,
valamint diadalmaskodik Jézus Krisztus ellenségei fölött és az Úr lábainak zsámolyává teszi
őket az Ő dicsőségére. Ana felszentelt próféta és apostol. Mexikói származású, de most a
floridai Jacksonvilleben él férjével, Emerson Ferrellel. Jézus 1985-ben szabadította meg és
juttatta üdvösségre Anát, aki akkoriban egy pszichiátriai intézmény foglya volt Voodoo papnőként végzett okkult életmódja eredményeként. Isten csodatévő ereje nem csak megszabadította
őt, hanem az Úr egyik tábornokává is kinevelte, aki a sötétség birodalmát rombolja. Az Úr
egyedülálló prófétai ajándékkal ruházta fel és mély megértéssel ajándékozta meg a szellemi
világról, nem csak a szellemi harc, hanem a prófétikus imádás területén is. Férjével együtt
vezeti a Voice of The Light (A Fény Hangja) Szolgálatot. Isten hadseregének kiképzésével és
felkészítésével foglalkoznak több mint 40 országban. Ana a Costa Rica-i Rony Chaves apostol és C. Peter Wagner szellemi befedezése alatt szolgál világszerte.
Ana Méndez Ferrell: Bűnös állapotunk. Ez a könyv nem az egyedi bűnökről szól,
amelyekbe mindnyájan beleesünk, hanem a gyökérről az egyes bűnök és sok egyéb szellemi,
lelki és testi probléma mögött. Sok dolog megváltozhat az életedben, ha megszívleled. Ez a
könyv sokévnyi tanulmányozás, elmélkedés és Isten népe érdekében végzett szabadító szolgálat tapasztalatainak az eredménye. Nélkülözhetetlen azoknak, akik vágyakoznak arra a szabadságra, ami Isten életükre vonatkozó céljának az eléréséből fakad. A szerzőt az késztette a
válaszok keresésére, hogy átérezte a terhét sok ezer keresztény végeláthatatlan szenvedéseinek, betegségeinek és testi, valamint érzelmi fájdalmainak. Ez a kutatás fedte fel azt, ami talán
az emberiségbe valaha beplántált legártalmasabb mag: a bűnös állapot. A bűnös állapot nem
csak testi és érzelmi életünket teszi tönkre, hanem megfoszt minket Isten dicsőségének valódi
gazdagságától is. A Biblia szerint tudás nélkül elpusztul Isten népe. Mindeddig a bűnös állapot
lehetett pusztulásunk okozója. Ez életed egyik legfontosabb könyve.
Ana Méndez Ferrell: A fogság területei. Ez a könyv radikális és megrázó. Egészen
új oldalról festi le az emberi lét nyomorúságait, és a kiutat is eddig példátlan módon írja le.
Sokan magukra ismerhetnek a könyv lapjain. Meg kell tanulnunk ezt a fajta szabadító szolgálatot. A szabadító szolgálat hagyományos módszerei időt, odaszántságot, valamint fizikai és
szellemi erőt igényelnek. Ezt az árat kevesen készek megfizetni. Jézus tanított és bemutatott
egy mélyrehatóbb utat, amit ez a könyv megdöbbentő részletességgel fejt ki. „Krisztus Testének ma sokkal inkább, mint korábban, egy szinttel feljebb kell lépnie a komoly szellemi harc
alapelveinek ismeretében és alkalmazásában. Mindenkinél jobban tudja ezt Ana Méndez Ferrell,
aki egykor az ellenség oldalán, ma pedig Isten mellett harcol.” C. Peter Wagner, Apostolok
Nemzetközi Koalíciója, USA. „Személyesen hallottam Anát erről tanítani, és láttam, mekkora
szabadságot kapnak a szenvedő emberek, amikor alkalmazzák ezt az üzenetet. Képtelen leszel
elvégezni, amit Isten az életedről eltervezett, ha lényed egyes részei fogságban maradnak.
David Hogan, Freedom Ministries, Mexikó / USA. „Ez határozottan más szintre emeli a szolgálatodat.” Dr. Rony Chaves apostol, Costa Rica. „Isten kenete nyugszik ezen a munkán, hogy
megvalósítsa Jézus célját: mindenféle fogságból kiszabaduljanak az emberek. Tanúja voltam
néhány összecsapásának az ellenség erőivel, és azt kell mondanom, hogy korunkban ő az
egyik olyan próféta, akit Isten leginkább használ a szellemi harcban.” Guillermo Maldonado
apostol, Miami, Florida.
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Árak

1850.-

950.-

1500.-

Könyveink
Cím, ismertetés
Chuck D. Pierce: Az egyház következő háborúja. A mi Istenünk a rend és jogosság Istene. Arra hívja egyházát, hogy állítsa helyre az igazságosságot az Ő zsinórmértéke
szerint, de kiáltása gyakran süket fülekre talál a mai egyházban. Ennek eredményeként kultúránk szellemi anarchiába sodródik és megfertőzi egyéni és közösségi életünk minden területét.
Ebben a könyvben a két szerző az Úrtól kapott olyan látást oszt meg velünk, amelyből megtudjuk, hogyan fegyverkezhetünk föl a szellemi harcra olyan ellenségekkel szemben, mint a törvényszegés, az erkölcsi hanyatlás, a hamis vallások, a reménytelenség, a fásultság és az
erőszak. Cselekvésre szólítanak fel minket. Szavaik sürgetőek, de reményteljesek is. Chuck D.
Pierce a Global Harvest Ministries alelnöke és a Glory of Zion International Ministries elnöke. A
Világ Imaközpontjának volt igazgatója, valamint több könyv szerzője. Jól ismert próféta. Szakterülete a városok átalakítása és az imára való mozgósítás világméretekben. Rebecca Wagner
Sytsemával, mint szerzőtárssal több könyvet írt, többek között a Possessing Your Inheritance,
a Protecting Your Home from Spiritual Darkness, Az egyház következő háborúja, a Prayers
That Outwit the Enemy és a God’s Now Time for Your Life c. műveket. Chuck és felesége, Pam
hat gyermekükkel a texasi Dentonban él.
Chuck D. Pierce: Isten kibontakozó haditerve. Igen, egy csata közepén vagyunk,
ami egyre hevesebb lesz, de Isten már megígérte nekünk a győzelmet. Az Isten kibontakozó
haditerve című könyvben Chuck Pierce tovább erősíti a keresztényeket, hogy szembe tudjanak
nézni az egyház izgalmas jelenével és jövőjével, amit már elkezdett felvázolni Az egyház
következő háborújában. Igen, egy csata közepén vagyunk, ami egyre hevesebb lesz, de Isten
már megígérte nekünk a győzelmet. Pierce lefesti előttünk a szellemi háború 2008-2015. közötti szakaszát, és kimutatja, hogyan terjeszkedik majd Isten Királysága, aminek eredményeként a
hűségesek felemelkednek és Isten akarata ugyanúgy meglesz a földön, mint a mennyben. Az
Isten kibontakozó haditerve segítségével bepillanthatunk a ránk váró eseményekbe és felbuzdulhatunk a törvénytelenség, reménytelenség és erőszak erőinek a legyőzésére. Fedezd fel,
mit mondott Isten Chucknak a következő időszakról és tanulj meg sikert aratni stratégikus
közbenjárás, harcos imádás és a közbenjárás egyik új és erőteljes fegyvere által, ami a négy
éjjeli őrállás. Tarts ki a reményben! Tudd, hogy szerepet kaptál Isten kibontakozó haditervében,
és a legjobb még hátra van.
Derek Prince: Isten orvosságos üvege. Derek Prince a saját tapasztalatai alapján
beszél arról, hogyan nyerhetjük el a valóságban a gyógyulást, amit Krisztus megszerzett nekünk, hiszen ő maga is súlyos bőrbetegségben szenvedett a seregben. A Hatalmas Orvos
biztosította minden egyes hívő számára a legfőbb receptet a kiváló egészséghez. Az Isten
orvosságos üvegében felfedezed majd, hogyan: • találd meg Isten receptjét a magad számára,
• halld meg az Ő utasításait, • olvasd az utasításokat figyelmesen, • kövesd pontosan Isten
irányelveit. Ha az utasításoknak megfelelően veszed be a gyógyszert, átéled majd, hogy Isten
hű a saját Szavához – helyreállítja fizikai, mentális, érzelmi és szellemi egészségedet.
Dr. Jeff Hammond: Változtassuk meg nemzetünk sorsát! A misszionárius
szerző Indonézia átélései segítségével vázolja fel, milyen következményekkel járhat, ha egy
országban nem teszik meg a dolgukat a keresztények. Jeff, a felesége Annette és gyermekeik,
Matthew, Daniel és Ruth 1974. óta szolgálnak Indonéziában. Jeff az elmúlt 24 évben már
beutazta az országot kelettől nyugatig és északról dél felé. Jól ismeri az indonézeket, és kitűnő
adottsága van arra, hogy terheiket megossza Krisztus Testével. Ezt a könyvet Dr. Jeff Hammond elsősorban az indonéz keresztényeknek írta egy súlyos válság idején, hogy ráébressze
őket, mennyire fontos az egész nemzetnek Isten elé állni, ha el akarják kerülni a végső pusztulást. Nekik sikerült. Magyarország még nem tart ott, mint akkor Indonézia, de a számunkra is
az isteni beavatkozás az egyetlen esély. Ne várjunk az utolsó pillanatig! Keljünk fel és keressük
az Urat, hogy rólunk ne szülessenek olyan újságcikkek, amilyeneket bőven olvashatunk ebben
a könyvben!

Árak

1900.-

1900.-

560.-

540.-

5

Könyveink
Cím, ismertetés
Dutch Sheets: Közbenjáró imádság. Ha Isten mindenható, miért van szüksége az
imáinkra? Ha imádkozunk és mégsem történik semmi, azt jelenti ez, hogy Isten nem figyel ránk?
Ha valaha úgy is érezted, hogy az imáid nem érnek semmit, akkor ebből a könyvből megtudhatod, mennyire fontosak. Dutch Sheets lelkipásztor és tanító bölcsen, kedvesen és humorosan
magyarázza el az ima témakörének részleteit. Ez a könyv buzdít, bátorít arra, hogy "lehetetlen"
dolgokért imádkozz és segít annak a kitartásnak a megszerzésében, amely az imaválaszok
elnyeréséhez szükséges. Fedezd fel magadban az imaharcost! Ez gyökeresen megváltoztathatja az életét valakinek, akit szeretsz. Dutch Sheets a Spring Harvest Fellowship vezető lelkészeként szolgál a Colorado állambeli Colorado Springsben. Teológiai diplomáját a Christ for the
Nations Institute-tól kapta a texasi Dallasban. Sok helyre hívják tanítani: az Egyesült Államok
minden részére, Kanadába, Közép-Amerikába és Európa számos részére is. Feleségével,
Cecivel és két lányával, Sarah-val és Hannah-val Colorado Springsben élnek.
Ifj. George Otis: Információn alapuló közbenjárás. Lakóközösségek átformálása
információn alapuló közbenjárás által. „Ez a könyv alapjaiban rázza meg majd a közbenjáró
imamozgalmat. Először tarthatjuk a kezünkben a szellemi feltérképezés átfogó magyarázatát.
Az ilyen eszköz nagy segítség a közbenjáróknak, amikor egy települést igyekeznek krisztusivá
változtatni.” (DUTCH SHEETS, a Közbenjáró imádság szerzője). Isten átalakító erejének felszabadítása információkon alapuló közbenjárás révén. Képzelj el egy lakóközösséget, ahol… A
lakosság 92%- újjászületett keresztény. A város börtöneit bezárták, mert nincs bűnözés. Annyira
nyilvánvaló a gazdasági fellendülés, hogy azt különböző országok szakértői tanulmányozzák. 90
naponként hatvanezer keresztény gyűlik össze imaéjszakát tartani. Megfutamították a kábítószer kartelleket. A helyi hatóságok anyagilag támogatják a gyülekezeteket családfejlesztő programok folytatása érdekében. Már majdnem minden kocsmát gyülekezetté alakítottak. Ez túl
szép ahhoz, hogy igaz legyen? Pedig igaz. Az utóbbi években ifj. George Otis sok ilyen esetet
tanulmányozott. Az Információn alapuló közbenjárás megfigyeléseinek kikristályosodott eredménye. Olyan alapelvekről és módszerekről olvashatunk benne, amelyeket hittel alkalmazva a
saját környezetünkben is hasonló eredményeket láthatunk! Ifj. GEORGE OTIS a Sentinel Csoport nevű keresztény kutató és információs szervezet alapítója és elnöke. Székhelyük a Washington állambeli Seattle. Otis jelenleg az AD 2000 and Beyond (Kr. u. 2000. és azután) Egyesített Imaösvény koordinátora is, valamint a Nemzetközi Aglow és a Lydia Imaközösség nemzetközi tanácsadója. Otis feleségével és négy gyermekével Seattle-ben él.
John Mulinde : Istennek szentelve. John Mulinde, a szerző ezt írja könyvében:
„Hitem szerint a lakóközösségek akkor alakulnak át, amikor néhány lakójuk már olyan kétségbeesetten vágyik Isten után, hogy bármit hajlandó megtenni azért, hogy meglássák Isten beavatkozását országuk életébe”. „John Mulindétől hallottam a legmélyebb tanítások némelyikét, amelyekkel életemben találkoztam. Ő nemcsak egy az istenfélő emberek és prédikátorok közül.
Mulinde ritka, szokatlanul éleslátású, mélységesen bölcs és jelentős ajándékkal megáldott
vezető. Aki megragadhat bármit John szóban vagy írásban elérhető tanításaiból, bölcs, ha
megteszi. Amint az Átalakulások II. dokumentumfilmben látható, John egyre inkább éllovassá
válik a világméretű átalakulási mozgalomban. Melegen ajánlom ezt a könyvet mindenkinek,
hiszen a gyakorlatban kipróbált üzenetet tartalmaz, ami már sok gyümölcsöt termett.” IFJ.
GEORGE OTIS AZ ÁTALAKULÁSOK FILMEK PRODUCERE ÉS A SENTINEL CSOPORT
ELNÖKE (LYNNWOOD. WA. USA) „Az Istennek szentelve Isten egyik kivételes szolgájának
egész életéből leszűrt üzenetét tartalmazza. Olvasd el! Meg fogja változtatni az életedet. Éld
meg az üzenetét, és akkor megváltoznak mások is.” CELIA McALPINE A NEMZETKÖZI
LYDIA KÖZÖSSÉG NEMZETI KOORDINÁTORA, USA. A szerzőről: John Mulinde, a World
Trumpet Mission vezetője az ugandai Kampalában él. Buzgón képviseli a közösségi átalakulás
ügyét, és igyekszik megvalósítani látását, hogy az egész világot elérje a nemzeteknek szóló
trombitaszóval: „Szenteljétek oda magatokat Istennek!” Mulinde sokat utazik nemzetközi szinten, mert nagyon keresett előadó és bátorító szolgálata.
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Árak

840.-

1900.-

950.-

Könyveink
Cím, ismertetés
Peter Wagner: A királynő birodalma. Ez a könyv bátorítást ad azon drámai imaválaszokon keresztül, amelyek megváltoztatták a világot az 1990-es években, és a legnagyobb
szellemi aratás kellős közepébe helyeztek bennünket, amelynek a világ valaha is szemtanúja
lehetett. Vajon az ima valóban megváltoztatja a világot? Nem kérdés, hogy a válasz: igen!
Ebben a könyvben bátorítást kapsz azon drámai imaválaszokon keresztül, amelyek radikális
módon megváltoztatták a világot az 1990-es években, és a legnagyobb szellemi aratás kellős
közepébe helyeztek bennünket, amelynek a világ valaha is szemtanúja lehetett. Merre kell
innen továbblépnünk? Ebben a könyvben C. Peter Wagner öt magas szintű keresztény vezető
és közbenjáró írásait gyűjtötte össze, akik segítenek megértenünk, merre tart Krisztus Testének imamozgalma az új évezredben egy még nagyobb aratás elérése érdekében. A szerzők
többek között a következő kérdésekre adnak választ: Ki ez a "Királynő" és hol van a birodalma?
Miért él olyan sok megtéretlen "keresztény" a 40/70-es Ablakban? A 40/70-es Ablakért folytatott
buzgó imádkozás hogyan fog hatni az egész világra? Hogyan tudjuk a Királynő birodalmának
kincseit átvinni Isten Királyságába? Miben különbözik a 40/70-es Ablakért végzett imádkozás a
10/40-es Ablakért tett lépésektől? C. Peter Wagner a Wagner Leadership Institute rektora és a
Global Harvest Ministries elnöke. Széles körben elismert szakértő a gyülekezetnövekedés és a
szellemi harc területén. Több mint 50 könyv szerzője.
Rony Chaves: Apostoli atyaság. Ennek a könyvnek az üzenete nem csupán nagyszerű, szükséges és nélkülözhetetlen, hanem mindenek előtt iránymutató. Rámutat a Krisztus
Testében lévő nagy szükségre: arra, hogy szellemi atyákra van szükségünk a szolgálatban. A
mű az alábbi témákkal foglalkozik: Árvaság az egyházban; Illés palástja: az Atya palástja; Az
egészséges atyaság áldásai; Az atyaság, az Atya szolgálata; Az apostolok "atyák"; Belső,
szolgálati egészség: komoly szükség a mai egyházban; Atyák vagy idősebb testvérek; A fiatalabb testvér szindróma; A többgenerációs Isten; Apostoli tanítványképzés: atyaság; Az örökség
a fiaké; Örökösök a szolgálatban; Ígéret, eskü, végrendelet és örökség: Isten törvényessége;
Isten örökösei: az Atya fiai.
Rony Chaves: Istenek háborúja. A szerző kimutatja: a kultúrák története arról szól,
mikor, milyen szellemi lények tudták kicsikarni emberek imádatát. Ebből a versengésből, természetesen, az egy igaz Isten kerül ki győztesen. Fel a nemzetek felszabadításáért vívott prófétai
csatára! Rony Chaves szolgálata utóbbi húsz évét arra használta, hogy eljusson a föld legeldugottabb sarkaiba is, hogy közbenjárjon a népekért és megprófétálja a sötétség királyságának
összeomlását. Ebben a könyvben összesűrítve benne vannak "ütközetei", kutatásai és ismeretei. Aki elolvassa ezt a könyvet, soha többé nem lesz ugyanaz az ember. Ez a könyv a stratégiai apostoli szellemi harc valódi kézikönyve. Többek között az alábbi témákról van benne szó:
Területi istenek háborúja. Kultúrák, kultuszok és istenek. Istenek háborúja: áldozatok háborúja.
Emberi véráldozatok. Istenek háborúja: oltárok háborúja. Templomok háborúja. Papok és
próféták háborúja. Istenek háborúja: prófétai cselekedetek háborúja. Istenek háborúja: építők
háborúja. Nimród, az építő. Istenek háborúja: építészek háborúja. Szemirámisz és az Ég Királynője. Istenek háborúja: minták háborúja. Imádó oltárok. Imádók háborúja. Apostoli háború. És
sok minden más.
Jacques H. Teeuwen: Nabelan Kabelan titka. Missziós történet Új-Guinea-ból,
mely frissítően és buzdítóan hathat Magyarország keresztényeire is. A holland szerző tizenhárom évet töltött Új-Guinea belföldjén, a civilizációtól teljesen elzárt törzsek között és szinte az
Apostolok Cselekedeteit élte újra. Az evangélium drámai módon átalakította a bennszülöttek
életét. A lebilincselő történetet az író 30 fekete-fehér fényképe teszi még életszerűbbé. A mű
először Magyarországon jelent meg könyv alakban.
Betty Tapscott: Szabadon a belső gyógyulás által. A Belső gyógyulás az emlékek gyógyulása által című, sajnos már elfogyott könyv méltó folytatása ez a kiadvány, amely öt
területtel foglalkozik: a félelem, az elutasítottság, a rémálmok, a meg nem bocsátás és a bűntudat problémájával.

Árak

490.-

1340.-

1600.-

200.-

300.-
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Könyveink
Cím, ismertetés
Reinhard Bonnke: Szent tűzben égve. Egyedülálló élményben részesül az, aki
elolvassa korunk talán legeredményesebb evangélistájának élettörténetét 5 éves korától 70
éves koráig. Megismerhetjük sikerének titkait és életre szóló leckéket is tanulhatunk. Nem tudod
majd letenni. Több mint 640 oldalon olvashatjuk Reinhard Bonnke elképesztő élettörténetét, aki
az egyik leginkább megragadó keresztény vezető korunkban. 20 oldalnyi színes, kihajtható
fénykép mutatja be az evangélista életét és szolgálatát. A könyv lebilincselő olvasmány, tele
olyan férfiak és nők mélyen megindító történeteivel, akik üdvösséget nyertek, megszabadultak,
vagy szó szerint a biztos halálból menekültek meg. A mű megdöbbentő feljegyzéseket tartalmaz
a megtérők számáról; csupán az elmúlt évtizedben 52 millió ember fogadta el Krisztust Reinhard
Bonnke szolgálatán keresztül. Az írás érdekfeszítő módon vizsgálja a Szent Szellem bennünk
lakozásának tanítását és bemutatja, hogyan alkalmazza azt Bonnke a gyakorlatban – szent
tűzben égő életével. A kiadvány igen dekoratív, négy színű, keményfedelű borítóval, ajándéknak
is kiváló. A könyv ára 4700.- Ft, több példány megvásárlása esetén árengedmény lehetséges.

Árak

4700.-

Reinhard Bonnke
bemutatni Reinhard Bonnkét – megelőBolygónk nagy részén nem kell
zi a híre és kinyit előtte olyan
ajtókat, amelyek a legtöbb ember előtt
zárva maradnak. Evangélista,
Istennek nagyszerű szolgája, aki égő
szenvedélytől hajtva fáradhatatlanul buzgólkodik azon, hogy emberek
minél nagyobb tömegeit vezesse Istenhez. Mindent elkövet, hogy az
egyház vezetőit megnyerje a
Szent
Szellem
erejében
való
evangélizáció ügyének. Nagyszabású evangélizációi, amelyeken milliók vesznek részt és Krisztust is milliók fogadják el, szemléletesen mutatják be, mire képes Isten, amikor egy ember együttműködik Szent Szellemével. Afrika-szerte, de a világ
más részein is nagyszabású evangélizációs kampányokat és „Tűz-Konferenciákat” szervez. Isten látást adott Bonnkénak a Jézus vérével megmosott Afrikáról, és ez megváltoztatta Reinhard életét, sőt a világot is. Az egész mondandóját áthatja az emberek iránti
szeretet, mindig a Keresztet és Krisztus személyét emeli a figyelem középpontjába. Prédikálásait jelek és csodák követik, nem ritka, hogy egyetlen összejövetelére több millióan
is összegyűlnek. Csupán az elmúlt évtizedben több mint 52 millió megtérőt jegyeztek fel
Bonnke Afrikában tartott evangélizációs hadjáratain. Reinhard hűségesen hirdeti az
evangéliumot a Föld néhány legeldugottabb csücskében elfeledetten élő embereknek,
és ezzel olyan ébredést robbantott ki, amiről a nyugati média még nem is hallott. Sikere
megdöbbentő és nagyra becsülik keresztény vezetők, államfők és mindazok, akiknek az
életét megváltoztatta a szolgálata. Reinhard Bonnke a virginiai Regent Egyetem díszdoktora. A Christ for all Nations (CfaN, magyarul: Krisztus a Nemzetekért) elnevezésű
nemzetközi evangélizációs szervezet alapítója és vezetője. A szervezet elsősorban Afrikában tevékenykedik, de néha Európában is tartanak buzdító konferenciákat az itteni
hívőknek. Mi ezeknek a konferenciáknak a felvételei közül válogattunk már működésünk
kezdetétől, 1990-től fogva. Nincs kizárva, hogy a közeljövőben további CfaN felvételek
jelennek majd meg magyarul, immár DVD-n is.
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Christ For all Nations (CfaN)
Reinhard Bonnke 2006. szeptemberében a romániai Temesváron
szolgált. A rendezvényen több száz magyar is részt vett, akik bizonyára
nagy örömmel fogadják majd a felvételek magyar nyelvű kiadását.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

252

Reinhard Bonnke: Szükségünk van a tűzre, S. Tomazsewski:
Isten munkatársai vagyunk.

CD: 900.DVD: 2100.-

253

Reinhard Bonnke: Minden fejre jut láng.

CD: 500.DVD: 2100.-

254

Reinhard Bonnke: A parázna nő és a farizeusok.

CD: 900.DVD: 2100.-

255

Reinhard Bonnke: A Jézus vérében rejlő erő.

CD: 900.DVD: 2100.-

256

Reinhard Bonnke: Az ajtó előtt állok és zörgetek.

CD: 900.DVD: 2100.-

A Christ for all Nations (CfaN) evangélizációs szervezet működésének
harmincadik évfordulóját ünnepelte 2004-ben, a németországi
Karlsruhéban. Természetesen, evangélizálással és a keresztények
ébresztgetésével ünnepeltek.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

179

Reinhard Bonnke: Felkenés a szolgálatra. A CfaN nagy, nemzetközi
konferenciáin már bevett dolog, hogy az egyik összejövetelen Reinhard Bonnke
kézrátétellel imádkozik a jelenlévőkért. Ezen a felvételen ez látható, az előtte
elhangzó, buzdító prédikációval.

CD: 500.DVD: 2000.-

180

Peter van der Berg: Isten terve a számodra. Peter a Christ for all
Nations, evangélizációs szervezet második embere. Hosszú évek óta dolgozik
Reinhard Bonnke mellett. Az egyik leghitelesebb ember, aki elmondhatja: Istennek mindenki számára van terve, nem lehetünk nézők Isten Királyságában.

CD: 500.DVD: 1900.-

181

Suzette Hattingh: Van egy álmom. Az előadó hosszú éveken keresztül
a közbenjárás és szellemi harc vezetője volt a CfaN-nél. Élő dinamitrúd. Most már
hosszú évek óta önálló evangélizációs szolgálatot vezet Németországban. Ebben
az üzenetben azzal buzdít minket, hogy legyen nagy látásunk.

CD: 900.DVD: 2100.-

182

Reinhard Bonnke: Sötétből a világosságra. Az evangélium hatásának elmagyarázására több jelképet használhatunk. Az egyik az, amiről itt beszél
Reinhard Bonnke: kijöttünk a sötétségből a fényre, Isten fiainak világosságára.

CD: 900.DVD: 2100.-

183

Reinhard Bonnke: Aratás Európában. Azt már régen tudjuk, hogy
Reinhard Bonnke szolgálatát a Jézus vérével megmosott Afrika látomása indította be. Az evangélistának azonban a vérrel megmosott Európáról is van látása.

CD: 500.DVD: 1900.-
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Christ For all Nations (CfaN)
Kód

Cím, ismertetés

Árak

184

Teresia Wairimu: Győztes élet. Az előadó a kipróbált kenyai evangélistanő, aki havonta egyszer ugyanabban a parkban prédikál százezrek előtt, ahol
egykor Reinhard Bonnke evangélizált. Élő példája annak, hogy egy teljesen
vesztett helyzetből hogyan emelheti fel Isten a készséges szívet.

CD: 900.DVD: 2000.-

185

Siegfried Tomazsewski: Szolgálat a Szent Szellem erejében.
Az előadó a CfaN csapat egyik kulcsfontosságú tagja. Bátorít minket, hogy lépjünk ki az evangélium szolgálatába, mert a menny minden erőforrása támogat
minket.

CD: 900.DVD: 2000.-

186

Reinhard Bonnke: A hit ABC-je. Az evangélisták mindig a keresztény
hit alapelemeiről beszélnek. Reinhard Bonnke is ezt teszi ebben az üzenetben,
amely építő régi hívőknek is, hiszen néha elfeledkezünk alapjainkról. A felvételt
evangélizálási célokra is ajánljuk.

CD: 900.DVD: 2000.-

187

Johannes Amritzer: A Szent Szellem estéje. A számunkra ismeretlen, tüzes skandináv ifjúsági pásztor kötetlen formában beszél a jelenlévőknek a
megbocsátás erejéről. A tanítást saját, nehéz gyermekkorának példáival teszi
életszerűvé.

CD: 900.DVD: 2000.-

188

Reinhard Bonnke: Áldottan, felkenten, megbízással. Krisztus a
követőit azzal bízta meg, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet. Megvalósíthatatlannak tűnik a feladat mindaddig, amíg nem vesszük figyelembe, hogy maga
Isten adta a feladatot, megáldott minket és fel is kent, hogy végrehajthassuk.

CD: 900.DVD: 2000.-

A PEC (Európai Pünkösdi Konferencia) öt programját 2003. júniusában
rögzítették Berlinben, szabadtéri evangélizációkon, csarnokban
elhangzott tanításokon és a záró összejövetelen a Brandenburgi-kapu
előtt. Mindegyik felvételen Reinhard Bonnke evangélista szolgálatából
épülhetünk.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

144

Reinhard Bonnke: A Szellem és az Ige. Ebben a tanításban szolgálatunk két fő erőforrásáról hallunk buzdító üzenetet.

CD: 500.DVD: 1900.-

145

Reinhard Bonnke: Jézus megvált minket. Ebben a tanításban R.
Bonnke megváltásunk teljességgel átfogó mivoltát elemzi.

CD: 900.DVD: 1900.-

146

Reinhard Bonnke: A gazdag ember és Lázár. Ez az evangélizáló
tanítás kifejti, mennyire tragikus, amikor valaki konokul nemet mond a megváltásra:
eljön a pillanat, amikor már nem gondolhatjuk meg magunkat.

CD: 500.DVD: 1900.-

147

Reinhard Bonnke: Jézus vérének ereje. Sok tanítást hallottunk már
Jézus véréről, de még mindig megismerhetjük új szempontjait annak az áldásnak,
amit ez a vér jelent az életünkben. Szükséges az ismétlés, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni.

CD: 500.DVD: 1900.-

148

Reinhard Bonnke, Ingol Elißer, Walter Heidenreich: Prófétai
üzenetek Németország és Európa számára. A német pünkösdi kereszténység jelentős vezetői tesznek kijelentéseket hazájukkal és Európával kapcsolatban. Tanulhatunk belőle arról, hogy hogyan kell a keresztényeknek eljárniuk, ha
meg akarják változtatni a területet, ahol élnek.

CD: 900.DVD: 2000.-

10

Christ For all Nations (CfaN)
Sok magyar kiutazott 2002. áprilisában Bécsbe, ahol Reinhard Bonnke és
Steve Hill evangélisták szolgálata mellett meghallgatták a halálból több
nap után feltámadt nigériai lelkipásztor bizonyságtételét is. Íme az öt
műsor.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

115

Reinhard Bonnke: Nincs más névben üdvösség. Ez az igehirdetés
inkább hívőknek szóló tanítás, mintsem evangélizáló, de szükséges néha emlékeznünk arra, hogy a mi evangéliumunk az egyetlen út.

CD: 500.DVD: 1900.-

116

Reinhard Bonnke: Hogyan tehetjük Jézust láthatóvá. Ez az igehirdetés a hívőket buzdítja annak hangsúlyozásával, hogy hogyan engedhetjük Krisztust élni és szolgálni rajtunk keresztül a mindennapi életben.

CD: 500.DVD: 1900.-

117

S. Tomazsewski: Buzdítás az evangélizálásra. A CfaN egyik fő
munkatársa arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem szemlélnünk kell az övékéhez
hasonló nagy szolgálatok csodálatos munkáját, hanem mindnyájunknak be kell
állnunk a csatasorba.

CD: 500.DVD: 1900.-

118

Daniel Ekechukwu pásztor bizonyságtétele és Steve Hill: Velem
senki sem törődik. Ezen a felvételen a nigériai Ekechukwu pásztor elmondja,
mit élt át 3 nap alatt a halál állapotában, és milyen üzenetet kapott az egyház
számára. A konferencián kétszer szólt a jelenlévőkhöz.

CD: 900.DVD: 1900.-

119

Daniel Ekechukwu pásztor bizonyságtétele és Steve Hill: Az
elveszett fiú. Ezen a felvételen a nigériai Ekechukwu pásztor más megközelítésből mondja el, mit élt át 3 nap alatt a halál állapotában, és milyen üzenetet
kapott az egyház számára.

CD: 900.DVD: 1900.-

A Christ for all Nations 1999 pünkösdjén rendezte meg a Tűz 2000 nevű
konferenciát a németországi Böblingenben. Nagy örömmel vettünk részt
ezen a rendezvényen, ahol Isten több felkent szolgájának tanításából
épülhettünk. Kiváltság számunkra, hogy kiadhattuk a konferencia hét
alkalmát. Így azok sem maradnak ki az áldásból, akik nem tudtak
kiutazni.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

086

Reinhard Bonnke: Péntek esti nyitó istentisztelet. Ez az igehirdetés a hívőket buzdítja annak hangsúlyozásával, hogy hogyan engedhetjük Krisztust élni és szolgálni rajtunk keresztül a mindennapi életben.

CD: 900.DVD: 1800.-

087

Bill McCartney: Tűz az új nemzedéknek. Bill McCartney a Promise
Keepers nevű szervezet alapítója és vezetője. Sok évvel ezelőtt kapta a látást,
hogy Isten keresi a férfiakat, mert helyre akarja állítani őket a Vele való eredeti
kapcsolatra.

CD: 500.DVD: 1800.-

088

Reinhard Bonnke: Tűz és láng: gerjeszd fel az ajándékot! Ahogyan Pál apostol buzdította az ifjú Timóteust, úgy buzdít most minket Reinhard
Bonnke: használjuk, amink van az evangélium terjesztésére!

CD: 500.DVD: 1700.-
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Christ For all Nations (CfaN)
Kód

Cím, ismertetés

Árak

089

Bill McCartney: Mit tehetnek az igazak. Bill McCartney a Promise
Keepers nevű szervezet alapítója és vezetője. Most arról beszél, mennyire fontos
gyakorlatilag is sónak lennünk a minket körülvevő társadalomban.

CD: 500.DVD: 1800.-

090

Ray McCauley: Kenet a személyes evangélizációhoz 1. Dél-Afrika
legnagyobb gyülekezethálózatának pásztora két szemináriumon beszélt arról,
mennyire nem öncélú Isten kenetének áradása az életünkben.

CD: 500.DVD: 1800.-

091

Ray McCauley: Kenet a személyes evangélizációhoz 2. Dél-Afrika
legnagyobb gyülekezethálózatának pásztora két szemináriumon beszélt arról,
mennyire nem öncélú Isten kenetének áradása az életünkben.

CD: 500.DVD: 1700.-

092

Reinhard Bonnke: Felkenés és kiküldés. A konferencia utolsó estéjén
Reinhard Bonnke kézrátétellel imádkozott mindenkiért, aki ezt kérte, hogy új erővel
léphessenek ki a világ szántóföldjére.

CD: 500.DVD: 1800.-

A jelen felvételek 1990. augusztusában készültek Liszabonban, Portugália
fővárosában, ahova az egész világról összejöttek az Istenért égő
keresztények, hogy új kenetet nyerjenek, megerősödjenek hitben és együtt
épüljenek a tanításokból. Szervezésünkben több mint húsz magyar is
kiutazott a rendezvényre.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

001

Reinhard Bonnke: Sasként szárnyalni. Az első esti, szabadtéri
evangélizáción Reinhard Bonnke arról beszélt jelképesen, hogy ne nyugodjunk
bele a kapirgálásba a baromfiudvarban, hiszen Isten szárnyalásra teremtett minket.

CD: 900.DVD: 1800.-

002

Reinhard Bonnke: Isten haditerve számunkra a '90-es években.
A konferencia első délelőtti, ünnepélyes összejövetele sok dicsőítéssel és a hívőket az evangélium terjesztésében való részvételre buzdító üzenettel, amely noha
régen hangzott el, mindig aktuális marad.

CD: 900.DVD: 1800.-

003

Reinhard Bonnke és Benny Hinn: Naámán három hibája.
Reinhard Bonnke elmondja, hogyan NE közeledjünk Istenhez, majd Benny Hinn
imádkozik a betegekért. A felvétel kiváló eszköze a bizonyságtételnek.

CD: 900.DVD: 1800.-

004

Reinhard Bonnke: A legvégzetesebb szó. Ez is egy esti, szabadtéri
evangélizáció felvétele. A klasszikus üzenet drámai módon világítja meg, milyen
következményekkel jár, ha nemet mondunk Isten hívására, amely a megváltásban
fogalmazódott meg.

CD: 900.DVD: 1800.-

005

Reinhard Bonnke: Amikor a kenet forr. Ez az üzenet Dávid és Góliát
történetét dolgozza fel olyan új módon, hogy mindnyájan megtalálhatjuk benne a
helyünket.

CD: 900.DVD: 1800.-

006

Reinhard Bonnke: A parázna nő, a képmutatók és a Gyógyító.
Ez is Reinhard Bonnke egyik kevenc evangélizációs üzenete. Szemléletesen
ábrázolja a különbséget az irgalmatlanul bíráskodó farizeusok és az igazán szent
Krisztus között, aki valóban megszabadít minket a bűntől.

CD: 900.DVD: 1800.-
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Christ For all Nations (CfaN)
Kód

Cím, ismertetés

Árak

007

Suzette Hattingh: A közbenjárás robbanó ereje. Suzette, mint a
közbenjárás vezetője a CfaN-nél, két erőteljes, szemléletes tanítást adott az ima
erejéről, amely megmozdítja a menny erőforrásait és megváltoztatja a dolgokat a
földön.

CD: 900.DVD: 1800.-

008

Suzette Hattingh: A réma Ige használata. Ebben a tanításban Suzette a
közbenjárás egyik fegyverének, a réma Igének a használatáról beszélt. Minden
keresztény a hasznát láthatja az elhangzottaknak, és élvezheti a prófétikus dicsőítést is.

CD: 900.DVD: 1800.-

015

Ray McCauley: Szimpátia vagy meggyőződés. Dél-Afrika legnagyobb
gyülekezet hálózatának vezető pásztora a két magatartásmód közötti különbségről
tanít megalkuvás nélkül.

CD: 500.DVD: 1700.-

016

Ray McCauley: Válaszd a legjobbat, amit Isten neked szán! Ez az
üzenet is egy szabadtéri evangélizáción hangzott el. A dicsőítés után arra kapunk
bátorítást, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, csak Isten tökéletes tervének
megvalósulásával az életünkben.

CD: 900.DVD: 1800.-

A következő három tanítás az 1988-as
birminghami Tűzkonferencián készült.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

009

Reinhard Bonnke: Sodródj Isten folyójával! Ez az üzenet hívőknek
szóló buzdítás arra, hogy maradéktalanul és fenntartások nélkül rendeljük alá életünket a Szent Szellemnek.

CD: 500.DVD: 1800.-

010

Reinhard Bonnke: Istennél ez az utolsó óra, már csak másodpercek vannak hátra. Ez az üzenet evangélizációs célra és hívők felrázására
egyaránt megfelel: felhívja a figyelmünket arra, hogy az utolsó időknek nagyon a
végén járunk, tehát foglalkozzunk az igazán fontos dolgokkal.

CD: 500.DVD: 1800.-

011

Reinhard Bonnke: Jézus vére - áldás és átok. Ezen az evangélizációs
összejövetelen az elveszettekért égő szívből jövő üzenetet hallunk arról, hogy ha
visszautasítjuk a Megváltást, ez ugyanolyan pusztító hatással lesz ránk, mint amennyire életet kapunk, ha elfogadjuk Jézus áldozatát.

CD: 900.DVD: 1800.-
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Amanda Buys
A dél-afrikai Amanda Buys 2012. nyara óta többször szolgált már Magyarországon.
Reméljük, idővel egyre több magyarnak jelent majd áldást a szolgálata. Amanda
Port Shepstoneban született egy ötgyermekes család negyedik gyermekeként. Nem
volt könnyű egy rosszul működő, alkoholista apától szenvedő családban felnőni, de
az Úr a fájdalmas gyermekkort arra használta fel, hogy Amanda megértse az
embereket és elsegítse őket a gyógyuláshoz és a helyreálláshoz. Minden jó célt
szolgál! A középiskola befejezése után Amanda a Pretoriai Egyetem bölcsészkarán
tanult, majd három évig főiskolai tanárként dolgozott. Ebben az időszakban
találkozott majdani férjével, Rolyval, és össze is házasodtak. Isten kegyelméből több mint harmincöt
éve boldog házasságban élnek. Három gyermekük és négy unokájuk született. Roly és Amanda
erőteljesen hiszi, hogy a családot közös szolgálatra hívta el Isten. Hangsúlyozzák a családon belüli
erős kötések és az isteni rend fontosságát. Noha Roly nem mindig tud Amandával tartani a
szolgálati útjain, hiszen főállásban egy kórházban dolgozik, de amikor munkája engedi, elkíséri
feleségét. Nagyon komolyan veszi elhívását, mint a család papja, prófétája és királya: a tőle telhető
legjobb befedezést nyújtja mindenkor Amandának és egész családjának. Isten, az Ő kegyelmében
megtanította Roly kezét a harcra! Amanda tanítói és prófétai szolgálatra kapott elhívást. Legfőbb
ajándéka az, hogy a lehető legegyértelműbben mutassa be Isten gyermekeinek az Atya szívéhez
vezető utat. Ma már sok tanítása elérhető DVD-n, CD-n, valamint munkafüzetekben és könyvekben.
Az utóbbi huszonöt évben Edward és Dalene Gibbens pásztorok fedezik be és mentorálják a
Kanaan Ministriest. Gibbensék a dél-afrikai Vanderbijlparkban működő Élet Folyója Gyülekezetet
vezetik. Az Úr megáldotta Amanda Buyst a Messiásban lehetséges győztes életmódról szóló
kijelentéssel és megértéssel, amikor gyakorlati tapasztalatokat adott neki, szembesítette a győztes
életet akadályozó okokkal, és kiterjedt, intenzív kutatómunkára késztette, aminek eredményeként
létrejött a Lelkigondozói Iskola és az Út a szabadsághoz.” A Zúgó Szél Alapítvány elkezdte
magyarul kiadni Amanda 40-részes DVD sorozatát, melynek címe: Út a szabadsághoz. A DVD-ket
dupla tokban adjuk ki, tehát vásárlóink 2 db DVD lemezt kapnak 2900 Ft-ért. Ez hozzávetőleg 4
órányi tanítást jelent tokonként.

Amanda Buys tanítások
Kód

Cím, ismertetés

Árak

312

Út a szabadsághoz 1-2. Alcímek: Az ember célja: A szellemi ember / A
különbség a szellem és a lélek között. 1. lemez témái: "Az ember célja" témakörön
belül: A teremtés története; Az ember céljának megértése; Ki vagyok?; Újjászületés;
Milyen a szellemi emberem; A szellemi ember értelme; A szellemi ember érzelmei;
A szellemi ember akarata. 2. lemez témái: "Az ember célja" témakörön belül: Mindaz, ami a kegyességre való; Mi a szabadság; A szellemem világosság; Szellemi
emberünk megáldása; A görög és a héber gondolkodásmód összehasonlítása; A
céltudatos élet fokozatai; Mi az elhívásunk; Rendeltetésünk és elhívásunk kapcsolata; Rendeltetésem keresése az utolsó időkben; Az ember fellázad; Mit veszítettünk
el a bukáskor; A bukás hatása a szellemünkre és a szexualitásunkra.

DVD szett: 2900.-

313
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Út a szabadsághoz 3-4. Alcímek: Az ember célja: Isten helyreállítási terve /
A céltudatos élet, és a hét ajándék tanulmányozása. 3. lemez témái: „Az ember
célja” témakörön belül: Isten helyreállítási terve; Isteni megbízatásunk; Kicsoda
Jónás?; Ki vagy te; Rendeltetésünk és célunk meghatározása. 4. lemez témái: „A
hét megváltási ajándék tanulmányozása” témakörön belül: Az ajándékok csoportosításának megértése; Jeshua (Jézus) ajándékai; A Szent Szellem ajándékai; Az Atya
ajándékai; A céltudatos élet; A céltudatos élethez vezető út; Az ajándékok összehasonlítása a testünkkel; Az ajándékok összevetése az isteni fegyverzettel.

DVD szett: 2900.-

Amanda Buys tanítások
Kód

Cím, ismertetés

314

Út a szabadsághoz 5-6. Alcímek: Az ember célja: A hét ajándék tanulmányozása és milyen átkok gátolhatják az ajándékokat / Isten bepótolja, amit a szüleink
elmulasztottak. 5. lemez témái: A megváltási ajándékok és az ellenük irányuló
támadások tanulmányozásának folytatása: A próféta ajándéka és az ellene irányuló
támadások; A szolga ajándéka és az ellene irányuló támadások; A tanító ajándéka
és az ellene irányuló támadások; A buzdító ajándéka és az ellene irányuló támadások; Az adakozó ajándéka és az ellene irányuló támadások; Az elöljáró ajándéka és
az ellene irányuló támadások; A könyörülő ajándéka és az ellene irányuló támadások. 6. lemez témái: A megváltási ajándékok és az ellenük irányuló támadások
tanulmányozásának befejezése a fentiek szerint. Gondozás az anyaméhben a
megváltási ajándékoknak megfelelően; Szülői gondoskodás a megváltási ajándékoknak megfelelően; A nem megfelelő apai törődésből fakadó sebek; Isten pótolja,
amit a szüleink elmulasztottak; Az ember célja és a Szent Szellem ajándékai témakör befejezése.

315

Út a szabadsághoz 7-8. Alcímek: Generációs áldások: Az apa szerepe / Az
ok és okozat elve; Jákób és a magzat megáldása az anyaméhben. 7. lemez témái:
Bevezetés a generációs áldásokról; Az ember célja; Az áldás hatalma és ereje;
Isten megbízása az apák számára; Mit jelent őrizni és gondozni; Rebeka példája; A
görög és a héber szemlélet; Egyetlen valódi célunk; Az áldásban meghatározott
rendeltetés és cél; A generációs áldás öröksége; Az apa szerepe. 8. lemez témái:
Az ok és okozat elve; Az áldások és átkok megértése; Generációs átkok; Júda
életútja; Lót életútja; Jákob élete; Jákob és a baba megáldása az anyaméhben; Az
átkok megnyilvánulása; Az átok zsidó felfogása; Az áldás ősi útja; Eszközök a
gyermek szellemének táplálásához; Az örömkészlet feltöltése; Az „örömtartály”; Az
öröm és az agy feltöltése.

Árak

DVD szett: 2900.-

DVD szett: 2900.-

A DVD sorozat további részei, amelyeken dolgozunk:
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Út a szabadsághoz 9-10. Alcímek: GENERÁCIÓS ÁLDÁSOK: A születés
és a gyermekkor szakaszai, „Démoni szövetségek / Papság és születési jog. /
GENERÁCIÓS ÁLDÁSOK: A születés és a gyermekkor szakaszai, „Démoni szövetségek / Papság és születési jog. 9. lemez témái: 4. rész: Második mérföldkő: születés; Az öröm és az agy; Örömvödrök; Harmadik mérföldkő; A gyermekkortól a
felnőttkorig; Az áldott gyermek jellemzői; Démoni szövetségek; A holtakhoz kötődő
szálak elvágása; Szellemi címkék eltávolítása; Az áldás kútjainak újbóli kiásása;
Pandora szelencéje; 5. rész: hogyan jönnek el hozzánk az áldások; Az élet 7
„útjelző táblája”; Papság; A Királyság igájának felvétele; Isten szívének születési
joghoz kötődő ajándékai; Ábrahám; Példa a generációs áldásokra – Jákob és
Ézsau; A Tóra mintája. 10. lemez témái: 6. rész: Tévképzetek az áldásokról és az
átkokról; A bűn, a lázadás és a bűnösség megértése; 7. rész: Az áldás művészete –
a szavak erőt hordoznak! Az áldások jelentős dolgok; Az áldás hatása; Engedelmesség és áldás; Az áldásban rejlő lehetőség; Hat rossz alapelv; Áldás a végidők
szempontjából.

Árak
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Út a szabadsághoz 19-20. Alcímek: ÚT A SZABADSÁGHOZ: Az akarat. /
ÚT A SZABADSÁGHOZ: Leszámolás az óriásokkal / Termékenységi kultuszok és a
négy elem, 1. rész. 20. lemez témái: Bevezetés a „Leszámolás az óriásokkal és
erősségekkel” témához; A harc három szakasza; A Messiás Teste belép a Földre; A
haditerv; A bűnösség, a vétek és a bűn megértése; Az engesztelés napja (Jom
Kippur) megértése; A Földre való belépés alapelvei; A bűnösség eredete; Noé és
fiai; Nimród és Bábel tornya; Az állatöv megértése; Ősi népek, asztrológia és mitológia.

Ü
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Út a szabadsághoz 17-18. Alcímek: ÚT A SZABADSÁGHOZ: Az elme, 2.
rész, A befolyásolás kapui. / ÚT A SZABADSÁGHOZ: Istenellenes meggyőződések / Karizmatikus varázslás.
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Út a szabadsághoz 15-16. Alcímek: ÚT A SZABADSÁGHOZ: A Királyság
kulcsai, Isten fegyverzete, 1. és 2. rész., Az elme, 1. rész.
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Út a szabadsághoz 13-14. Alcímek: ÚT A SZABADSÁGHOZ / Bevezetés
„Az utazó kézikönyvé”-hez (BENNE: Kérelem írása, Átkelés a Vörös-tengeren. / ÚT
A SZABADSÁGHOZ: Krisztus Testének helyzete a világban, A sötétség hierarchiája. 13 - 19. lemez témái: Ezt az utat azzal kezdjük el, hogy megértjük a szellemi
emberünket és az EGYEDI ajándékokat, amelyeket ISTEN belénk plántált. A következő lépés az, hogy megértsük, mennyire fontos szerepet játszanak a szüleink az
ÉRETTSÉG felé vezető utunkon és az Atyánk fiaivá/lányaivá válásban. Szó esik az
óriások elleni HARCRÓL, amelyek KÖTELÉKEKBEN tartanak minket! Nagyon sok
fajtájuk van… Beszélünk a generációs átkokról, a vérvonalunk problémáiról, termékenységi kultuszokról, a pogányságról, istentelen szövetségekről, a szabadulásról,
a szellemi harcról és arról, hogy hogyan járjunk a SZABADSÁGBAN, amelyet a
Messiás megvásárolt nekünk! Ezen a kurzuson elmagyarázzuk azt is, hogy mennyire fontos ÉPSÉGRE jutnunk, vagyis leszámolnunk a belső és érzelmi sebekkel. A
szabadulás csak az érem egyik oldala. Foglalkozni a szellemi és a lelki fájdalmakkal
a másik. Mind a kettőnek rendben kell lennie az életedben, hogy EGÉSZ legyél.
Ezen az úton az a legfontosabb, hogy KÖZELEBB kerüljünk az Atyánkhoz, bensőségesen megismerjük Őt és járjunk az Ő igaz Útjain… hogy utána VILÁGOSSÁGA
legyünk ennek a sötét világnak!

E
LŐ
K

317

Út a szabadsághoz 11-12. Alcímek: ANYASÁG / Áldások és átkok az anyaságon 1. és 2. rész. / BEMERÍTKEZÉS: Vízkeresztség, Bemerülés Szent Szellembe. 11. lemez témái: Bevezetés; Szeretet- és kötődéshiány; A generációs emlékek
megértése; Születési sorrend; A parázna anya; Az anyaságot érő átkok; A születéskor ránk szálló átok; Szülés utáni depresszió; A táplálás megértése; A csecsemő
agyának fejlődése; A bolond anya; A jézabeli anya; Átkok a méhben; Az anya és a
gyermek elválasztódása; Érzelmi fejlődés; Hogyan reagál az elhagyott gyermek az
anyai törődés helyreállítására; Befejezés. 12. lemez témái: Bevezetés a vízkeresztséghez (MIKVÁHOZ) és a Szent Szellembe való bemerüléshez; A Mikva
(vízkeresztség) megértése; Mikva: a helyzetünk megváltozása, más királysághoz
tartozunk, szellemi harc, a Királyság igájának felvétele, a feltámadott élet; A
bemerítkezéshez vezető lépések; A Szent Szellembe való bemerülés megértése; A
Szent Szellem az Ószövetségben; A Szent Szellem az Újszövetségben; A Szent
Szellem működései; Befejezés.
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Cím, ismertetés
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Dr. Alistair Petrie tanítások
Dr. Alistair Petrie Skóciában született és Kanadában nőtt fel. Először a
televíziózásban dolgozott, majd később Angliában kapott kiképzést a
szolgálatra. Pásztorként működött Angliában, Skóciában és Kanadában.
Jelenleg a Partnership Ministries igazgatója. Alistair író, tanácsadó és
konferenciákon ad elő. Sokat utazik. Együtt dolgozik gyülekezetek,
vállalkozások, városok és országok vezetőivel, és eközben foglalkozik helyi és
globális kérdésekkel is. Alistair szolgálata, amelyben együtt dolgozik vele
felesége, Maria és két fiuk, Michael és Richard is, az utóbbi években azoknak a
lényegi információknak a felfedezésében segített a Gyülekezetnek, amelyek
szükségesek a lakóközösségek, városok és nemzetek felkészítéséhez az
ébredésre és a tartós átalakulásra. A Zúgó Szél Alapítványnál egy magyarországi kurzusán
figyeltünk fel Dr. Petrie szolgálatára és éreztük, hogy a magyar kereszténység számára nagyon
időszerű és fontos az üzenete. Engedélyt kaptunk 4-részes DVD sorozata magyar kiadására.
Ezeknek fordítása 2013. elejére elkészült, elkezdődött a szinkronizálás, de még sok munka vár
ránk. Mindegyik programot több hanggal szeretnénk szinkronizálni, hogy életszerűbbek legyenek
Dr. Petrie „interjúi”, amelyeket a világ különböző részein készít tanítása illusztrálására olyan
emberekkel, akik átélték a kifejtett igazságokat. Ezen kívül magyarul elkészítjük a teljes képernyős
diakockákat, hogy a magyar nézők az anyanyelvükön olvashassák a listákat és kiemelt tételeket.
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RENDKÍVÜLI KÖZBENJÁRÁS! Ennek a DVD tanításnak a keretében,
amelynek felvételeit Kanadában, Granadában és Skóciában készítették,
megindító beszélgetéseket hallhatunk az első vonalban szolgáló vezetőkkel. A
program felhívja, tájékoztatja és felkészíti Krisztus Testét az ébredés elérkezésére és a tartós átalakulásra. Isten ma is szól a népéhez. Vajon figyelünk? Új
belátást ad nekünk a világméretű eseményekbe. Kinyitjuk a szemünket? Dr.
Petrie figyelemre méltó felfedező útra visz minket szemléletes PowerPointos
bemutatója segítségével, melynek során megtudhatjuk, milyen szenvedélyesen
szereti Isten a népét – vajon készen állunk? A tanításból kiderül, milyen ima
szükséges az egyéni életek, a városok és a nemzetek megváltoztatásához;
milyen a kitartó és győztes ima – a rendkívüli közbenjárás!
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Gyógyítsd meg a földet! – Sáfárság – ébredés – átalakulás.
Ennek a figyelemre méltó DVD sorozatnak a felvételeit Kanadában és Skóciában
készítették. A filmen megdöbbentő bizonyságtételek és lélegzetelállító jelenetek
láthatók. A stúdióban rögzített program keretében tájékoztató jellegű PowerPoint
bemutatót is láthatunk, amelynek segítségével Dr. Petrie mélyreható tanítást nyújt
a föld gyógyulásáról. Kihívást intéz hallgatói világképéhez és szemléletesen
mutatja be a kutatómunka és az információn alapuló imádkozás együttes alkalmazását, ami a földterület ökológiai megváltozásához, valamint a váro-sok és
országok átalakulásához vezet.

K

337

Üzleti élet a Királyságban. (Egészen mélyreható eredménnyel jár, amikor
az üzlet és a munkahelyek bekapcsolódnak Isten Királyságába.) Csatlakozz
Alistair Petriehez ezen a mélyreható DVD-s tanításon, amelynek során Alistair
felfedi és elmagyarázza az üzleti világot Isten nézőpontjából! Átfogó PowerPointos bemutatóval szemléltetve Dr. Petrie kifejti a munka világának szellemi alapjait,
melyek – ha megfelelően alkalmazzuk őket – felszabadítják a vállalkozásokat,
városokat és nemzeteket rendeltetésük betöltésére.
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KIÁLTSATOK! Mert az Úr nektek adta a várost. Ez a 2 DVD-ből álló
tanulmány végigjár egy tipikus várost, és megvilágítja hozzáférési pontjait. Ezután
Dr. Petrie tömény és mélyreható, PowerPointos vetítéssel szemléltetett tanítást
ad arról, hogy az egyes keresztények és a gyülekezetek hogyan hozhatnak létre
kézzel fogható, Isten Királyságával összhangban lévő változásokat a személyes
életükben, a lakóközösségeikben, a városaikban, sőt az országaikban.
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John Mulinde
JOHN MULINDE a World Trumpet Mission (WTM) alapítója és elnök-igazgatója. Ez
a missziós szervezet az ébredést szolgálja. Székhelye az ugandai Kampalában van.
Mulinde nemzetközi szinten igen keresett szolgáló az ima, az ébredés és a
közösségi átalakulás témakörében. Ő az egyike Uganda azon országos vezetőinek,
akik kulcsfontosságú szerepet játszottak hazájuk átalakulásában és az egyház AIDS
ellen vívott harcában. John több könyv szerzője, többek között ő írta az Istennek
szentelve (magyarul alapítványunk gondozásában jelent meg, ezen a honlapon
megtalálható a könyvek között), a Transforming Your World (Világod
megváltoztatása) és a The Price of Pursuing Destiny (elhívásod megvalósításának ára) című
műveket. Néhány évvel ezelőtt Mulinde pásztor létrehozta a Nemzetek Imahegyét Kampala
közelében, egy 80 hektáros hegyen azzal a céllal, hogy a közbenjárók ott imádkozzanak és
böjtöljenek a különböző nemzetekért. John a jeruzsálemi, Tom Hess vezette Imádság Háza Minden
Nemzetért nemzetközi presbitériumának is tagja, és részt vesz az Ugandai Ifjúsági Fórum országos
kuratóriumának munkájában is, amit Janet Museveni, az ugandai First Lady vezet. A magyar
keresztények nagy része az Átalakulások II. c. film harmadik, Ugandáról szóló fejezetében
találkozhatott először John Mulindével. Úgy érezzük, sokat tanulhat tőle Isten népe hazánkban,
ezért több, európai felvételét tervezzük kiadni magyarul. Bízunk benne, hogy ezzel érdeklődőink is
egyetértenek majd. John Mulinde feleségével, Sheilával négy saját és három örökbefogadott
gyermeket nevel. Mindegyik gyermek iskolás.

John Mulinde tanítások
Kód

Cím, ismertetés
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Ki áll a résre? A felvétel 2006-ban készült Svájcban, de ma épp olyan aktuális,
mint akkor volt. Ebből a tanításból megérthetjük, hogy nem elég "várnunk a sült
galambot", az ébredés, országunk megújulása nem fog az ölünkbe pottyanni, hanem Isten népének a dolga az, hogy a nemzete iránti izzó szeretettel odaszánja
magát az imádkozásra. Az Úr elé kell állnunk hazánkért azzal az elszántsággal,
mintha egyedül rajtunk múlna az ország pusztulása vagy felemelkedése. John
Mulinde saját hazájából, Ugandából vett példákkal illusztrálja mondandóját. Kétségtelenül sokat tanulhatunk tőle.

CD: 900.DVD: 1800.-

Isten Királyságának megvalósítása országunkban. A felvétel 2006ban készült Svájcban, de ezekben a napokban is érvényes az üzenet: a társadalom,
amelyben élünk, nem fog magától megváltozni. Mindegyikünknek meg kell tennünk
a magunk részét. Imában egységesen, egyénileg pedig azokon a szakterületeken,
amelyekre Isten elhelyezett minket: az oktatásban, a médiában, a művészetekben,
az igazságszolgáltatásban, sőt a politikai pozíciókban is. A keresztényeknek úgy át
kell itatniuk a környezetüket az evangéliummal, hogy végül a világi vezetők is tőlünk
kérjenek tanácsot.

CD: 900.DVD: 1800.-

Isten rázza a világot. A felvétel 2005-ben készült Svájcban, de a világ
helyzetét tekintve olyan, mintha tegnap hangzott volna el a tanítás, hiszen a világméretű válságról és az egyre sűrűbb és súlyosabb természeti csapásokról úgy
beszél John Mulinde, mint az idei napilapok. Elmondja, miért és milyen céllal rázza
Isten a világot, továbbá hogy mit kell Isten népének tennie, és milyen szívvel kell a
hívőknek élniük az adott körülmények között?

CD: 900.DVD: 1800.-

Nem uralkodhat rajtunk a világ rendszere. A felvétel 2009-ben készült
Németországban, egy háromrészes sorozat első darabjaként. John Mulinde
megrázóan tudatosítja bennünk, hogy sokszor azért nem tudjuk akkora lendülettel
és hatékonysággal szolgálni Istent, mint szeretnénk, mert visszahúznak minket a
körülöttünk működő világ "rendszerének" kötelékei. Nem feltétlenül a politikai és
gazdasági struktúrákról van itt szó, hanem a bevett normákról, szokásokról és
elvárásokról. Ki kell tépnünk magunkat ezek szorításából, ha maradéktalanul be
akarjuk tölteni küldetésünket.

CD: 900.DVD: 1800.-
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Derek Prince
Derek Prince (1915-2003) brit szülők gyermekeként Indiában született.
Tanulmányait az Eton College-ban, a Cambridgei Egyetemen és a Cambridge-i
King’s College-ban végezte, ahol görögöt, latint, filozófiát, hébert és arámot tanult,
de számos ma élő nyelvet is beszélt. A II. Világháború alatt a brit hadsereg
kötelékében szolgálva létfontosságú találkozásban volt része Jézus Krisztussal. E
találkozás két következtetésre késztette; először: Jézus Krisztus él, másodszor: a
Biblia igaz, nélkülözhetetlen, aktuális könyv. E felismerések egész életére
meghatározó jelentőséggel bírtak. A háború után Izraelben maradt, s feleségül vette
Lydiát, s ezzel az ő nyolc nevelt gyermekének apja is lett. Később a család Kenyában szolgálta az
Urat, ahol örökbe fogadtak még egy afrikai kislányt is. Lydia 1975-ben meghalt, Derek három évvel
később lépett házasságra második feleségével, Ruthtal. Derek nemzetközi hírű vezető bibliatanító
volt. Sokszor hívták előadónak különböző konferenciákra. Negyvennél több könyvet írt, melyeket
sok nyelvre lefordítottak már. Rádióműsorai mind a hat földrészen hallhatóak, 120 országban,
minden időzónát lefedve. Felkent bibliai tanításai kép- és hangfelvételeken is velünk maradtak.
Felekezetiességtől és szektásságtól mentes megközelítésével korunk főbb eseményeibe is
prófétikus, bibliai betekintést ad.

Derek Prince tanítások
Nagy örömünkre szolgál, hogy Derek Prince egyre több tanítását adhatjuk ki magyar
nyelven. Íme a kínálat, az első 3 tanításon jelenleg még dolgozunk.

Cím, ismertetés
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Isten beszéde: a kimeríthetetlen forrás. Fedezd fel, mit nyersz Isten
Igéjéből életed minden területén, és hogyan válhat mindez valósággá az életedben.
Ez a kiadvány annak a 26 tanításnak az egyike, amelyekről Derek Prince azt mondta, hogy közre adott szolgálatai közül a leglényegesebbek.

334

A szabadulás alapjai. Derek Prince 22 évnyi szolgálati tapasztalata alapján
adja át nekünk a szabadsághoz vezető alapvető igazságokat.

335

A szabadulás módja. A gonosz szellemektől való szabadulás az egyetlen
csoda, ami az Ószövetségben még nem fordult elő. Ezért ez Isten Királysága
elérkeztének megkülönböztető jele, és Jézus csodái közül elsőként egy szabadító
szolgálatot jegyez fel a Biblia.

Kód

Cím, ismertetés

Árak
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Újítsd meg az egyházat és leborul a világ. „Újítsd meg az egyházat és
leborul a világ!” Ez volt a jelszava annak az ébredésnek, ami 1904-ben megrázta a
kicsiny Walest - Ha megújul az egyház, leborul a világ is. Alcímek: 1. Isten elszámoltatja az egyházat, 2. Az ítéletnek Isten házán kell kezdődnie. 3. Bűn, igazság és
élet, 4. Önmagunk megalázása böjt által, 5. A menyasszony elkészíti magát, 6.
Látás a szentségről.

Mp3:
1900.CD szett: 2900.DVD szett: 5000.-

304

Négy életre szóló igazság. Isten minden életkorban egyforma mércét szab a
keresztényeknek. Nála soha nem változnak a siker feltételei. Ebben a tanításban
Derek Prince mai fiatalok őszinte kérdéseire ad őszinte válaszokat.

CD: 500.DVD: 1800.-
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Derek Prince tanítások
Kód

Cím, ismertetés
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Tudod, mennyire értékes vagy? A legtöbb keresztény nem is tudja, menynyire értékes Isten szemében. Ez nem alázat, hanem gyenge önértékelés. Csak
akkor gyakorolhatjuk a valódi alázatot, ha ismerjük az értékünket.

CD: 500.DVD: 1800.-

306

Bűntudat, szégyen és elutasítás. Életünk során nem a testünkben, hanem
a lelkünkben kaphatjuk a legmélyebb sebeket. Ezek közül három: a bűntudat, a
szégyen és az elutasítás. Jézus teljes gyógyulást kínál nekünk, de az csakis a
keresztnél nyerhető el.

CD: 900.DVD: 1800.-

307

A két menyegző. A zsidók túl elfoglaltak voltak, amikor meghívót kaptak Isten
Fiának menyegzői reggelijére. Most, a korszak végén a keresztényeket a Bárány
menyegzői vacsorájára hívja Isten. Mi is túl elfoglaltak leszünk ahhoz, hogy elmenjünk?

CD: 500.DVD: 1800.-

023

A két aratás. A jelenlegi korszak egy hatalmas, kettős aratással végződik majd:
üdvösséget hoz a bűnbánóknak, és ítéletet a lázadóknak. Isten munkásokat hív el
az üdvösség aratásának elvégzésére.

CD: 500.DVD: 1800.-

024

Jöjjön el a Te Királyságod. A világon az az ember a legbefolyásosabb, aki
tudja, hogyan kaphat választ az imáira. Tanuld meg ennek két alapvető feltételét:
kerülj összhangba Isten céljával és fogadd el akaratát!

CD: 500.DVD: 1800.-

101

A varázslás: az első számú közellenség. Ez a tanítás leleplezi ennek a
jézabeli erőnek az uralmát családok és nemzetek fölött. Legyőzéséhez illési szolgálat szükséges.

CD: 500.-

103

Hét lépés az ébredéshez. Az Úr megengedi, hogy a népe eljusson odáig,
amikor tudja, hogy már nem tud segíteni magán, s ezért teljesen az Úrra hagyatkozik. Amikor imáink erre a felismerésre épülnek, megnyilvánul az Úr irgalmassága.
A részek címei: 1. A cél a szeretet; 2. Mit jelent szeretni Istent; 3. Önmagunk
megalázása; 4. Törvény kontra kegyelem; 5. Varázslás álruhában; 6. A végsőkig
elszánt ima; 7. Hogyan éljünk egy széteső világban.

Mp3:
1700.CD szett: 2500.DVD szett: 6300.-

107

Mindent megrázok. Vajon elkezdett már beteljesedni az Úrnak az az ígérete,
hogy végül megráz mindent? Ha igen, akkor tudnunk kell, hogyan élhetjük ezt végig
győztesen.

CD: 900.DVD: 2000.-

110

Jézus a fej. Isten mindenek fejévé tette Jézust! Hogyan hat ez a személyes
életünkre, a családunkra, a gyülekezetekre – és az egyházra?

CD: 900.DVD: 2000.-

138

Az igaz és hamis Krisztus. Az egyháztörténelemben sokszor előfordult az,
amit ma is látunk: a valódi Krisztus helyett sokan megpróbálnak hamisítványokat
"eladni" az embereknek, és mindezt egy szellemi erő szorgalmazza.

CD: 900.DVD: 2000.-

296

És akkor jön el a vég. Három evangélium jegyzi fel Jézus tanításait az utolsó
időkről. Ebben a sorozatban Derek Prince elmondja a látását erről a témáról.
Az alcímek: 1. Ha nem törődsz vele, elveszel; 2. A prófétai kijelentés gerince; 3.
Őrszem, mi történik az éjszakában?; 4. Készen kell állnotok.

Mp3:
1300.CD szett: 1800.DVD szett: 3500.-

297

Az ellenségünk kiismerése. Háborúban állunk. A győzelem egyik előfeltétele, hogy jól ismerjük ellenségünk természetét, stratégiáját és gyengeségeit. Ebben
ad segítséget ez a négyrészes sorozat. Az alcímek: 1. A Sátán királyságának a
szerkezete; 2. A varázslás tulajdonságai; 3. Az antikrisztus szelleme; 4. Az egyház
győzelme.

Mp3:
1300.CD szett: 1800.DVD szett: 3500.-
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017

Isteni elhívás. Hogyan ismerjük fel, mire hívott el minket Isten? Hogyan válaszoljunk az
elhívásra? Mibe kerül Jézust követni és milyen jutalmat tartogat ezért nekünk Isten? Ebből a
tanításból megtudhatjuk, hogyan ismerhetjük fel az elhívásunkat, hogyan válaszolhatunk rá,
valamint hogy mibe kerül nekünk Jézus követése és milyen jutalomra számíthatunk. Derek
tanítását Ruth bizonyságtétele teszi testközelivé!

052

Örülök, hogy megkérdezted. Derek Prince a hallgatók kérdéseire válaszol egy tanítás
sorozat végén, többek között az eleve elrendelésről, Izrael utolsó időkbeli szerepéről és arról,
hogy a keresztények részt vegyenek-e tiltakozó rendezvényeken, mondjuk az abortusz ellen.

CD: 500.DVD: 1800.-

053

A keresztény és a pénze. Mit Isten szándéka a pénzünkkel és az anyagi
helyzetünkkel? Mi a helyes viszonyulás a pénzhez? Szükséges egészséges tanítást
kapnunk erről a húsbavágó témáról. Ebből a tanításból megtudjuk, hogy a pénz
fontos dolog. Tanulhatunk a tizedfizetés és adakozás alapelveiről is.

CD: 900.DVD: 2000.-

054

Hitünk megélése nehézségek idején. Ebben a sorozatban a Római levél
utolsó részei alapján hallhatunk tanítást arról, hogy hogyan valósíthatjuk meg a
gyakorlatban az első 11 részben lefektetett igazságokat.

Mp3:
1300.CD szett: 1800.DVD szett: 3500.-

055

Ruth Prince: Az elkötelezettség útja. Derek Prince felesége ritkán szólalt
meg. Itt arról vall, hogyan vitte őt Isten az odaszántság egyre magasabb szintjeire, a
júdaizmustól Krisztusig, a jó világi állástól a teljes idejű szolgálatig, stb.

CD: 500.DVD: 1600.-

056

Isten terve a testeddel. Testünk eredete és célja - Isten gondoskodása és a
mi felelősségünk.

CD: 500.DVD: 2000.-

057

Féled Istent? Az Úr félelme a kulcs Isten bölcsességéhez, tudásához és gazdagságához. Hogyan kaphatjuk meg az istenfélelmet?

CD: 500.DVD: 1900.-

058

Erősségek lerontása. Miért van szellemi harc? Ki harcol ki ellen? Mi melyik
oldalon állunk? Tanuljuk meg ezt a harcot!

CD: 500.DVD: 1900.-

084

Amikor böjtölsz ... Jézus ugyanúgy elvárta a tanítványaitól, hogy böjtöljenek,
mint hogy imádkozzanak. A böjt elfordíthatja Isten ítéletét, a katasztrófát győzelemmé változtathatja, gyógyulást hozhat a nemzetnek és siettetheti Isten Szellemének
késői esőjét.

CD: 500.DVD: 1900.-

085

Mire vár Isten? Miért tűri Isten ezt a sok gonoszságot már oly régen? Mit akar
kihozni az emberi történelemből? Isten kétféle választ vár tőlünk...

CD: 500.DVD: 2000.-

268

Hogyan nézzünk szembe a nehéz időkkel. Ebben a létfontosságú és
aktuális üzenetben Derek Prince elvezet minket az egyetlen reményhez, amivel
átvészelhetjük ezeket az időket, amikor egyre nagyobb az erkölcsi romlás és nőnek
a terhek.

CD: 500.DVD: 1900.-

269

Árvák, özvegyek, szegények és elnyomottak. Isten minden korszakban
ugyanazzal a mérőzsinórral értékelte ki, mennyire él igaz módon a népe: mennyire
törődnek gyakorlati módon az árvákkal, az özvegyekkel, a szegényekkel és az
elnyomottakkal. Az Úr minket is e szerint értékel ma!

CD: 500.DVD: 2000.-

CD: 500.DVD: 2000.-
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046

Az ember a szolgálat mögött. Sok Derek Prince története egyszerre
lebilincselő és buzdító. Olyan ember története ez, aki kiváltságos körülmények
között született, és siker várt rá, de Isten egy másik vágányra helyezte, amikor
kiemelte a már jól kivájt kerékvágásából és egészen más útra állította. Ezen a DVD
-n Derek őszintén megindítóan vall kora gyermekkoráról, tudományos pályájáról és
drámai megtéréséről. Ezután elevenen lefesti háborús szolgálatát, életét Palesztinában az 1940-es években, és házasságát egy dán missszionáriusnővel, aki
egyidős volt az édesanyjával. Amint a történet bontakozik, Derek elmondja, hogyan
kellett a függetlenségi háború idején örökbe fogadott gyermekeikkel együtt az
éjszaka közepén elmenekülniük az otthonukból, végül pedig Izraelből. Ezután egy
hittel teli utazásra visz minket Angliából Kenyába, onnan Kanadába, majd az Egyesült Államokba, ahol Derek megalapította a szolgálatát.
Imádkozunk, hogy amint nézed ezt a megdöbbentő filmet, Derek élete buzdítson
arra, hogy az életedet sokkal inkább bízd rá Istenre, mint eddig.

Mp3:
1000.CD szett: 1500.DVD szett: 2700.-

Kód

Cím, ismertetés

Árak

014

A hit alapjai. Már régen vártuk, hogy közre adhassuk ezt a klasszikus, tízrészes tanítást! Az
egyes tanítások címe: A Sziklára alapozva; Isten Igéjének hatalma és ereje; Hitre jutás megtérés
révén; A hit és a cselekedetek; Bemerülés vízbe; Bemerülés Szent Szellembe; Isten erejének
átadása; Az idő végén; A test feltámadása; Az utolsó ítélet.

Mp3:
2900.CD szett: 4500.DVD szett: 9500.-

020
021

Zarándoklás a Római levélen keresztül, A Római levél befejezése. Derek Prince több hosszú tanítássorozatot is ránk hagyott. Ezek egyike a Pál
rómabeliekhez írt leveléről szóló húszrészes tanfolyam. A sorozatot ketté osztotta az
eredeti kiadó: a levél első nyolc részéről a 020-as számú, 12 részes egység szól, a
végéről pedig a 021-es számú, 8 darabból álló. Kezdő és haladó igetanulmányozók
is hasznát láthatják ennek a részletes és alapos bibliai elemzésnek.

Mp3:
3500.+2500.= 6000.CD szett:
5000.+3000.- = 8000.DVD szett: 11200.+7400.- = 18600.-

041

Derek Prince: Szabadulás az átokból. Semmi sem sikerül? Legyőzött és
rémült vagy? Sosem jutsz el az elégedettségig? Mindennek lehet szellemi oka.
Fedezd fel, hogyan léphetsz ki az átok sötét árnyékából Isten áldásának napfényére!

CD: 900.DVD: 2000.-

044

Hálaadás, dicsőítés és imádás. Gyakorlatias tanítás a hálaadás, dicsőítés
és imádás bibliai alapigazságairól. Ismerjük fel, hogyan építhetjük be az imának ezt
a három fajtáját az Istennel való kapcsolatunkba, és éljük át mindennek dicsőséges
gyümölcsét!

CD: 900.DVD: 2000.-

045

A megvallásban rejlő erő. Tanítás a megvallás erejéről. Használhatjuk a
Bibliánkat úgy, ahogy Mózes használta a botját, azaz a segítségével bevihetjük Isten
erejét minden olyan területre, ahol a Sátán ellenáll Isten céljainak és népének.

CD: 500.DVD: 1800.-

063

A kereszt a középpontban. A Kereszt különbözteti meg a kereszténységet
minden más vallástól. Ez minden kegyelem forrása, a Sátán vereségének alapja,
Isten titkos bölcsességének ajtaja és Isten szeretetének végső bizonyítéka.

CD: 900.DVD: 2000.-
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064

A kereszt az életemben. Ha a saját életünkre vonatkoztatjuk a Keresztet, ötrétű szabadulás lehet a miénk: a jelen, gonosz korszaktól, a törvénytől, önmagunktól, a testtől, és a világtól való
szabadulás.

CD: 900.DVD: 2000.-

065

Férjek és atyák. Hogyan kell egy férfinak viszonyulnia a feleségéhez és a
gyermekeihez? Hogyan töltheti be Istentől kapott szerepeit mint próféta, pap és
király?

CD: 900.DVD: 2000.-

066

A királyság evangéliuma. Isten legfőbb célja az, hogy az Ő Királysága létrejöjjön a földön. Derek Prince három egymást követő szakaszt fest le Krisztus első és
második eljövetele között. Ebben az anyagban páratlan módon láthatunk rá a világ
jelenlegi helyzetére. Az érintett témák: A helyreállítás ideje; Az üzenet helyreállítása;
A Királyság minden nemzet számára; Két ellenséges királyság; Papok királysága; A
Királyságba csak születéssel juthatunk be; Csak ez a Királyság rendíthetetlen.

Mp3:
1700.CD szett: 2500.DVD szett: 6300.-

067

Az Engesztelés. Ez a tízrészes tanítás felvételei kapható DVD-n és CD-n. Arról
a tökéletes, mindenre elégséges áldozatról szól, amivel Jézus örökre eltörölte a bűn
hatásait, és tökéletes jólétet biztosított minden hívő számára. Ez a sorozat Jézus
áldozatának tizennégy fő szempontját fejti ki és négy lépésről tanít, amelyek segítségével elérhetjük ezeket az áldásokat. Az alcímek: Egyetlen, mindenre elégséges
áldozat; Örökre tökéletessé téve; Istentől rendelt csere; Bocsánat és gyógyulás; Bűn
kontra igazság; Halálból életre; Átokból áldás; Szabadulás az átokból; Szegénység
helyett bőség; Szégyen helyett dicsőség; Elutasítás helyett elfogadás; Óember
helyett újember; Szabadulás a jelen korból; Szabadulás a törvénytől és az éntől;
Szabadulás a testtől; Szabadulás a világtól; A törvénytől a tapasztalatig; Átfogó
megváltás; Négy döntő lépés; Szabadulás megváltás által.

Mp3:
2900.CD szett: 4500.DVD szett: 9000.-

068

Visszatérés az egységhez. Jézus szemében csak egyetlen Egyház van a
földön: az Ő Menyasszonya. Az egyház egységben kezdődött - hogyan térhetünk
vissza ehhez az állapothoz?

CD: 500.DVD: 1900.-

069

Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket. Ebben a tanításban az
utolsó időkben létfontosságú kérdésekről esik szó: hogyan ismerhetjük fel az igazságot? Hogyan lép be életünkbe a megtévesztés? Miféle próféciák veszélyesek?
Milyen keresztények fogékonyak a megtévesztésre? Hogyan védekezhetünk?

CD: 500.DVD: 2000.-

070

A keresztnél történt csere. A keresztről szóló kinyilatkoztatás a kezünkbe
adja Isten korlátlan tárházának kulcsát.

CD: 500.DVD: 2000.-

071

A Kereszt négy szempontja. Ezek az üzenetek a tökéletes áldozat négy,
egymással összefüggő oldalát fedik fel. Ezek révén gondoskodott Isten az emberiség minden szükségéről. Alcímek: Isten gyógyszere a bűnre; A tökéletes áldozat; Az
eltakart kereszt; A kereszt az életedben.

CD: 900.DVD: 2000.-

072

Az igaz és a hamis egyház. Két egymással ellentétes vallás hódít tért korunkban. Az ábeli hit vértanúkat terem és létrehozza a Menyasszonyt. A Káin féle
egy gyilkost és szajhát hoz létre.

CD: 900.DVD: 2000.-

073

Hogyan alkalmazzuk Jézus vérét. A személyes bizonyságtétel az "izsóp",
amellyel felvihetjük Jézus vérét az életünkre.

CD: 500.DVD: 2000.-
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Alan Vincent
Alan Vincent Isten felkent apostola, aki apostoli atyaként szolgál világszerte sok
vezetőnek, fiatal, fejlődő apostoloknak, gyülekezeteknek és szolgálatoknak. Isten
prófétai kinyilatkoztatással áldotta meg őt az Igéből, amely által sokan jutnak el
mélyebb érettségre az Isten Királyságának megfelelő életmódban és szolgálatban. A
hallgatói meggyőződnek mindarról, amit Isten tartogat nekik és így nagyobb szabású
gondolkodásra és cselekvésre bátorodnak fel. Világszerte több városra és térségre
hatott már Alan Vincent erőteljes, felkent és kinyilatkoztatáson alapuló szolgálata.
Alan széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik. Sok, hiteles tapasztalatot szerzett az
ébredésről: 40 éves, még nem lezárt, szolgálatra tekinthet vissza az indiai Bombayben, ahol
fiatalon, tudatlanul, baptista és mértéktartó evangéliumi háttérrel megpróbálta kiragadni az
embereket a több ezer bálványisten és a kasztrendszer fogságából, vajmi kevés sikerrel. Aztán
amikor, kétségbeesett könyörgés után, Isten elkezdte látogatni az összejöveteleit (amit több
hónapig tartott megszokni) és Vincent testvér elkezdett azzal a hatalommal imádkozni, amit Jézus a
halála és feltámadása által szerzett meg az egyháznak, elkezdtek a sötét bilincsek lehullni az
emberekről, akik átélték az evangélium gyógyító és szabadító erejét, valamint azt, hogy Isten fiai
mind egyenlőek. Ma már Alan Vincent ténykedésének gyümölcseként kb. háromezer gyülekezet
működik egész Indiában a helyi vezetők alatt. Számos egyéb terület mellett jó ajánlólevél még az is,
hogy Alan testvér évekig Reinhard Bonnke utómunkás csapatában dolgozott: segített tanítvánnyá
tenni és gyülekezetekbe rendezni az evangélizációkon megtért tömeget. Az utóbbi években, sok
más szolgálóhoz hasonlóan, Isten Alan Vincent figyelmét is a volt szocialista Európa felé irányította,
hiszen számos szaktekintély szerint a világnak ezen a részén már bontakozik, és hamarosan
végigsöpör az ébredés. Alan évek óta rendszeresen jár többek között Ausztriába, Lengyelországba,
Horvátországba és Magyarországra is.

Alan Vincent jegyzetek
Alan Vincent számos országban szolgál és tanít. Amikor
valamelyik üzenetét nemzetközileg fontosnak nyilvánítják,
leírják az elhangzottakat, hogy azután írásban lefordítva
juttassák el több nemzet keresztényeihez. Így születtek
ezek a füzetek is.

Cím, ismertetés

Árak

A fiak megváltoztathatják a világot, a csecsemők nem képesek semmire. Ebben
a tanításban Alan Vincent részletesen elmagyarázza, mit jelent Isten fiának lenni. Kifejti a különbségeket a szellemi fejlettség különböző szintjei között és bemutatja, mit jelent, amikor Isten azt mondja: azt
akarja, hogy a fiai legyünk. A tanításból megérthetjük: az, hogy Isten fiai vagyunk, azt jelenti, hogy
ugyanolyan életet élhetünk, és ugyanúgy cselekedhetünk, ahogyan Jézus cselekedett és élt istenfiúi
minőségében, hiszen Jézus volt az első sokak közül. Alan bebizonyítja, miért csak érett fiak vehetik
birtokba az örökségüket, és ezeket az igazságokat három, az Újszövetségben található gyülekezet
példájával ábrázolja. Végül azt is megláthatjuk, hogy ha fiúként élünk, ez nem csak nekünk hasznos,
hanem így lehetünk eszközei a társadalmi átalakulásnak, hogy városaink, falvaink és nemzeteink
Istennek és az Ő Krisztusának Királyságává változzanak.

560.-

A tekintély hét szintje. Alan Vincent felállítja a tekintély isteni rendjét Isten Igéjének a fényében.
Amikor ez a rend szemben áll a világ útjaival, az Ige világosan eligazít minket: elmondja, hogy a világ
útja lázadás Isten és az Ő Igéje ellen. A tekintély minden valódi szintjének létezik hamisítványa. Ez az
üzenet tisztázza a kettő közötti különbséget és megmutatja a békességhez és győzelemhez vezető
utakat, amelyeken mindazok a hívők járhatnak, akik engedelmeskednek a tekintély isteni rendjének.

460.-

24

Alan Vincent jegyzetek
Cím, ismertetés

Árak

A Kereszt ereje. Az ötrészes sorozat első darabjában Alan Vincent megmutatja, hogy Jézus
értünk elszenvedett halála (ez a kereszt első műve) jelenti a kereszt erejét a bűn megbocsátására és
eltörlésére. Jézus meghalt értünk, hogy kifizesse a bűn jogos büntetését, így teljesen kielégítse Isten
haragját és elvegye a Sátán életünkre vonatkozó minden jogos igényét. A kereszt második műve az,
hogy egyszer s mindenkorra meghaltam Krisztussal együtt. A kereszt ereje halálra adta az ó-embert.
Ez befejezett tény. Az ó-ember egyszer s mindenkorra megfeszíttetett, így soha többet nem zavarhat.
A kereszt ereje felszabadít minket arra, hogy már most új teremtmények legyünk Krisztusban. Nem
vagyunk többé örökölt múltunknak, szülői múltunknak, hátterünknek vagy éppen azoknak az ostoba
dolgoknak a foglyai, amiket mi magunk követtünk el. A harmadik üzenetben Alan Vincent arra buzdít,
hogy éljünk a Szellemben és így Szellemben is járhassunk! Elmagyarázza, hogyan bánik el a Kereszt
ereje a testtel. Isten gyűlöli a testi természetet és annak minden önerős igyekezetét, meg azt, hogy
mindig önmagának akar kedvezni. Isten szemében a test csak arra jó, hogy kivégezzék a kereszten.
Hit által úgy kell döntenünk, hogy egyetértünk Istennel: a testet meg kell öldökölni. Életmódunkká
választhatjuk azt, hogy folyamatosan, naponta, percről-percre megfeszítjük a testünket a kereszt
erejének a segítségével. Isten olyan életet kínál nekünk, amelyben győztesek lehetünk a bűn fölött
Isten Szelleme által. A negyedik részből megtudjuk, hogy a keresztben van erő ahhoz, hogy megfeszítse nekünk a világot, minket pedig a világnak. A kereszt ereje megszabadíthat minket a világ erejétől úgy, hogy ne fogadjuk el a világ szabványait, amelyek szeretnének a saját öntőformájukba préselni
minket és szemben állnak Isten Királyságával. Ha megújul az elménk, felfedezhetjük azokat az örök
célokat, amelyekre Isten teremtett minket, és ha azokat megvalósítjuk, sikeressé válunk Isten szemében! A Kereszt erejéről szóló sorozat 5. részében Alan Vincent megmutatja nekünk, mi van Isten
szívében a szövetséggel kapcsolatban, és hogy mennyire vágyik Isten arra, hogy felhőtlen, szerető
kapcsolatban élhessen a népével ebben a szövetségben, amit a kereszttel készített elő, és amit a
kereszt ereje érvényesített.

600.-

Atyaság. Isten elsősorban Atyaként beszél önmagáról a Bibliában. Elvárja a szellemi vezetőktől,
hogy atyaként viszonyuljanak a rájuk bízottakhoz és tudjuk, hogy az apa milyensége a földi családokban is meghatározó a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából. Ebből a tanításból megtanulhatjuk az atyaság alapelveit, mert ez a téma kulcsfontosságú ahhoz, hogy a társadalom minden
területén jól működjenek a dolgok.

560.-

Apostoli szolgálat. Alan Vincent felvázolja az apostoli szolgálat jellemzőit és elmondja Isten
Igéje alapján, milyen képességekkel rendelkeznek az apostolok. Rámutat, hogy ők az egyház építőmesterei; a hadsereg tábornokai; Isten tervének stratégái; a királyság kormányzói; Isten családjának
atyái; adott gyülekezetek és fiak atyái.

460.-

Fej és vállak. Isten a királyságában működő kormányzás megfelelő rendjének az erejével rontja le
az ellenség minden munkáját és takarítja be a hatalmas aratást. Alan Vincent bemutatja azokat az
alapelveket, amelyek szerint Isten kormányozza az egyházat, a helyi gyülekezetet és a családokat,
hogy a kenet lefolyhasson a fejről a vállakra, egészen a test legalsó pereméig.

460.-

Fiúként imádkozni. Ebben az üzenetben Alan Vincent kimutatja, hogy az újjászületés által Jézus
vértestvérei, és így a Mennyei Atya fiai lettünk. Már nem kell úgy imádkoznunk, mint a kérelmezőknek,
hanem imádkozhatunk fiúként, akinek jogai és igényei vannak, akinek az Atya gazdagságot akar adni.
Alan Vincent elmagyarázza, hogy e dicsőséges fiúság révén túl tudunk lépni a személyes szükségeinkért való imádkozáson, és a szükségben lévő barátainkért kiálthatunk az Atyához. Az Atyának válaszolnia kell egy fiú imájára, aki azért kiált Hozzá, hogy hatalmasan betöltekezhessen Szentlélekkel,
olyanná válhasson, mint Isten tűzcsapja és megmenthessen városokat, nemzeteket a sátán hatalmából.

460.-
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Alan Vincent jegyzetek
Cím, ismertetés

Árak

A határvonal átlépése. Ha mi, keresztények, szeretnénk, hogy országunkat betöltse Isten
dicsősége és egész városok belépjenek Isten királyságába, szükségünk van a Szentlélek erejének
megfelelő kenetére, mert ha már megindultunk a gonoszság démoni hegyei ellen, ők is vissza fognak
támadni. Ebben az üzenetben Alan Vincent világosan kimutatja, hogy Jézus meghúzott egy vonalat,
majd bemutatja azt Isten nagy szolgáinak életén keresztül, mint pl. Keresztelő János, aki tüzes prédikátorként kezdte, de végül reménytelen csalódottság áldozata lett, mert börtönbe került, valamint Illés
próféta, akit legyőzött egy démoni erő, s így, végül, nem végezte el az Istentől kapott feladatait. Olyan
keresztények akarunk lenni, akik beszélnek Isten királyságáról, vagy olyanok, akik megvalósítják ezt a
királyságot?

460.-

A hetvenek klubja. Ez az Úr felhívása, amit a „hetven” szolgának címez, akik megengedik Neki,
hogy elküldje és elhelyezze őket, mint a békesség házait, démoni erősségek lerontására és az aratás
betakarítására. Ez a „hetven” teljesen odaszánja magát az Úrnak, és engedelmesen él Dávid sátrában. Így Jézushoz hasonlóan ők is világosság lesznek a világban.

460.-

Hittel teli városhódítók. Ez a tanítás felhívás arra, hogy adjuk át Jézusnak az összes kulcsot
és engedjük, hogy Ő vezesse életünk autóját. Amikor megszületünk természetes szüleink gyermekeként, automatikusan a Sátán gyermekeként születünk meg. Az első üzenetben Alan Vincent megmutatja az egyedüli módot arra, hogy Isten gyermekévé válhassunk és elmondja, Isten hogyan tehet
teremtő csodát az életünkben, miután fizikailag megszülettünk. Ezután elmagyarázza, hogy Istennek
szüksége van emberi segítőkre; olyanokra, akiknek a teste élő áldozat, elválasztva az Ő akaratának
cselekvésére. Felhívás ez a keresztényekhez, hogy engedjék meg Istennek, hogy átalakítsa az elméjüket, betöltse őket a saját hitével és oda helyezze őket, ahol szüksége van rájuk. Alan Vincent felvázolja, hogyan kaphatjuk meg Isten hitét, és hogyan biztosíthatunk teret Isten erejének, amit az ima
hoz le közénk, hogy a hit működése révén csodák történhessenek.

560.-

Isten gyermekei, vagy Isten fiai. Ebben az üzenetben Alan Vincent felhívja a keresztényeket,
hogy nőjenek fel, amíg erőssé nem válnak Isten számára. Lépjünk ki a kereszténység gyermekkorából, amikor csak saját szükségeink betöltésével foglalkozunk, mint a csecsemők! Isten érett keresztényeket keres, akik készek arra, hogy kiképezze őket jézusi érettségre. Alan Vincent bemutatja, hogyan lett Jézus, az engedelmessége által Isten első olyan Fiává, aki ember, és amellett, hogy örökölte
a menny összes, rendelkezésre álló erejét, hogyan vágott a számunkra is utat, amelyen járva az
ördög minden munkáját tönkretehetjük.

460.-

Itt az áttörés ideje. Az „Itt az áttörés ideje” c. üzenet első részében azt halljuk, amint Isten felhívja az egyházát: ne csak éldegéljen ezután zárt ajtói mögött. Fel kell ismernünk Isten időzítését, meg
kell ragadnunk a „kairosz-pillanatot” és azzá a harcoló egyházzá kell válnunk, amely egyesült erővel
nyomul előre Isten Királysága felé. A második részben Alan Vincent elmagyarázza, hogyan munkálta
az Evangélium javát erőteljesen Péter bebörtönzése. A várost elfoglaló gyülekezetnek harcoló gyülekezetnek kell lennie. Felkent egyéni szolgálatok nem szállhatnak harcba démoni erők ellen. Az egyháznak megfelelő felszereléssel kell rendelkeznie (a sátánt eltaposó lábakkal), mert a háborút meg
kell nyerni, mielőtt arathatunk.

460.-

Jézus tanúi. Ebben az üzenetben Alan Vincent arra buzdítja a keresztényeket, hogy csatlakozzanak a felházban összegyűlt tanítványokhoz, azaz lépjenek túl az áldott és elégedett hívő élet szintjén.
Felgerjeszti a keresztényeket, hogy legyenek egy olyan nép, amely belép az erő pozíciójába, megtanulja viselni a feltámadás ruháit, amelyeket Istentől kapott, és leül a nyugalom trónjára mennyei tekintéllyel, hogy Isten ereje és dicsősége megérinthesse a nemzeteket. Felhívás ez minden keresztényhez, hogy éljen egészen másként és természetes módon áradjon belőle a Krisztus melletti tanúságtétel.

460.-
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Alan Vincent jegyzetek
Cím, ismertetés

Árak

Keresztények a tónál. A Bethesda tavánál fekvő, 38 éve beteg ember története alapján Alan
Vincent felvázolja a mai keresztény egyház képét: a keresztények a tó körül heverésznek az arra
vonatkozó kifogásaikon, hogy miért nem hisznek Isten gyógyító erejében. Jézus azonban azt parancsolta a betegnek, hogy keljen fel és járjon hitben. A keresztényeket ugyanennek a döntésnek a
meghozatalára hívja fel ez az üzenet.

460.-

Pénzügyek Isten Királyságában. A sorozat első része arról szól, hogy hogyan működnek a
pénzügyek Isten Királyságában. Alan Vincent arra bátorítja a hívőket, hogy lépjenek ki hitben és
fizessék a tizedet, hogy Isten is kiáraszthassa az áldásait. Ebben az üzenetben alaptanítást kapunk a
bibliai bővölködésről, meglátjuk, hogy a tizedfizetés már Ábrahámmal elkezdődött, aki ezzel is kifejezte önként a hitét, az örömét és a háláját. A tized gyakorlata a mózesi törvényben is folytatódott, ahol
törvényi kötelességgé vált, majd átnyúlt az adakozás újszövetségi formájáig, amely az örvendező szív
túlcsordulása. A második tanításban Alan Vincent a vetés és aratás törvényéről, valamint a Bibliában
említett különböző tizedekről beszél. Amint engedelmeskedünk és hiszünk az adakozó szívű Istennek,
kicsit jobban kibontakozik az életünkben Isten bölcsessége a pénzügyek területén. A harmadik üzenetben Alan Vincent a vetés és aratás, valamint a vetés és evés törvényéről beszél. Arra buzdít minket, hogy bibliai módon, sáfárként álljunk hozzá a ránk bízott pénzhez. A bibliai adakozásban Isten
törvényei működnek, és Isten bölcsessége. Isten kitűnő adakozó és ugyanilyen szívet ajándékoz a
követőinek.

560.-

Saul háza és Dávid háza. Alan Vincent a mai egyházi életre vetíti ki az engedetlen, saját elképzeléseit végrehajtó Saul és az Isten szíve szerint való Dávid közötti ellentétet.

460.-

Végy egy kardot. Ebben az üzenetben Alan Vincent elmondja, hogyan kérdezte meg Istentől,
hogy mit fog tenni 1999-ben. Isten az Ézs. 61-ből válaszolt: Ez Istenünk bosszúállásának napja és az
Úr kedvező esztendeje. Isten mindent helyre fog állítani a földön, amit az ördög elpusztított. Ehhez
szüksége van ránk, a népére, hogy a katonái legyünk, a hatalmas kardjai a kezében a Szellem ereje
által. Ez az üzenet bátorító és sürgető felhívás a keresztényekhez, hogy képesek legyenek értelmezni
az időket, készen álljanak, amikor Isten hívja őket. Hiszen Isten harcra hívja a népét ebben az időben,
nem békességre. Arra, hogy a metszőkésekből kardokat kovácsoljanak! Alan Vincent bemutatja
nekünk a kereszt harcos oldalát. Hajlandóak vagyunk harcba vonulni? Hajlandóak vagyunk kifizetni a
kardot?

460.-

Franz Lippi jegyzet
Cím, ismertetés
Értekezés imakommandókról. A szerző széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a szellemi
harc területén és gyakran ő a tábornok a gonosz szellemi erők ellen vívott csatákban. Ebben a tanulmányban elmagyarázza a stratégiai hadviselés legfelső szintjein tevékenykedő imakommandók öszszeállításának és működtetésének alapelveit.

Ár
460.-
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Kód

Cím, ismertetés

160

Az Ige Iskolája 2004 — A Királyság a maga teljes dicsőségében. Az Ige
Iskoláit közreadó sorozatban ez az első rész. A jelen felvétel 2004-ben Lengyelországban
készült. Alapvető tananyag mindazoknak, akik meg akarják érteni Isten Királysága működésének az alapelveit. Ebben az Ige Iskolájában, több mint 16 órányi, intenzív tanítás alatt, a
témánk: ’Isten Királysága a maga teljes dicsőségében’. Miért ez volt több, jelentős próféta
egyik fő témája? Miért hirdette Jézus ’a Királyság evangéliumát?’ Pál, Jézus mellett, miért
Isten Királyságáról beszélt, és miért nem a bűnbocsánatról? Jézus azért jött, hogy bemutassa, és a földön helyreállítsa a Királyságot. Ő volt a Királyság előfutára, kezdeményezője,
úttörője és megalapítója. Megparancsolta: imádkozzunk, hogy a Királyság jöjjön el a földre
és mi magunk is erőteljesen terjesszük azt. Ehhez pontosan kell tudnunk, mi a Királyság,
és mi nem az. Ha Isten Királysága bennünk van, forradalmasítja a személyes életünket,
valamint a városokat és az országokat, ahol élünk. Az egyes tanítások címei: Bevezetés
Isten Királyságáról, A Királyság az evangéliumokban, A Királyság meghirdetése háborút
jelent, A probléma a függetlenség, A test megöldöklése, Isten megoldása a függetlenség
problémájára, Az ószövetség áttekintése, A dávidi királyság kialakulása, Kormányzás a
Királyságban, A szolgálók különböző fajtái, A Királyság kezdetei az újszövetségben, Jézus
az első ember, aki Isten Fia lett, A Királyság Jézus feltámadásának erejében, Hogyan
terjeszthetjük erővel a Királyságot.

Árak

Mp3: 5000.CD szett:
7000.Jegyzet:
750.-

142

Az Ige Iskolája 2003 — Dávid Sátoráról. Ezen az ötnapos rendezvényen megtanultuk, hogy Dávid Sátora az a szellemi erőmű, amelyből az Isten Királyságának földi
megvalósításához szükséges erő származik. Mindenki számára fontos tananyag ez. A
magyarok 2003-ban fedezték fel újra Alan Vincent szolgálatát. Ebben az évben látogatott
el először egy nem egészen 20 fős csoportunk az ausztriai Grácba, hogy részt vegyenek
az ötnapos rendezvényen. Megdöbbentünk azon, mi minden rejlik Dávid Sátorának jelenségében. Javasoljuk ezt a tanítást a 950.- Ft-os jegyzettel együtt mindazoknak, akik részt Mp3: 5000.CD szett:
akarnak venni Magyarországon az ébredés és a társadalmi átalakulás megvalósításá7000.ban. A konferencia második részében Isten Királyságának néhány kulcsával ismerkedhetünk meg. Reméljük, a 14 tanítás címei kedvet csinálnak az anyag tanulmányozásához:
Miért fontos Dávid Sátora; Az eredeti sátor felállítása; Dávid Sátorának funkciói és Jegyzet: 950.célja; Dávid sátorának jellegzetességei ; A Melkisédeki papság tagjai; A testületi tevéesti
kenység ereje; A megbocsátás és az ima kapcsolata; Harc szellemben és földi szinten; Dávid sátora az irgalom és gyógyulás helye; A Kereszt: A kulcsok Kulcsa ; Miért és alkalmakról
hogyan harcoljunk; A közbenjárástól a harcig; A csodák kulcsa; A halál és pokol kulcsai. összefoglaló
DVD:
A három esti alkalomból készült egy összefoglaló videofelvétel, melyet szintén meg lehet
1800.vásárolni.

157

Az Ige Iskolája 2004 — a Melkisédeki Papság. Sok keresztény számára nagy
talány a Melkisédeki Papság. Alan Vincenttől megtudhatjuk, hogy nagyon is újszövetségi
igazságról van szó, amely mindegyikünkre vonatkozhat, ha eleget teszünk a feltételeknek.
Melkisédek a Zsidó levél fő témája. A melkisédeki papság szent, harcos és uralkodó papság, amely kifejezi Isten Királyságának az erejét és dicsőségét. A kitűnő Zsidó levél célja
az, hogy minden ellenség fölött diadalmaskodó, erős, harcos hitet támasszon bennünk. A
levél írója ujjongva jelenti ki, hogy már most olyan Főpapunk van, aki a Fenség trónjának a
jobbján ül, és onnan kormányoz nagy hatalommal. Tehát bármilyen helyzetben vagyunk is
a jelenben, minden megváltozik, amikor megkapjuk a kinyilatkoztatást erről a hatalmas,
szent, harcos és kormányzó melkisédeki papságról. Az egyes tanítások címei: Miért volt Mp3: 5000.CD szett:
szükség a lévita papságra? Bensőséges kapcsolat Istennel, Melkisédek a zsoltárokban,
7000.Melkisédek Zakariás könyvében, A négy szarv és a mesteremberek, A városok szellemi
kapui, A zsidó levél vázlata 1, 2, Isten építési terve, Lépjünk be a nyugalomba, Hagyjuk el a
csecsemőkort!, A Melkisédeki papság magasabb rendű, Az Atya bennünk és mi Őbenne, Jegyzet: 650.Jézus, a hit bajnoka.

Az Ige Iskolája
Kód

Cím, ismertetés

Árak

Az Ige Iskolája 2005 — Efezus, a város elfoglalásának mintája. Ez alka-

193

lommal Alan Vincent a „város elfoglalásának” témáját vizsgálta meg Efezus városának bibliai
példáján keresztül. Efezus jelentős démoni erődítmény volt, amely ellenállt Isten Királysága
terjedésének és több mint 40 éven keresztül gátolta Európa evangélizálását. Végül, amikor
Efezus Kr.u. 100 körül megadta magát Jézusnak, az ezt követő 200 éven át ez a város vált a
Királyság előrenyomulásának központjává. Alan Vincent meggyőződése, hogy ha megtanuljuk a
leckéket, amelyeket Isten meg akar nekünk tanítani, ugyanezeknek a dicsőséges eredményeknek
leszünk tanúi a városainkban ma. Alan Vincent hiszi, hogy Pál efezusiakhoz írt levele sok szempontból prófétai könyv, amely még sosem teljesedett be. Szerintem Isten még mindig egy olyan
nemzedék előállására vár, amely meg tudja valósítani ennek a nagyszerű könyvnek az üzenetét.
Az Efezusi levél nem csak a „város elfoglalásának”, hanem a hatékony szellemi harcnak is a
kézikönyve. Az egyes tanítások címei: Az Illés nemzedék, Az Illés kenet működése, Fiúként
élni, Mit tanult Pál Filippiben és Thesszalonikában?, Mit tanult Pál Béreában, Athénban és
Korinthusban?, Az átruházott tekintély gyengeségei, Pál intelmei Timóteusnak, Örökségünk
Krisztusban, Krisztus titka, Járjunk világosságban, Felkészülés a harcra 1., Felkészülés a harcra
2., János elragadtatása, Leszámolás Dianával.

Mp3: 5000.CD szett:
7000.Jegyzet:
800.-

Az Ige Iskolája 2006 — Az áldás házának felállítása. Isten mindig a nemze-

231

dékek Isteneként beszél önmagáról. Ő nemzedékeket áld meg, megtartja szövetségét az Őt
szeretőkkel és irgalmas hozzájuk ezer-íziglen. Isten Atyaként jelentette ki magát nekünk és
Atyaként akar kapcsolatban lenni velünk. Azt akarja, hogy fiaiként fogadjuk el Tőle a dolgokat
(bármilyen neműek vagyunk). Miután pedig megkaptuk az áldásokat, atyaként ill. anyaként kell
azokat továbbadnunk, mint nemzedéki áldást szellemi és földi fiainknak (gyermekeinket ebben az
összefüggésben fiaknak nevezzük, bármely nemhez tartoznak is). Így nagyobb áldás szállhat a
következő nemzedékekre. Ebben az Ige Iskolájában elmondjuk, hogyan lehetsz szellemi anya,
szellemi atya és szellemi fiú annak érdekében, hogy létrejöjjön és tovább adódjon a nemzedéki
áldás, ez a nemzedékről nemzedékre egyre növekvő áldás. Franz Lippi Az Exousia Keresztény
Közösség apostoli vezetője és a B.L.A.S.T. nevű apostoli hálózat alapítója, a konferencia házigazdája mondja:.„Az Európa számos országában végzett szolgálat közben azt láttam, hogy
korunkban az egyik legnagyobb problémát a szellemi atyák és anyák hiánya jelenti. Azt tapasztaltam, hogy sok, fiatal gyülekezetplántáló, fejlődő szolgáló és pásztor szellemi atyáért kiált, aki
segít neki felnövekedni elhívása teljességébe. Ebben az Ige Iskolájában gyakorlati tanítást adunk
tapasztalataink alapján, amelyeket úgy szereztünk, hogy az Ige alapelveit a saját életünkben
alkalmaztuk.” Az egyes tanítások címei: Az áldás házának fontossága, Bevezetés a szellemi
anyaság témájához, Ábrahám, a hit pátriárkája, Szellemi anyaság a gyakorlatban, A Szellem
kapcsol össze minket egymással, Minden szellemben dől el, Jézus a jövőt tartotta szem előtt, A
Fiúság és a fiú szíve, Mózes és Józsué: Illés és Elizeus, Járjunk Szellem szerint, Szellemi valóságok átadása, Dávid, A palást átadása, A szellemi fiú kapcsolata a földi szellemi atyjával.

Mp3: 5000.CD szett:
7000.Jegyzet:
900.-

A Szó Iskolája 2007 — Az egyház, amit Jézus épít. Amikor Péter kijelentést

239

kapott, és kimondta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia, Jézus azzal felelt neki, hogy Ő
felépíti az Egyházát és azt a pokol kapui sem győzhetik majd le. Napjainkban, amikor földünkön
felerősödött a szellemi tevékenység Isten és a Sátán oldaláról is, fontosabb mint bármely korábbi
korszakban, hogy együttműködjünk Jézussal az Ő tervei szerinti Egyház felépítésében. Jézus
megígérte, hogy a pokol kapui sem tudják legyőzni az Egyházat, amit Ő épít. Építsük hát Egyházát az Ő tervei szerint, hogy városaink átalakuljanak! A fő előadó, Alan Vincent szavai: "Ezen az
iskolán rendszerezetten fogok tanítani és igyekszem választ adni sok más mellett az alábbi
kérdésekre is: Mi az Egyház elsődleges célja és mi a feladata? Milyen a szerkezete, hogyan kell
vezetni és kormányozni? Mi a pásztorok, a vének és a diakónusok szerepe a helyi gyülekezetben?" Bízunk benne, hogy ez a tanítás is segíti majd a magyar kereszténység visszatérését az
újszövetségi modellhez, hiszen ha Jézus útmutatásai szerint építjük az egyházat, az valóban
hatékony és ütőképes lesz. Ez nyilvánvaló az alcímekből is: 1. A kihívottak közössége, 2. Jézus:
a Gyökér és az Ág, 3. Az egyházban mindenkinek van feladata, 4. A Királyság és az Egyház
kapcsolata, 5. A prófétai szolgálat fontossága, 6. Az illési és a mózesi típusú próféta, 7. Az
apostoli szolgálat lényege, 8. Az apostolok ismertetőjegyei, 9. A szarvak és a mesteremberek,
10. A vének szerepe, 11. Tanácsok vezetőknek, 12. A szolgáló csapat összeállítása, 13. A
csodák megtörténésének feltételei, 14. A sokaság táplálása.

Mp3: 5000.CD szett:
7000.Jegyzet:
850.-
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A Szó Iskolája 2008 — A szellemi ajándékok kincsesháza. Küldetésünk
Isten Királyságának a megvalósítása a földön. Ezt csak úgy tudjuk elvégezni, ha működnek
bennünk a Szent Szellem ajándékai, hiszen Isten természetfölötti, és természetfölötti módon munkálkodik. Emberi erőfeszítésekkel nem terjeszthető Krisztus uralma. Ezért volt
jelentős a 2008. augusztusában Grácban megtartott Szó Iskolája, ahol Alan és Eileen
Vincent, valamint Franz Lippi tanított a Szent Szellem személyéről és ajándékairól. A bibliai
elemzés mellett sokat hallhattunk arról is, hogy az előadók hogyan élik meg saját szolgálatukban az egyes ajándékok működését, ez segít a saját gyakorlatunk kiértékelésében és
fejlesztésében is. Számos tanácsot és útmutatást is kaptunk a Szent Szellemben való
életről. Felkészítést kaptunk a szolgálat munkájára, ami képessé teszi az egyházat az
evangélium átütő erejű, meggyőző bemutatására. Szívből ajánljuk ezt a sorozatot minden
magyar hívőnek, aki részt akar venni országunk megváltoztatásában! Az egyes tanítások
címei: 1. A Szent Szellem személye, 2. ... betelni túlcsordulásig..., 3. Az ajándékokról, 4. A
nyelvektől a tudomány beszédéig, 5. Az alapoktól a kijelentés közegéig, 6. Gyakorlati
kérdések és az isteni bölcsesség, 7. Leginkább kívánjátok a prófétálást! 8. Élet a Szellemben, 9. Gerjesszük fel magunkban a prófétálást, 10. A prófétai ajándék szintjei, 11. A prófétaság két arca, 12. A hit és a csodák, 13. Az erő ajándékokról, 14. Záró gondolatok.
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A Szó Iskolája 2009 — Maradj az út közepén — tartsd meg az írás
egyensúlyát. Vannak olyan igazságok és gondolatpárok a Bibliában, amelyeknek
különböző oldalait és látszólagos ellentmondásait a kereszténység különböző csoportjai
különböző hangsúlyokkal kezelik. Sokszor átesünk a ló különböző oldalaira, nehéz
megtalálni az egyensúlyt. 2009. augusztusában a gráci Szó Iskoláján ezeket a
zűrzavarokat igyekezett rendbe tenni Alan Vincent és Franz Lippi. Először a jó lelkiismeret
fontosságáról hallhattunk, de szóba jött az isteni szuverenitás és az emberi szabad akarat
kapcsolata, továbbá olyan, egymástól elválaszthatatlan igazságpárok, mint Krisztus
személye és Királysága, a Szent Szellem és Isten Szava, valamint a jelenvaló és eljövendő
Királyság. Szeretettel ajánljuk ezt a sorozatot azoknak, akiket már komolyan gondolkodóba
ejtettek ezek a kérdések, és azoknak, akiknek a rájuk bízottak tanításához nyújthatnak
segítséget az elhangzottak. A sorozat alcímei: Isten „elválaszthatatlanjai”; Az élő
lelkiismeret; Mitől tompul el a lelkiismeret; A kereszt három nagy vívmánya; Krisztus
személye és Királysága; Isten szuverenitása és a mi felelősségünk; A kegyelem végtelen
gazdagsága; Isten Szava benned; A betű és a Szellem; Pénzkezelés a Királyságban; A
jövő a jelenben; A tekintély szintjei; Szolgálat Istennek és embereknek.
A Szó Iskolája 2010 — Isten kozmikus terve Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele alapján. A teológusok azt mondják, hogy Pál apostol római
keresztényeknek írt levele az újszövetségi tanítás legjobb összefoglalása a Szentírásban.
Szinte lehetetlen hiánytalanul feldolgozni a tizenhat fejezetben felhalmozott bőséges
kincseket. Ezért ha hallottál is már számos tanítást erről a bibliai könyvről, biztosan találsz
valamit ebben a sorozatban, ami friss kijelentésként hat rád, vagy rémává válik jelenlegi
élethelyzetedben. Jöjj velünk erre a felfedező útra! Többek között olyan izgalmas témákról
esik szó, mint a harc az evolúció tana ellen, a teremtett világ megszabadulása a
hiábavalóságtól Isten fiainak megnyilvánulásakor, formáló szavak kimondása és
mérhetetlenül gazdag örökségünk Isten kegyelme által. Alcímek: A páska újszövetségi
jelentősége; Hit a teremtő Istenben; Isten Királysága és a Törvény; Gazdag örökségünk a
kegyelem által; Istennel történt megbékélésünk gyümölcsei; A kiválasztás kegyelme; Az
üdvösség útja zsidóknak és pogányoknak; Szánjuk oda testünket Istennek; A remény és a
hit kapcsolata; Megszabadulás a hiábavalóságtól; Halandó testünk megelevenedése; A
„hiábavalóság” meghatározása; Isten fiainak megnyilvánulása; Formáló szavak kimondása.
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A Szó Iskolája 2011 — Szellemi harc I. 2011. augusztusában a grazi Szó
Iskoláján a szellemi harc volt a téma, amit 2012. augusztusában folytatnak majd. Örvendetes, hogy egyre több anyag elérhető magyarul erről a húsbavágó témáról. A jelen sorozatból is kiderül, hogy a mindennapi életünk szerves része a szellemi harc, hiszen mindnyájunkat érnek kísértések, és hosszú távon kell kitartanunk a csatákban, méghozá győztesen.
A 3 előadó - a 81 éves Alan Vincent és két szellemi fia, Franz Lippi és Barry Wissler - saját
tapasztalatai alapján tanít számos témáról, többek között a szellemi fegyverekről, az angyalok, a hit, a krisztusi jellem és a kitartás fontosságáról. Napjainkban érezhetően dúl a
harc a földön és a levegőégben is, ezért mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy ne
csak tanulmányozzuk, hanem meg is éljük a létfontosságú igazságokat, amelyeket ezek a
tanítások kifejtenek. Az egyes tanítások címei: Harcoljunk úgy, mint Isten fiai;
Személyes bizonyságtétel; Isten helyez el minket; Szellemi fegyvereink; Mindennapi
harcaink: legyünk résen; A Szent Szellem tüze; Krisztus jelleme bennünk; A hosszútávfutó kitartása; Emberek és angyalok együtt a harcban; A hit ereje; A baráti tűz veszélye;
Időzítés; Dávid Sátora ma; Összefoglaló gondolatok
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A Szó Iskolája 2012 — Szellemi harc II. A 2012-es Szó Iskolája az előző év
augusztusában megtartott Iskola folytatása volt. Az első iskola a személyes életünkben
zajló harcról szólt, ez pedig már a szellemi hatalmasságok és erősségek, a területi fejedelemségek ellen vívott háborúnkkal foglalkozott. Hallhattuk már lezajlott csaták történeteit,
tanulhattunk az erődítmények különböző fajtáiról, valamint megismerhettük a harc alapelveit és fegyvereit. Napjainkban minden olyan szolgálónak és buzgó kereszténynek szüksége
van ezekre az ismeretekre, aki meg akarja változtatni maga körül a világot. Az egyes
tanítások címei: Egy szívvel-lélekkel; Esettanulmány a szellemi harcról; Szellemi csaták
Indiában; Az imakommandó működése; A pokol kifosztása; A győzelem feltételei; Magaslatok lerontása 1.; A szent háború; Minden a javunkat munkálja; Magaslatok lerontása 2.;
Képezzünk tanítványokat!; Az apostoli atyák kulcsszerepe; Győzelemre rendelve; Hatalmi
övezetünk és az egység.

A Szó Iskolája 2013 — 2013-ban Isten megismerése volt a grazi Szó Iskolájának
témája, hiszen a keresztény életünkben minden – a személyes kapcsolatunk Istennel, a
vezetés elvétele, a szolgálatunk sikere és hatékonyságunk a társadalmi átalakulás megvalósításában – azon múlik, hogy mennyire ismerjük Isten szívét, akaratát. Pál apostol is ezt
jelölte meg legfőbb életcéljaként. A három földrészről jött előadók a téma különböző oldalait
fejtették ki: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem megismerését, a Teremtő nagyságát, engedelmességünk és hitünk kulcsszerepét, és további szempontokat. Ajánljuk ezt a sorozatot
minden keresztény testvérünknek. Az egyes tanítások címei: A teremtő Isten megismerése; Isten jósága; Krisztus megismerése; A Szent Szellem ismerése; Isten fiainak megnyilvánulása; Váljunk hasonlóvá Krisztushoz; Az engedelmesség fontossága; Krisztus bennem; Öt százalék elég; A kimondott szó ereje; Krisztus élete bennünk; Őbenne.
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Alan Vincent tanításai Magyarországon
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141

A várost meghódító hadsereg. 2003. augusztusában Alan Vincent Magyarországra jött, hogy vezetők egy csoportjának kétnapos szemináriumot tartson arról, hogy
hogyan állíthatjuk föl és működtethetjük azt a hadsereget, amely be tud venni egész városokat Isten számára. A vezetők hallhatták, hogyan nevelte Jézus Simont Péterré, aki a
Királyság építőköve lett. Szó volt arról is, milyen alapelvek szerint válogatta össze Dávid
azt a vezetői gárdát, amely kitartott mellette a puccs idején, sőt még akkor is, amikor a
király a házasságtörés és gyilkosság bűnébe esett. Valóban az ébredést kezelni tudó
egyházról és a társadalmi átalakulás vázlatáról kaptak tanítást a jelenlévők. Az előadásokról hangfelvétel készült és az a jó hír, hogy nem csak a meghívottak rendelhetnek a kazettákból, hanem mindazok, akik részt kívánnak venni az ébredés lebonyolításában. Ajánljuk
elsősorban pásztoroknak, gyülekezeti vezetőknek, házicsoport és imacsoport vezetőknek…
Mindenkinek, aki fel akar készülni a ránk következő üdvtörténeti eseményekre.

158

A páska és a pünkösd az Újszövetségben. Ezen a budapesti
felvételen azt bontja ki Alan Vincent, milyen újszövetségi valóságokról
beszélnek a páska és a pünkösd ószövetségi ünnepei. Szokásához híven,
most is kihívást intéz a hallgatóhoz, hogy vallásosságtól mentesen, radikálisan éljék meg keresztény életüket. Mondandóját a magyar egyház állapotához igazította.

159

A Királyság négy szakasza. Ezen a budapesti felvételen arról hallhatunk, hányféle
fázisban nyilvánulhat meg Isten Királysága a földön. Ne elégedjünk meg kevesebbel Isten
tökéletes tervénél! A magyar egyháznak kétségtelenül szüksége van mindarra, amit Alan
Vincenttől megtanulhat az ébredést kezelni tudó egyház szerkezetéről, a kormányzást
végző apostoli szolgálatról és az Istennel való egyre bensőségesebb kapcsolat kiépítéséről, mert ezek nélkül a valóságok nélkül nem számíthatunk tartós ébredésre. Ezért is adtuk
ki nagy örömmel a 2004. októberében Budapesten megrendezett, a Királyság négy szakaszáról szóló konferencia hanganyagát. Ajánljuk mindazoknak, akik hajlandók megfizetni a
társadalmi átalakulás árát.
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32

A nők szerepe Isten Királyságában. 2006. május 27-28-án Székesfehérváron
szolgált Alan Vincent a Dávid Sátora Gyülekezet meghívására. Az ország számos pontjáról
érkezett hallgatóság előtt beszélt azokról a tényezőkről, amelyek mindig megtalálhatók
Isten erőteljes mozdulásaiban. Ezek egyike az, hogy a nők a férfiakkal vállvetve részt
vesznek a Királyság terjesztésében. Alan Vincent az eredeti görög kéziratra hivatkozva
megmagyarázta azokat az Igehelyeket, amelyek alapján a nőket évszázadokon keresztül a
háttérbe szorították az egyházban. Nem feminista érvelés ez, de helyreigazítja a fordítói
tévedéseket. Mindenkit arra kérünk, hallgassa végig az egészet, mielőtt végleges véleményt alkot erről a témáról, amely különösen Európának ezen a részén igen vitatott. Hiszszük, hogy ez a tanítás is előmozdítja majd Isten Királyságának térhódítását Magyarországon.
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Uralkodásra rendelve. 2007. májusának első hétvégéjén Székesfehérváron szolgált
Alan Vincent a Dávid Sátora Gyülekezet meghívására. Az egész országból jöttek az érdeklődők. Alan a háta mögött lévő mintegy ötven éves szolgálat tapasztalataiból kiindulva
tanított arról, milyen feltételeket kell az egyháznak betöltenie ahhoz, hogy megdönthesse a
településeink fölött uralkodó gonosz fejedelemségek hatalmát és így megvalósulhasson
Isten Királysága a különböző területeken. Hallhattunk a feltámadott Krisztus mindent átfogó
hatalmáról, a hitetlenség veszélyeiről, a szabadító szolgálat fontosságáról, valamint megtudhattuk, mit kellett megtanulnia Pál apostolnak öt városban, ahol szolgált, hogy készen
álljon szembeszállni Diána istennővel, aki Efezusból kiindulva uralkodott az akkor ismert
világ nagy része fölött. Létfontosságú megszívlelnünk mindezt, ha győztes hadseregként
akarunk színre lépni a mai magyar valóságban.

Mp3: 1600.CD szett:
2700.-
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A megszentelődés és szentség ereje és dicsősége. Alan Vincent a székesfehérvári Dávid Sátora Gyülekezet rendezte konferencián szolgált 2008. májusában. Ezen
a felvételen mélyreható, lényegretörő és radikális tanítást hallhatunk arról, mit is jelent a
megszentelődés a Bibliában, és hogyan kell megnyilvánulnia az életünkben. Könnyen
gondolhatnánk, hogy a megszentelődésről már mindent hallottunk, mégsem csak kezdő
keresztényeknek ajánljuk ezt a nyolc tanításból álló sorozatot, mert régi hívőknek is mondhat újat. Segít még jobban megértenünk, hogyan válhatunk egyre inkább hasonlóvá Jézushoz, hogy akik találkoznak velünk, úgy érezzék, "kis Krisztusokat" látnak, ahogyan ezt az Mp3: 2900.CD szett:
ókori Antiókhia lakói is átélték. Magyarországnak sem kevesebbre van szüksége. Az egyes
3600.tanítások címei: 1. A szellemük a kulcs, 2. Mi a szentség, 3. Szentség: Jézus élete bennünk, 4. A három kereszt, 5. A Szent Szellem mint kiképzőtiszt, 6. Három szellemi törvény,
Jegyzet: 500.7. A békességtől a gyümölcsökig, 8.Az egészséges önkép és a bibliai siker

266

A tömegek táplálásának titka. Ha ébredést akarunk Magyarországon, fel kell
készülnünk arra, hogy a Szent Szellem kiáradásának hatására egyszerre sok ember jön be
a gyülekezeteinkbe, akikkel kezdenünk kell valamit, ha nem akarunk elvetélt szellemi
csecsemőket. Noha sokan nem vettük még észre, Jézus mintát adott nekünk a tömegek
táplálására az egyik csodatételével. Tanuljuk meg és gyakoroljuk az alapelveket, mert Isten
csak akkor tud nagy feladatot ránk bízni, ha meg tudjuk azt oldani. Az egész ország érdeke, hogy képesek legyünk erre.

CD: 900.-

2006. november 3-5. között Székesfehérváron szolgált Eileen Vincent, Alan Vincent felesége, a
Dávid Sátora Gyülekezet meghívására, de a rendezvényre az ország minden részéről eljöttek az
érdeklődők. Alan Vincentet egyre inkább megismeri a magyar közönség, de a felesége szolgálatát
igazán csak az idei Ige Iskolájának felvételén hallhatjuk.

232

Eileen Vincent: A Királyság harcosai. A jelen konferencia többé-kevésbé a
májusi Alan Vincent szolgálat folytatása volt, noha nemcsak a nők szerepéről szólt, hanem
egyéb kérdésekről is: arról, hogy miként imádkozzunk önmagunkért, arról, hogy Isten
uralkodásra hívott el bennünket, valamint a közbenjáró szolgálat lényegéről. Eileen kifejtette a gnosztikus tanítás lényegét, miközben a nők szolgálatát tiltó újszövetségi Igéket magyarázta és elmondta saját bizonyságtételét arról, hogyan indította be lakóhelyén, a texasi
San Antonioban a várost napi 24 órában lefedő imamozgalmat. Dániel példája alapján
elmondta, hogyan akarja a babiloni szellemiség az uralma alá vonni társadalmunkat, és
hogyan védhetjük meg magunkat mi, keresztények, a bekebelező hatástól. Egész szolgálatából nyilvánvaló volt, hogy szenvedélyesen szereti Istent és az embereket is. Eileen nem
hívő, szeretet nélküli, nehéz családi háttérből jött, de Isten teljesen meggyógyította, megváltoztatta és erőteljes szolgájává tette. Szeretettel ajánljuk mindenkinek ezt az igen aktuális, életet megváltoztató üzenetet!

Mp3: 1700.CD szett:
3200.-
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Alan Vincent tanítások
Alan Vincent tanításai Bécsben, a City Church2003 májusában, a magyarok ekkor fedezték fel
újra Alan Vincent szolgálatát
Kód

Cím, ismertetés
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A feltámadás hatalma. Ezen a két kazettán Vincent testvér tanít az engedelmesség
által elnyerhető és a feltámadással járó hatalomról, valamint lebilincselően beszél az Úr
Jézus élete különböző szempontjainak jelentőségéről.

CD: 900.-

134

Imádkozás hatalommal. Ebben a tanításban Vincent testvér folytatja a hatalomról
megkezdett tanítást a bécsi City Churchben: elmondja, hogy miért tudott a 120 tanítvány
Jézus mennybemenetele után a felházban, majd később is többször úgy imádkozni, hogy
megmozdult a hely és azonnal megérkezett a válasz. Kifejti az „egy szívvel-lélekkel” imádkozás titkát és azt, hogy mi az összefüggés az ima és az egyház robbanásszerű növekedése között, amiről az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk.

CD: 900.-
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Isten jelenlétét akarod, vagy csak az áldásait? Kellemetlen, de nagyon aktuális válaszút elé állítja Alan Vincent a hallgatót ezen a bécsi felvételen. Gyorsan meg akarjuk
kapni a szövetségben felkínált javakat és azután tovább élni az életünket, vagy a bensőséges kapcsolatot keressük Istennel és hajlandóak vagyunk ennek megfizetni az árát?

CD: 500.-
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A hit. Minden hit által lehetséges. Friss, aktuális üzenetet hallhatunk a jelen sorozat
felvételein Alan Vincenttől. A XXI. század egyházának szüksége van az eredeti, bibliai
hitre, ha el akarja foglalni Európát. Valóban sok tanítás megjelent már a hitről, de azért ne
tegyük félre ezt se! Alan Vincent Pál apostol Timóteushoz intézett szavait fejtegette ezen a
2004. november végén, Bécsben tartott, kétnapos szemináriumon. Beszélt arról, milyen a
harcos hit és magyarázta a hit növekedésének a titkát. Elmondta, hogyan kell megragadnunk az örök életet és hogyan vívhatjuk meg a hit szép harcát. Hangsúlyozta a jelek és
csodák fontosságát az Evangélium hiteles, hatékony terjesztésében. A tanítást saját életéből és szolgálatából vett erőteljes példákkal tette elevenné Alan Vincent, ezért csak a
hasznunkra válhat, ha megszívleljük szavait.
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Szabadon a pénz vonzásától. Alan Vincent 2005. novemberében, Bécsben beszélt röviden arról, hogy Isten akarata szerint hogyan kell a keresztényeknek viszonyulniuk
a pénzhez, ami lehet nagy áldás, de igen ártalmas csapda is. Mindnyájunknak fontos jól
eligazodni ezen a területen.

Mp3: 1500.CD szett:
2300.-

CD: 900.-

A gyógyító szolgálat alapjai. Ebben a tanításban Alan Vincent megdöbbentő
példákat mond el Isten gyógyító erejének működéséről saját szolgálatából, és felsorolja a
sikeres gyógyító szolgálathoz vezető tíz lépést.
CD: 900.-
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Franz Lippi
Franz Lippi 21 éves korában élte át a megtérést, amitől minden megváltozott.
Mivel akkoriban nem volt gyülekezet abban a városban, ahol Franz élt, három
fiatalember elkezdett rendszeresen találkozni, hogy közösségben legyenek
egymással és imádkozzanak. Így jött létre egy házi gyülekezet, ami később az
Exousia Keresztény Gyülekezetté növekedett az ausztriai Grácban. Működésének
elején, amikor a gyülekezet még nagyon kicsi volt, az Úr azt mondta egy prófétai
üzenetben, hogy ez a közösség sok gyülekezet anyja lesz Európa déli és keleti
részén. 1990-ben a gyülekezet elkezdett Szlovéniában szolgálni: gyülekezeteket
alapítottak és szilárdítottak meg. A munka később más balkáni nemzetekre is kiterjedt és elkezdett
kialakulni egy szolgáló csoport, amely most B.L.A.S.T. néven működik. A rövidítés jelentése:
Balkánt szerető apostoli szolgáló csoport. A csoport vezetője Franz, Alan Vincent felügyelete alatt.
A csoport tagjai hat nemzetből jöttek össze. Franz Lippi felesége, Gerlinde pásztori és jó prófétai
ajándékkal is szolgál, Franz szintén prófétikus és tanítói ajándékkal rendelkezik, valamint képes
stratégiákat átlátni és kidolgozni. Gerlinde szíve ég azért, hogy az egyházban kifejlődjön a
prófétikus dicsőítés. Mindketten azért dolgoznak, hogy felszínre törhessen egy új nemzedék, amely
a hit új magaslataira emelkedik és a Szellem hatalmát erőteljesen mutatja be. Franz idejének nagy
részét arra fordítja, hogy vezetőket neveljen ki. Már tizenévesekkel is elkezdi a munkát. A Királyság
szerinti vezetői struktúrákat akar kiépíteni és felgerjeszti az emberekben a harcos szellemet, hogy
Isten Királysága behatoljon a gyülekezetekbe is. Egész Európában, az USA-ban és Kanadában is
kiképez embereket a szellemi harcra (az ellenség erősségeinek ledöntésére). Franz lelkesen kutatja
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A szellemi harc alapjai. A Nyeste Ferenc vezette Országos Imacsoport
Hálózat 2005-ös évi XI., ceglédi Imatáborának fő tanítója Franz Lippi volt, az
Exousia Keresztény Közösség apostoli vezetője és a B.L.A.S.T. apostoli hálózat
alapítója. Franz Lippi Alan Vincent szellemi fia. Kiterjedt szolgálatot folytat elsősorban a volt Jugoszlávia utód-államaiban és más balkáni országokban, de tevékenysége kiterjed Lengyelországra és a balti köztársaságokra is. Kb. másfél évvel ezelőtt
Isten megmutatta neki, hogy meg kell nyílnia egész Európa felé a szolgálatra és azt
is érzi, hogy Ausztriával és Magyarországgal Istennek közös célja is van, ezért
szívesen megosztja velünk tudását, tapasztalatait. Az imatáborban alaptanítást
kaptunk a területi szellemi harcról és azokról a feltételekről, amelyeknek meg kell
felelnünk, ha alkalmasak akarunk lenni fegyelmezettséget igénylő, magas szintű
katonai feladatok végrehajtására az ébredés érdekében. A hallgató készüljön fel
kemény, de tápláló és világosságot hozó szellemi eledelre!

194

Dávid sátora természetfölötti, Szövetségi kapcsolatok. 2005. november 17-20. között a Zuglói Pásztorkör meghívására újra Budapesten szolgált
Franz Lippi. Ez alkalommal arról tanított, mennyire fontos a természetfölöttiben
élnünk, gondolkodnunk és mozognunk, ha a maga teljességében akarjuk működtetni
Dávid Sátorát, valamint elmagyarázta a szövetségi jellegű kapcsolatok jellemzőit és
jelentőségüket a szolgálatban. Radikális, elgondolkodtató szavakat hallottunk. Szívből ajánljuk a felvételt mindenkinek, aki előre akar lépni az Istennel való kapcsolatában és részt akar venni az ébredésben. Szeretettel ajánljuk ezt az anyagot mindazoknak, akik Isten eszközei akarnak lenni a Királyság megvalósításában.
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Az apostoli szolgálat. 2005. decemberének első hétvégéjén első ízben
szolgált Székesfehérváron Franz Lippi. Nagyon fontos téma kifejtésére hívták
meg őt a Dávid Sátora gyülekezet vezetői: napjainkban egyre elterjedtebb és
elfogadottabb lesz az a nézet, hogy az oly sokáig figyelmen kívül hagyott apostoli
és prófétai szolgálatot helyreállítja Isten az egyházban, mint az isteni kormányzás
eszközeit. Némelyek vonakodnak elfogadni ezt a hozzáállást, vagy csak tartanak
tőle. A másik végletben már hemzsegnek az önjelölt apostolok és próféták. Hiszszük, hogy Franz Lippi világos tanítása révén sokan megtalálják majd a választ
olyan kérdésekre, mint: melyek a prófétai hivatal jellegzetességei? Mit tudunk a
bibliai idők apostolairól és prófétáiról, és hogyan működnek ma ezek a szolgálatok? Milyen feltételekkel töltheti be valaki ezt a hivatalt? Ki az apostol és ki nem
az? Melyek az apostol jellemvonásai és feladatai? Hogyan állapíthatjuk meg,
hogy valaki valódi próféta/apostol-e, vagy nem? Hisszük, hogy ez a tanítás fontos
és elősegíti Isten Királyságának terjedését Magyarországon.
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A fiúság és a győztes élet. Nyeste Ferenc, az Országos Imacsoport
Hálózat vezetője hívta meg Franz Lippit, az Exousia Keresztény Közösség apostoli vezetőjét és a B.L.A.S.T. apostoli hálózat alapítóját, hogy folytassa a 2005-ös
Imatáborban elkezdett tanítás-sorozatot a szellemi harcról. Ezen a keceli hétvégén Franz Lippi arra helyezte a hangsúlyt, hogy elmagyarázza: csak akkor vívhatunk sikeres harcot, ha megértjük és megéljük fiúságunkat Isten családjában.
Ebbe beletartozik az, hogy engedjük Istent élni rajtunk keresztül, feltétel nélkül
engedelmeskedünk Neki és élünk azzal a hatalommal, ami mindezek eredményeképp a miénk. Javasoljuk, hogy mielőtt valaki ezt az anyagot a kezébe veszi,
hallgassa meg az Imatábor felvételét és olvassa el Franz Lippi Értekezés az
imakommandókról c. írását. Ez az anyag csak "haladóknak" való.
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Hogyan segítheti a pásztor a közbenjárás és szellemi harc
szolgálatát a gyülekezetben? Az előadó arról beszélt ezen a keceli
estén, hogy a helyi gyülekezet pásztora hogyan segítheti elő a közbenjáró és CD:
szellemi harcos szolgálat kialakulását és fejlődését a gyülekezetében.
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Dávid sátora benned. 2006. május 11-12. között a Zuglói Pásztorkör meghívására újra Budapesten szolgált Franz Lippi, az Exousia Keresztény Közösség
apostoli vezetője és a B.L.A.S.T. apostoli hálózat alapítója. A Dávid Sátorának
felállításáról és működtetéséről szóló tanítás-sorozat keretében most arra helyezte a hangsúlyt, hogy egyéni életünkben hogyan élhetjük meg Dávid Sátorának
jellemzőit. Ez azért fontos, mert teljes hatékonysággal csak olyan embereken
keresztül nyilvánulhat meg Dávid Sátora, mint Isten Királyságának erőműve
maradéktalanul, akiknek az egyéni életében is megtalálhatóak annak működései.
Szeretettel ajánljuk ezt az anyagot mindazoknak, akik Isten eszközei akarnak
lenni a Királyság megvalósításában.
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A szellemi harcról 2. 2007. áprilisában újra Kecelen szolgált Franz Lippi,
hogy folytassa az egy évvel korábban megkezdett vezetői szemináriumot, ami
akkor A fiúság és a győztes élet címmel jelent meg. Ez a kurzus logikai folytatását képezi a 2005-ös imatáborban elhangzottaknak is, amit A szellemi harc alapjai címmel adtunk ki. A jelen felvételeken Franz pásztor megemlít röviden néhány
dolgot, amelyekről már korábban tanított, ill. részletesebben kifejt olyan igazságokat, amelyekre korábban csak utalt. A mostani sorozatban minden a stratégiai
szellemi harcra koncentrálódik. Megtudhatjuk belőle, hogyan változtathatunk meg
imával egy egész várost. Szeretettel ajánljuk elsősorban pásztoroknak, vezetőknek, imavezetőknek és dicsőítésvezetőknek, de közbenjáróknak is, akik létre
imádkozhatják az itt felvázolt szellemi struktúrákat, hogy az egyház ütőképes
hadseregként támadhassa meg és győzhesse le a világunkat leuraló gonosz
erőket.
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Vezetők, szolgálók kiválasztása a gyülekezetekben. Az egyház
akkor tud folyamatosan növekedni és fejlődni, ha szüntelenül új vezetők állnak
szolgálatba, átvéve az előző nemzedék helyét. Ezeknek az új szolgálóknak a kiválasztásáról és munkába állításáról tanított Franz Lippi a keceli péntek estén többek
között Pál Timóteushoz és Titushoz írt levelei alapján. Fontos alapelveket tanulhatunk meg és veszélyes csapdákat kerülhetünk el, ha megszívleljük az itt hallottakat.
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Hogyan szóljunk hatalommal? 2007. május 17-19. között Budapesten, a
Nyomell Kft. négy gyülekezetnek otthont adó termében hangzott el a jelen sorozatban hallható hat tanítás. Nem kezdőknek való ez az anyag: elsősorban vezetőknek,
közbenjáróknak, szellemi harcosoknak ajánljuk, de mindazoknak is, akik hajlandók
megtanulni a győzelem útját földi csatáikban. Abból kiindulva, hogy bizonyos helyzetekben nem elég 'imádkozni' a megoldásért, hanem parancsolnunk kell a problémának, Franz Lippi a hatalommal szólás tizenkét szintjét fekteti föl. Minden szinten
nagyobb hatalomra, gyakorlatra és szentségre van szükség, de csak így arathatunk
döntő győzelmeket. Fontos mindezt elsajátítani a magyar keresztényeknek, hogy
országunk megváltozzon.
Szellemi városok felépítése. Milyen szerkezetűnek és működésűnek kell
lenni az egyháznak ahhoz, hogy észrevehető hatást gyakoroljon a társadalomra?
Hogyan építhetünk fel szellemi városokat a levegőégben, hogy ledöntsük trónjukról
a gonosz, területi fejedelemségeket? 2008. áprilisában Franz Lippi megtartotta harmadik vezetőképző szemináriumát Kecelen, Nyeste Ferencnek, az Országos
Imacsoport Hálózat vezetőjének a meghívására. Ezúttal a "város-gyülekezetről" volt
szó, amely több "szellemi faluból" tevődik össze. Megtanultuk, hogyan jöhet létre
olyan együttműködés egy település vagy kisebb térség keresztény gyülekezetei
között, amelyben az egyes közösségek identitásának, jellegének és elhívásának
megőrzése mellett az egyesített és stratégikusan megtervezett erőfeszítéseknek
köszönhetően az egyház jelentős hatást gyakorolhat a társadalomra, ami ennek
eredményeként megtapasztalja Isten erejét és megváltozik. Ez a válasz Magyarország problémáira.
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Hogyan legyünk só és fény. Az előadó arról beszélt ezen a keceli estén,
hogy a helyi gyülekezet hogyan gyakorolhat észrevehető hatást a településére.
Minden gyülekezeti vezetőnek fontos meghallgatnia ezt a tanítást.
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A kegyelmi ajándékokról. Ne gondold, hogy már mindent hallottál a Szent
Szellem ajándékairól! Franz Lippi, mint prófétai apostol, a saját tapasztalatai és
személyesen kapott kijelentései alapján tanít ezen a nyolcrészes kurzuson a különböző ajándékokról. Különös figyelmet fordít a bölcsesség beszédére, a szellemi
érzékelő képességre és a hit ajándékára. Az utóbbival kapcsolatban nagyon
életközelien magyarázza el, hogy nélkülözhetetlen megkapnunk Krisztus hitét
önmagunkkal, az életünk és szolgálatunk kérdéseivel, sőt településekkel kapcsolatban, hiszen csak az Ő hite adhatja meg a szükséges alapot nagy dolgok elvárásához és elnyeréséhez. Azt is megértettük, hogy a prófétálás, a szellemi érzékenység az ajtó több más ajándékhoz is, hiszen a bölcsesség és a tudomány beszédéhez, a szellemek megkülönböztetéséhez, sőt, valójában minden ajándék gyakorlásához fel kell fognunk, mit mutat Isten. Minden éhes szívnek melegen ajánljuk ezt a
sorozatot. Az egyes tanítások címei: 1. Gyakorlati példák az ajándékok működésére, 2. Változtassuk meg a gondolkodásunkat , 3. Az átadás folyamata, 4. A prófétálásról. 5. Krisztus hite 1., 6. Krisztus hite 2. , 7. Szellemi érzékelés, 8. A szellemek
megkülönböztetése és a bölcsesség.
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A testületi szolgálat kifejlesztése. Az Úr Jézus győzelmet, terjeszkedést,
erőt és még sok mindent ígért a követőinek. Ezt sokszor megvalljuk, de nem jut az
eszünkbe, hogy az ígéret nem az egyes hívőnek szól, hanem a Testnek. A társadalmi átalakulás kulcsa a különböző keresztény gyülekezetek összefogása, egysége, együtt mozdulása. Az Úr nem magányos hősöket hívott győzelemre, hanem
többes számban beszélt a tanítványaihoz. Franz Lippi 2009. májusában Nyeste
Ferencnek, az Országos Imacsoport Hálózat vezetőjének a meghívására tartotta
meg negyedik keceli vezetőképző szemináriumát, amelyen a testületi szolgálat
feltételeiről, jellemzőiről és akadályairól tanított. Szívből ajánljuk ezt a sorozatot
mindenkinek, aki hajlandó lemondani egyéni törekvéseiről, vágyairól és fontosságáról azért, hogy Krisztus Testének más tagjaival összefogva részt vegyen Isten
Királyságának a felépítésében a településén, a térségében... a hazájában.
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Az egység, mint a győzelem kulcsa. Sok Egyetlen helyi gyülekezet sem
képes megváltoztatni a települését. A térség gyülekezeteinek összefogása szükséges az ébredéshez. Erre buzdít fel minket ez a tanítás. Kecelen, egy esti istentiszteleten, ahova a térség több településéről is meghívtak gyülekezeti vezetőket,
Franz Lippi a különböző felekezetekhez és irányzatokhoz tartozó, de egyazon
városban vagy térségben működő keresztény gyülekezete között megvalósuló
megbékélés, szeretet és egység fontosságáról beszélt. Meg kell térnünk és tiszta
lappal kell indulnunk, mert önmagában egyetlen helyi gyülekezet sem tudja megváltoztatni a települését; ez az egész Test dolga az adott helyen. Franz Lippi szinte
prófétálta mindezt, majd pedig megáldotta két városi méretű összefogási kezdeményezés képviselőit: az egyik csehországi, a másik magyar.
Szellemi testünk rendeltetése Szokatlan és különleges, prófétához méltó
volt az a tanítás, műhelymunka és imaszolgálat ötvözetéből álló szeminárium, amit
a BLAST Ministries apostoli vezetője tartott Székesfehérváron. A szellemi
ajándékok kapcsán első sorban az 1Kor. 15:44-ben megemlített szellemi testünkről
és annak működéséről beszélt. Kitért szellemi érzékszerveink és testrészeink
jelentőségére, továbbá azokra a szellemi jelzésekre, amelyeket a testünkön
érzékelhetünk, amikor Isten közölni akar velünk valamit. Keresztény életünk csonka
marad, ha csak a fizikai világ hat ránk. Fedezzük fel ezt az új területet, ami sokat
javíthat hívő életünk és szolgálatunk minőségén! Az egyes tanítások címei: a. Az
ajándékok működési rendje, b. Mitől jó a csatorna? c. Szellemi szemünk működése,
d. A szellemi test elemzése, e. Szellemi testrészeink jelentősége, f. Gondolkodjunk
csodákban
A Szent Szellem kenetének átvétele Sokan akarjuk, hogy Isten kenete,
ereje működjön az életünkben, de meg fog lepődni az, aki végighallgatja ezt a négy
tanításból álló kurzust, amit 2010. májusában tartott Franz Lippi Kecelen. A
pünkösdi/karizmatikus irodalom sokat beszél a kenet átvételéről, mégis érdemes
meghallgatni ezeket a tanításokat, mert talán új megvilágításba helyezik a kenet
működésének feltételeit. Mélyrehatóan megérthetjük az összetöretés fontosságát
abban, hogy Isten ereje kiáradhasson belőlünk, és számos eligazítást kapnak azok,
akik szeretnének fogékonyak lennni a Szent Szellem jelzéseire.
A tanítások címei: a. Az összetöretés és a győzelem, b. A kenet és az igazság, c.
Szellemi érzékenységünk fejlesztése 1., d. Szellemi érzékenységünk fejlesztése 2.
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Ráhangolódás a Szent Szellem vezetésére Ezt a tanítást 2010. májusában hallhattuk Kecelen, a Szent Szellem kenetének átvételéről szóló kurzus
péntek esti nyitott alkalmán, amire sokan eljöttek a környező települések gyüleke- CD:
zeteiből.
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Szolgálati felkészítő iskola
2006-ban először nyílt lehetőségük magyaroknak arra, hogy részt vegyenek a szolgálati Felkészítő
Iskolán Grácban, ami a B.L.A.S.T. Ministries szervezésében zajlott. Az Iskola tíz 3 napos intenzív
kurzusból állt, amelyek között kb. három hónapos szünetek voltak. Ezekben az időszakokban kellett
a résztvevőknek elmélyíteniük magukban a hallottakat és megírniuk a házidolgozatot. Egyidejűleg
valahogyan át kellett vinniük a gyakorlatba azt, amit tanultak. A kurzusok témái, többek között: Isten
és az Ő Királysága, Az Újszövetség alappillérei, Isten hangja, Tanítványképzés és szellemi atyaság, Szolgálat a Szent Szellem erejében, A békesség házának négy szegletköve, Szellemi harc,
Stratégikusan működő vezetők. Az Iskolát eredetileg a Prepare International hozta létre Randy és
Callie Boyd vezetésével. A Prepare International küldetése az, hogy segítsen kulcshelyzetben lévő
gyülekezethálózatoknak küldetésük betöltésében Európa egyelőre hat országában. Fő céljuk, hogy
erőteljes vezetők ezrei fejlődjenek ki és szolgálhassák saját nemzetüket és másokat is. Az iskola
programját Randy Boyd és Franz Lippi, a gráci Exousia Gyülekezet vezetője, a B.L.A.S.T.
Ministries alapítója és apostoli vezetője együtt alakították hozzá Franz Lippi szolgálati területe, a
Balkán országok szükségeihez. A horvát és szlovén hallgatókkal már működő csoport mellett 2006.
szeptemberétől kezdődött és 2008 decemberéig tartott a kb. 40 magyart is fogadó osztály. Hisszük,
hogy a több mint két éves képzés elősegíti a magyarországi egyház robbanásszerű fejlődését.
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A megváltás elfeledett mélységei Ezen a tízrészes tanításon az Újszövetség olyan igazságairól hallhatunk, amelyekről azt hisszük, már mindent tudunk.
Mégis, minden kereszténynek hallania kellene az itt feltárt mélységeket. Tanítások címei: 1. Jézus — az Emberfia és az Isten Fia. 2. Az ember bukása és a
Kereszt. 3. Megigazulás — új helyzetünk Krisztusban. 4. Örökbe fogadott fiak
vagyunk. 5. Szolgák vagy fiak. 6. Megszentelődés. 7. A kegyelem kincsei 1. 8. A
kegyelem kincsei 2. 9. A két szövetség 10. Az új szövetség kiválósága.
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A békesség házának négy oszlopa. A gráci Szolgálati Felkészítő Iskola
negyedik kurzusának hanganyagát örömmel bocsátjuk nyilvános terjesztésre,
mert az itt kifejtett témák minden keresztényt érintenek. Franz Lippi azt kapta az
Úrtól, hogy a hívő családokban négy fő területnek kell a Bibliával összhangban
lennie ahhoz, hogy az adott család hatékonyan, hitelesen képviselhesse Isten
Királyságát a környezetében: a házasságnak, a gyerekek istenfélelemre való
nevelésének, a pénzügyeknek és a családon kívüli kapcsolatoknak. Elengedhetetlen, hogy megszívleljük az ezeken a felvételeken elhangzó alapelveket és bölcs
tanácsokat és hisszük, hogy elősegítik a pozitív változásokat valamennyiünk
életében. A tanítások címei: 1. Mi az a "békesség háza"? 2. A királyságbéli házasság. 3. A jó kapcsolatok megteremtésének ára. 4. A bűn hatása a kapcsolatainkra 1. 5. A bűn hatása a kapcsolatainkra 2. / Az igazi férfi és az igazi nő
6. Gyermekek a Királyság számára. 7. A kapcsolatok szintjei. 8. Jó kapcsolatok
kiépítése. 9. Hogyan viszonyuljunk a pénzhez? 10. Gyakorlati tanácsok a pénz
használatához.
Isteni kommunikáció. A gráci Szolgálati Felkészítő Iskola harmadik kurzusának
anyagát nagy örömmel bocsátjuk minden magyar keresztény rendelkezésére, hiszen
alapvető témát fejteget: azt, hogy hogyan hallhatjuk meg Isten hangját, és hogyan
közvetíthetjük másoknak a Tőle kapott üzenetet, illetve hogyan fogadjuk el az Úr másokon keresztül érkező üzenetét. Az engedelmes és győztes hívő élethez alapkövetelmény, hogy Isten akaratát cselekedjük. Hogyan cselekedhetjük azonban, ha nem ismerjük - és hogyan ismerhetjük, ha nem halljuk meg? Az ébredéshez, a Nagy Megbízatás
megvalósításához Magyarországon is szükséges, hogy Isten népe hallja az Úr hangját.
Ezért ajánljuk ezt a sorozatot mindenkinek jó szívvel. Az egyes tanítások címei: 1. A
beszélő Isten és a halló fül. 2. Isten hangjának a meghallása. 3. Hogyan szól hozzánk
Isten. 4. Prófétálás. 5. A prófécia fajtái. 6. Próféciát kapni és adni. 7. A nyelveken szólás
szerepe. 8. Prófécia elfogadása valakitől. 9. Az angyalok szolgálata 10. A belső szoba
nélkülözhetetlen.
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Tanítványképzés és szellemi atyaság. A gráci Szolgálati Felkészítő
Iskola hatodik tanfolyama a tanítványképzésről és a szellemi atyaságról szólt. Az
ezen a kurzuson kifejtett alapelvek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kereszténységet sikeresen átadjuk nemzedékről nemzedékre, valamint hogy Isten Királysága
töretlenül fejlődhessen Magyarországon. Örülünk, hogy engedélyt kaptunk a
hangfelvétel és a jegyzet nyilvános terjesztésére, mert úgy érezzük, nélkülözhetetlen igazságok hangzottak el a tíz tanításon, amelyeket meg kell élnünk, ha valóban ébredést akarunk Magyarországon. Jézus, Pál apostol, valamint a közelmúlt
és a jelen hatékony vezetőinek szolgálatában is tetten érhetjük ezen alapelvek
működését. Kezdjünk el így élni, és lássuk, mi történik! Az egyes tanítások címei:
1. A Nagy Megbízatás lényege, 2. A világ atyákért kiált, 3. A tanítványképzés
jézusi módja, 4. Az atyaság alapelvei, 5. A szellemi atyaság gyakorlati megvalósítása 1., 6. Az árvaság szellemének hatása, 7. A szellemi atyaság gyakorlati megvalósítása 2., 8. Szellemi és testi gyermekeink, 9. Milyen legyen a fiú, 10. Az Izsák
-alapelv.
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Mozdulás a Szent Szellem erejében. 2008. márciusában, a gráci BLAST
Szolgálati Iskola 7. kurzusa azokról a szolgálati területekről szólt, amelyeken igen
nyilvánvaló Isten erejének a működése: a gyógyító- és szabadító szolgálatról. Az
egyházban meg kell nyilvánulnia Isten erejének, a keresztények mindennapi
életében természetesnek kell lennie, hogy betegekért imádkoznak. A szabadulás
az érem másik oldala. Ezekről a szolgálatokról szól ez az alaptanítás. A tíz előadás közül az elsők a Szent Szellemmel való kapcsolatot taglalják, hiszen mindennek az Ő vezetése, kijelentése és kiáradása a kulcsa. Ezután hiteles, gyakorlattal
rendelkező szolgálóktól kapunk alaptanítást a gyógyulásról és a szabadulásról,
amelyek szervesen hozzátartoznak a megváltás "csomagjához". A nyugati világ
mai keresztényeinek égető szükségük van arra, hogy helyes bibliai eligazítást
kapjanak ezekről a kérdésekről. 1. Alapvető igazságok a Szent Szellemről. 2.
Kapcsolatunk a Szent Szellemmel. 3. Szent Szellem erőt ad. 4. A betegségek
okai. 5. A gyógyító szolgálat gyakorlati lépései. 6. Miért nem gyógyulnak meg
néhányan? 7. Erősségek lerontása. 8. A szabadító szolgálat gyakorlati lépései. 9.
Szellemi áldások átadása.
Stratégikus vezetés. Mi, keresztények hajlamosak vagyunk
„elszellemiesíteni” a dolgokat. Azt gondoljuk, a Szent Szellem majd mindent elintéz, mi csak engedjük, hogy sodorjon minket. Isten bizonyos mozdulásaiban meg
is történik ez, de a Királyság tartós építéséhez nélkülözhetetlen bizonyos vezetői
módszerek alkalmazása, amelyeket széles körben tanít a világ, de mi talán azt
gondoltuk, ránk nem vonatkoznak. Magyarországon is nagyon szükséges ez a
tízrészes tanítás, a gráci Szolgálati Felkészítő Iskola 8. kurzusának felvétele, mert
meg kell tanulnunk valódi látásokat elvenni az Úrtól, kidolgozni azokra a stratégiát,
azon belül kitűzni a célokat, elkészíteni és végrehajtani a terveket, majd pedig
kiértékelni az eredményeket. Miért hagyjuk meg a világnak a mindezekben rejlő
bölcsességet és sikert? Az egyes tanítások címei: 1. A stratégiai vezetés elemei,
2. Miért követik az emberek a vezetőket?, 3. Csapatmunka, 4. A látás folyamata,
5. Az ügyvitel három oszlopa, 6. Tervezési gyakorlat, 7. Csapatépítés és a munka
elosztása, 8. A fedél alapelve; a bizonytalanság, 9. Támadások a látás ellen, 10.
Összefoglaló alapelvek.
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Gyülekezet alapítás. A gyülekezet alapításra a legtöbben úgy gondolunk, mint
misszionáriusok, apostolok és egyéb szakemberek specialitására, pedig ez a teljes
egyház megbízatásának a lényege. Hogyan is képezhetnénk tanítványokat minden
nemzetben, ha nem hozzuk létre az evangélium bázisait úgy, hogy minden lakóközösség közelében legyen egy? Igen, a gyülekezet alapításhoz szükségesek bizonyos
ajándékok, készségek és odaszánás, de szinte minden gyülekezeti tag megtalálhatja a
helyét a szolgálatban. A gráci Szolgálati Felkészítő Iskola 9. kurzusán erről beszéltek
olyanok, akik gyakorlottak a gyülekezet alapítás művészetében. Hallgasd meg ezt az
anyagot és tanulmányozd a jegyzetet. A végén már biztos leszel benne, hogy minden
szolgálati képzésnek és minden gyülekezeti tevékenységnek a gyülekezet alapítás a
célja és beteljesedése, mert a gyülekezeteken keresztül nyilvánul meg a földön Isten
Királysága. Az egyes tanítások címei: 1. A gyülekezet Isten ötlete. 2. Mit nevezhetünk
gyülekezetnek. 3. Első lépés: szellemi harc. 4. Nehémiás példája. 5. Változatosság és
találékonyság. 6. A gyülekezet alapító jelleme. 7. Gyülekezet alapító házaspárok. 8. Az
evangélizáció és a gyülekezet plántálás. 9. A gyülekezet harcban születik. 10. Mire
vársz?

276

293

332

Kadétképzés. 2008. decemberében a BLAST Szolgálati Iskola tizedik, befejező
kurzusának témája a szellemi harc volt. Az iskola tanfolyamait logikai sorrendben építették fel megalkotói, ezért javasoljuk az előző anyagok tanulmányozását is, hiszen a
szellemi harcra csak az egészségesen felépült és működő egyház vállalkozhat. A harc a
Királyság előrenyomulásának nélkülözhetetlen eszköze. A szellemi harcról már több
tanítás sorozatot megjelentettünk, de kevés az átfedés. Érdemes mindegyiket tanulmányozni, hogy összeálljon bennünk a teljes kép, és készen álljunk a közelgő csatákra.
Azoknak is ajánljuk ezt a sorozatot, akik már ismerik kiadványainkat a témában, mert ez
a felvétel értékes ismeretekkel bővítheti eddigi tudásukat. A tanítások alcímei: 1. Isten
harcol, 2. A szellemi harc szükségessége, 3. Szellemi feltérképezés 1., 4. Szellemi
feltérképezés 2. , 5. A harcban álló szellemi világok, 6. A harc néhány alapelve, 7. A
szellemi fegyverek, 8. Az egyetértés ereje, 9. Záró gondolatok.
Hitünk alappillérei. 2010. áprilisában Magyarországon is elkezdődött a BLAST
Szolgálati Iskola a székesfehérvári Dávid Sátora Gyülekezet szervezésében. Ez a
kiadvány az első, tíz tanításból álló kurzus felvétele. A többi kurzus felvételét nem adta
ki a Zúgó Szél Alapítvány, ezért aki szeretne többet tudni erről a nagyszerű épülési
lehetőségről és a felvételekről a szervezőnél. Ezeken a felvételeken Franz Lippi mellett
Darko Kreiner, az amerikai légierő nyugalmazott ezredese tanít a keresztény hit alapigazságairól, többek között a kereszt erejéről, a megigazulásról, a tiszta lelkiismeret
jelentőségéről, az adakozó életmódról és az evangélizálás újszövetségi gyakorlatáról.
Nem csak friss hívőknek ajánljuk ezt a sorozatot, hanem mindenkinek, hiszen senkinek
nem árt néha visszatérni a gyökerekhez, mert így újra megerősödhetünk hitünkben és
még friss kijelentéseket is kaphatunk. A tanítások alcímei: 1. Identitásunk Krisztusban;
2. A tiszta lelkiismeret fontossága; 3. A vér ereje; 4. Megigazulásunk; 5. A kereszt ereje;
6. Bemerülés vízbe; 7. Bemerülés Szent Szellembe; 8. Az evangélizálás újszövetségi
gyakorlata; 9. Az adakozó élet; 10. Javaslatok a Biblia olvasásához
Isten és az Ő királysága. 2012. szeptemberében régi hiányt pótolva Magyarország északkeleti részén, Miskolcon is beindult a BLAST Szolgálati Iskola. Az első,
bevezető kurzus szabadabb időbeosztású, inkább konferencia jellegű hétvége volt: A
téma: Isten és az Ő Királysága. Az előadók sok mindent elmondtak önmagukról, hogy a
környékről összejött hallgatók jobban megismerjék őket, és amint a címből is látható,
kedvcsinálóként áttekintették az egész üdvtörténetet. A további kurzusok időpontjai
később kerülnek kitűzésre. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy látogassanak el az
Újszövetség Gyülekezet honlapjára (www.ujszovetseg.hu). A kiadványon megnézhető
magyar feliratozással az a kb. hatperces video, ami csillagászati szempontból mutatja
be a Teremtő nagyságát. A tanítások alcímei: 1. Változtassuk meg a gondolkodásunkat!; 2. A valaha elmondott legnagyszerűbb történet; 3. Krisztusi magatartás; 4. A Királyság bennünk; 5. A Királyság törvényei; 6. A Királyság gondolkodásmódja; 7. Jézus a
boldogmondásokban
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Kapcsolatok. Isten Királyságának a lényege a kapcsolat az Úrral és embertársainkkal. Az életünk kapcsolatokból áll, ezért nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat ne a hagyományok, a neveltetésünk és a kultúránk diktálta módon,
hanem Isten Királyságának a törvényei, szabályai szerint kezeljük. Lehetőséget
kaptunk arra, hogy a gráci BLAST Szolgálat Haladó Szolgálati Iskolájának hangfelvételeiből magyarul kiadjunk néhányat. Az első kurzus a kapcsolatokról szól,
főként a barátságok és a szolgálati kapcsolatok ápolásáról. Fejtegeti a barátság
különböző szintjeit, a kapcsolatok építőköveit, a konfliktuskezelést és még számos, fontos kérdést. Hisszük, hogy ezekre a tanításokra mindnyájunknak szükségünk van. Az egyes tanítások címei: 1. A Királyság, mint kapcsolataink középpontja, 2.. A szív operációs rendszere, 3. A kapcsolatok néhány építőköve, 4. A
Sátán támadja a hidakat, 5. Konfrontáció, 6. Történetek a konfrontálásról, 7. A
Királyság szemüvege, 8. A barátság szintjei, 9. Barátok a Királyság szolgálatában,
Szövetségi kapcsolatok, 10. Összefoglalás.
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A pénzről - másként. A kereszténység történetének különböző korszakaiban, sőt ma is számos hozzáállással találkozunk hívő körökben a pénzzel kapcsolatban. Némelyek szerint a pénz szükséges rossz, amiből minél kevesebb van,
annál jobb. Mások szerint Isten gazdaggá akar tenni minket. A mai magyar kereszténységben is szükséges, hogy részleteiben is helyes bibliai elvek alapján bonyolítsuk a pénzügyeinket, mint jó sáfárok. A gráci BLAST Szolgálat Haladó Iskolájának második kurzusán, amelynek felvételét magyarul megjelentethettük, szó esik
nem csak az adakozásról, hanem pénzügyi terv és költségvetés készítéséről,
befektetésekről, vásárlási szokásokról és arról is, hogyan jöjjünk ki az adósságból.
Ezek a tanítások segítenek a csapdák elkerülésében. Az egyes előadások
címei: 1. Viszonyulásunk a pénzhez, 2. A két gazdaság, 3. Az adakozás áldásai,
4. Mit kezdjünk a 90%-kal, 5. Költségvetésünk elkészítése, 6. Az adósságtól a
bővölködésig, 7. Kérdések és válaszok, 8. Befektetések, 9. Munkaerkölcs; a szegénység szelleme, 10. A szegénység szellemének megtörése, Gyülekezeti pénzügyek.
Párválasztás. A történelemben mindig nehéz volt a fiataloknak megtalálni azt
az egy férfit/nőt, akivel az egész életüket leélhetik, de korunkban, amikor a közerkölcsöt zömében nem a Biblia alapelvei határozzák meg és a média is mindent
megtesz a szabados életszemlélet terjesztéséért, különösen kemény harc a hívő
serdülőknek és huszonéveseknek megállni a nyomással szemben, hogy Isten
szerint hozhassák meg életük második legfontosabb döntését. A gráci BLAST
Ministries Haladó Iskolájának harmadik kurzusa ebben kíván segíteni. Szó esik
többek között a szex Írásban lefektetett szabályairól, arról, hogy mitől leszünk
házasságra alkalmasak, hogyan vessünk ki olyan csalit, amivel a kívánt halat
fogjuk ki, és még számos hasznos, gyakorlati kérdésről. A tanítást több bizonyságtétel tarkítja, amelyekből kiderül: Isten találékonysága végtelen, amikor az Ő
gyermekeinek életre szóló párt szerez. Az egyes tanítások címei: 1. Társat
akarok! 2. Sonia és Jay története, Alkalmas vagyok a házasságra? (1) 3. Steve és
Barbara története 4. Alkalmas vagyok a házasságra? (2), Tanya és Alex története,
5. Készíts mérleget! 6. A szexről, 7. A halfogás művészete? 8. A marslakók és a
vénuszlakók, Clemens és Klaudia története., 9. Franz és Gerlinde története 1. 10.
Franz és Gerlinde története 2., 11. Záró akkordok.
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A házasság isteni modellje. A gráci Haladó Szolgálati Iskola negyedik
kurzusa a házasságról szólt. Korunkban komoly támadások érik a keresztény
házasságokat is, és örülhetünk, hogy egyre több egészséges bibliai tanítás hangzik el a témában. A magyarok közül már sokan ismerik a szlovéniai Telzerow
házaspár szolgálatát, hiszen már hazánkba is ellátogattak. Szívesen ajánljuk ezt a
sorozatot minden házasnak, sőt a közeljövőben házasságra lépőknek is, hiszen
sok hasznos alapelvet tanulhatnak meg, amelyek segítségével megelőzhetnek
néhány konfliktust a jövőben. Ez az eddigi leghosszabb, kizárólag ennek a témának szentelt tanító sorozat, ami a Zúgó Szél Alapítvány gondozásában megjelent.
Az egyes előadások címei:
1. Az egység fontossága,
2. Az állandó változás szükségessége,
3. Különböző teremtmények vagyunk,
4. A keresztény házasság meghatározása,
5. A férfiak és a nők szükségei 1.,
6. A férfiak és a nők szükségei 2.,
7. A Királyság tulajdonságai a házasságban,
8. Isten a forrásunk,
9. Aranyrögök,
10. Összefoglalás.
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A vezetői szolgálat rejtelmei. A 2008-ban kiadott Stratégikus vezetés
című előadássorozat méltó kiegészítője a jelen felvétel, a gráci BLAST Haladó
Iskola ötödik kurzusa, mert tovább finomítja, részletezi a vezetői szolgálat egyes,
lényeges szempontjait. Többek között megtudhatjuk belőle, miért van szükség
vezetőkre és mennyire fontos egymás bátorítása, valamint hogyan kezeljük a
támadásokat és hogyan kerüljük el a teljesítési kényszer csapdáját. Megtanuljuk
azt is, hogy a jó vezető valójában szolga. Bepillantást nyerünk a kommunikáció
művészetébe és még sok hasznos tanácsot kaphatunk. Minden jelenlegi és leendő vezetőnek melegen ajánljuk ezt az anyagot. Az egyes tanítások címei: 1. A
vezető valójában szolga, 2. A vezetés szellemi oldala, 3. A hét óriás, 4. Szükség
van vezetőkre, 5. A kölcsönös bátorítás fontossága, 6. A teljesítmény-csapda, 7. A
támadások kezelése, 8. A kommunikáció művészete 1., 9. A kommunikáció művészete 2., 10. Utolsó tanácsok.
Prófétaiskola 1. A prófétálás szelleme és ajándéka, legfelső szinten pedig a
prófétai hivatal nélkülözhetetlen Krisztus Testének az egészséges működéséhez.
Tudnunk kell, mit mond Isten, hogy legyen bennünk tűz, látás és cél. A prófécia
épít, int és erősít minket. Nem szabad mellőznünk, de tudnunk kell kezelni a gyülekezetekben. Ehhez a szolgálathoz érzékenynek kell lennünk szellemileg. Franz
Lippi erőteljes ajándéka a prófétaság, ezért sok tapasztalattal a háta mögött és
igen gyakorlatiasan tanít a témáról. Ezen a kurzuson szolgatársa Steve Telzerow.
Mindenkinek a figyelmébe ajánljuk ezt a felvételt, amit valószínűleg követ majd
egy másik - mindnyájan prófétálhattok. Az egyes előadások címei:
1. Építés, intés, vigasztalás;
2. Felkészülés a prófétálásra;
3. Légy érzékeny;
4. Növeld a fogékonyságodat;
5. A prófétálás szükségszerű;
6. Mindnyájan prófétálhattok;
7. Mit mond Isten nekem? / Prófétai protokoll;
8. Kapcsolódj be az áramlatba! / Ami még fontos
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Gyógyító szolgálat a gyakorlatban. A BLAST Szolgálat fontosnak
tartotta egy haladó tanfolyam megtartását a gyógyító szogálatról, hiszen
szükséges, hogy a jelek és csodák megjelenjenek a kereszténység
mindennapjaiban. A gyógyulás nem csak segít az embereken, hanem kitűnő
evangélizációs eszköz is. Ebben a 2009. szeptemberben rögzített sorozatban
többek között hallhatunk megdöbbentő bizonyságtételeket és megtanulhatjuk a
betegeknek nyújtott szolgálat gyakorlati lépéseit. Bízunk benne, hogy sokakat
felbuzdít majd ez az anyag és Magyarországon is egyre több csodát élhetünk át.
Az alcímek:
1. Az ajándékot használni kell,
2. Az egyensúly fontossága,
3. Az evangélium természetfölötti,
4. Gondolkodásunk megváltoztatása,
5. A gyógyulás feltételei,
6. A kételkedés,
7. Fokozatos fejlődés,
8. Utógondozás,
9. A gyógyító szolgálat megszervezése a gyülekezetben,
10. Krisztus bennünk
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Krisztus kiformálódása bennünk. Az Újszövetség szerint a keresztények
egyik fő célja, hogy Krisztus kiformálódjon az életükben, illetve rajtuk keresztül
munkálkodhasson a földi világban. Ezen az iskolán a fegyelmezett hívő élet olyan
elemeiről, "szent szokásairól" tanulhattunk, amelyek elősegítik a krisztusi vonások
kifejlődését, és töretlen növekedésünket Isten megismerésében. Az előadók a
szellemi élet tizenkét síkját azonosították, és ezek tükrében beszéltek a témáról.
Nem is jutott mindenre idő, ezért valószínű, hogy sor kerül majd egy második
kurzusra is. Addig is van elég tennivalójuk mindazoknak, akik az anyagot újra és
újra meghallgatva igyekeznek megvalósítani az itt tanultakat. Alcímek: 1.
Személyiségünk tizenkét szellemi oldala 1.; 2. Személyiségünk tizenkét szellemi
oldala 2.; 3. Αz élet sáfárai 1.; 4. Αz élet sáfárai 2.; 5. Evangélizálás és
t
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;
6.Testületi szellemiség; 7. Fegyelem; 8. Elménk megzabolázása és a böjt; 9. Még
néhány fontos elem; 10. Ima és bizonyságtétel
Szellemek megkülönböztetése. A szellemek megkülönböztetésének
kegyelmi ajándékáról nem sok szó esik az egyházban, pedig nem csak a démonok
felismerése szempontjából fontos, hanem azt is segít meglátnunk, hogy Isten
angyalai jelen vannak-e egy helyen, illetve milyen szellemiséggel szolgál, cselekszik valaki. A BLAST Haladó Iskolának ezen a kurzusán hallhatunk még a szabadító szolgálatról és megismerhetjük a kommunikálás művészetének néhány alapelvét is, amelyek alkalmazása nagy segítséget jelenthet a házasságokban, a
baráti, munkahelyi, szomszédi kapcsolatokban és a különböző szintű vezetői
csoportokban is. Ez alkalommal Franz Lippi mellett Cliff Luckhurst és Darko
Kreiner tanításából épülhetünk - utóbbi éveken át a Pentagonban dolgozott, de a
közelmúltban nyugdíjba vonult és családjával Szlovéniába költözött. Az egyes
tanítások címei:
1. A háromszög csúcsai;
2. Igazság, kijelentés és érzékelés;
3. Elménk szelleme;
4. A kommunikáció folyamata 1.;
5. A kommunikáció folyamata 2.;
6. A szellemek megkülönböztetése;
7. Példák a szabadító szolgálatra;
8. A szabadító szolgálatról;
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Csapatmunka. Senki nem képes egyedül sikerre vinni az Egyház hatalmas
feladatát. Isten is mindig csoportokat, közösségeket toborzott össze jelentős céljai
eléréséhez. Krisztus Testének létfontosságú megérteni és alkalmazni a
csapatmunka és csapatvezetés alapelveit, hiszen a gyülekezetekben és szolgálati
szervezetekben is több embernek kell együtt munkálkodni a zökkenőmetes
működés és a hatékony, fejlődő tevékenység érdekében. Vezetőknek és
vezetetteknek is hasznukra válik, ha tanulmányozzák ezt a tanítás sorozatot, majd
pedig alkalmazzák a gyakorlatban. Alcímek: 1. A csapatmunka fontossága; 2. A
sikeres csapatmunka feltételei; 3. A tekintély és a felelősség átruházása; 4. Bibliai
Teamek; 5. Vezetés és csapatépítés; 6. Sáfárság és csoportvezetés; 7. A
csapatvezetés művészete; 8. Támadások; 9. Gyakorlati tanácsok
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Szolgálatok a helyi gyülekezetben. Isten terve szerint az újszövetségi
hívők helyi gyülekezetekben fejlődnek, növekednek, gyógyulnak, kapnak kiképzést
a szolgálatra, hallják a bibliai tanításokat, ápolják a közösséget egymással, és
imádják együtt Istent. Épp ezért mindenkinek hasznos lehet ez a 9-részes sorozat,
ami beszél általánosan a vezetők feladatairól és arról, hogy milyen szívvel kell
mindnyájunknak szolgálnunk, de konkrétan is érint néhány szolgálati területet, pl.
a dicsőítést, a gyermekszolgálatot és a lelkigondozást. Bízunk benne, hogy sokan
hasznosnak találják majd a tapasztalt szolgálók üzeneteit ezeken a felvételeken.
Az egyes tanítások címei:
1. Milyen szívvel szolgáljunk?;
2. A hathengeres motor;
3. A vezető szerepe;
4. Gyermekszolgálat;
5. Lelkigondozás;
6. Dicsőítés és imádás;
7. A dicsőítésvezető;
8. Konfliktusmegoldás;
9. A vének szerepe
Dicsőítés és imádás. Sok gyülekezet ismeri Dávid sátorának a fogalmát,
amelyben közvetlenül a trón előtt imádjuk Istent, határok nélkül, Isten felfoghatatlanul tömény dicsőségében. Ott nem nehéz hinnünk, ott a gyógyulások természetes
módon történnek és kizárólag Isten akarata valósul meg. E csodálatosan hangzik
és az is! Ezt azonban csak némi képzés után élhetjük át - még ha nem is hangzik
ez túl szellemien. Ezen az iskolán a szolgálók igyekeztek átadni azokat a szempontokat és leghasznosabb kijelentéseket, amelyeket az elmúlt két évben tanultak
a rendszeres edzéseken a Szent Szellem vezetésével - ezt nevezik dicsőítő műhelynek. A jelenlévők nem csak részt vehettek a szabad, prófétai dicsőítésről, a
dicséretvezetésről és a dalszerzésről szóló elméleti tanításokon, hanem maguk is
gyakorhatták, kifejezhették a szájukkal, kezükkel és a lábukkal is ezt az új hangot,
amiről világszerte számtalan prófétától hallhattunk már. Az egyes tanítások
címei:
1. A trón előtt
2. Az imádat egyszerűsége
3. Lépjetek be kapuin…
4. Dalszerzés
5. A dicséretvezető szerepe
6. A szeretet fontossága
7. A helyes hozzáállás
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Belső gyógyulás. Mi, Krisztus újjászületett követői mindnyájan átéljük, hogy
a megtérésünkkel nem szűnik meg minden problémánk. Tovább szenvedünk
érzelmi problémánk, a múltunk és nehezen legyőzhető bűnök miatt. Pedig a megváltásban ezekre is van megoldás. Ennek a kurzusnak a sokéves tapasztalattal
bíró tanítói bevezetnek minket a belső épség és szépség szolgálatának rejtelmeibe. Beszélnek a megszentelődés lényegéről, a belső gyógyulás eszközeiről és
folyamatáról, atyáink bűneiről, az átkokról, a lelki kötésekről, az emlékek gyógyulásáról és még számos dologról. Tanításukat igaz történetek teszik színesebbé. Az
egyes tanítások címei: 1. Mi a megszentelődés?; 2. Mi az épség szolgálata?; 3.
A belső gyógyulás eszközei; 4. A lelkigondozás folyamata; 5. Átkok megtörése /
Lelki kötések; 6. A szexuális bűnök következményei; 7. Az emlékek gyógyulása
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Szabadító szolgálat. Ez a sorozat a belső gyógyulás szolgálatáról júniusban
tartott első kurzus folytatása. Ez alkalommal Cliff és Maria Luckhurst a szabadító
szolgálat részleteire tértek ki. Rávilágítottak, hogy hívő keresztények is állhatnak
démoni elnyomás alatt életük különböző területein, de a megváltás megteremtette
a szabadulás lehetőségét. Elhangzott: személyesen is parancsolhatunk a ránk
telepedett démoni hegyeknek, hogy ugorjanak a tengerbe. Szó esett a megbocsátás fontosságáról, az erősségek lerontásáról és az önmagunkról kimondott negatív
szavak legyőzéséről is. Kidomborodott, mennyire fontos, hogy ne az ellenség
hazugságainak higgyünk, hanem az igazságra támaszkodjunk. Fontos ismernünk
ezt a témakört, mert így könnyebben megérthetjük saját problémáink gyökereit is,
és hatékonyabban tudunk segíteni másoknak is, akik ilyen elnyomásokkal küzdenek. Alcímei: 1. Szólj a hegyhez!; 2. A szabadító szolgálat bibliai alapja; 3. Démoni belépési pontok; 4. Támaszkodjunk az igazságra!; 5. Megbocsátás;
6. Erősségek lerontása; 7. Az ítéletformálásról; 8. Önmagunkra mondott átkok; 9.
Kérdések és válaszok; 10. A tények és az igazság
A gyülekezeti szolgálat gyakorlata. Gyülekezetvezetőknek és egyes
szolgálati területek vezetőinek ajánljuk ezt a sorozatot, ami a BLAST Haladó Iskola
egyik 2012-es kurzusának felvétele. Tapasztalt gyülekezetvezetők és sokéves
pásztori gyakorlattal rendelkező szolgálók beszélnek arról, amit az Úr megtanított
nekik a különböző szolgálati területek bölcs, helyes kezeléséről. Hisszük, hogy
régóta szolgálatban álló testvéreink is hallhatnak tőlük valami hasznosat. Az
egyes tanítások címei:
1. Isten folyója;
2. Prédikáljunk stratégikusan;
3. A bibliatanulmányozás eszközei;
4. A tekintély helyes gyakorlása;
5. Kiscsoportok vezetése;
6. Személyes szolgálat;
7. Beszéd anyilvánosság előtt;
8. Szinergia a szolgálatban;
9. Ima összejövetelek vezetése
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Szolgálati felkészítő iskola előadói Budapesten
Steve és Barbara a Zuglói
Budapesten 2008. februárjáhárom összejövetelt ezen és a
tuk a nagyközönség rendelkezassági kurzust tart, és az áltafoglalkoznak a házaspárokkal.
hasznos segítségnek bizonyulházaspárok életében is.

Pásztorkör meghívására szolgált
ban. Az ő szolgálatukkal fémjelzett
következő két felvételen bocsátotzésére. Steve és Barbara sok háluk pásztorolt gyülekezetben is
Reméljük, hogy ezek a tanítások
nak majd a társat keresők és a
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Párválasztás és udvarlás a Biblia szerint. Korunk fiataljait számtalan
olyan hatás éri a média és a kortársak részéről, amelyek a Bibliával homlokegyenest ellentétes szemléletet próbálnak beléjük oltani a párkapcsolatokról. Létfontosságú, hogy egyértelmű, gyakorlatias és tabuk nélküli tanítást kapjanak a keresztény fiatalok arról, hogyan találhatják meg Isten szerinti, életre szóló társukat.
Steve és Barbara a saját életükből és szolgálatukból hozott példákkal színezik
tanításukat, és a jelenlévők kérdéseire is válaszolnak.
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A jó házasság bibliai alapjai. A család a társadalom és az egyház építőköve is. Korunkban a házasság értéke csökken és úgy tűnik, egyre kevésbé tudnak, akarnak az emberek házasságban élni. Isten gyermekeinek képesnek kell
lenniük bemutatni a jó házasságot, amely nem csak a fájdalom, hanem az áldás forrása is lehet a földi életben, ami kiábrázolja Krisztus és az Egyház kapcsolatát. Ez a tanítás ehhez nyújt gyakorlatias segítséget.Az amerikai Steve Telzerow
és szlovén felessége, Barbara egész előadásmódjukkal szemléltetik az egységben
működő házaspár modelljét.
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Boldog házasság és sikeres szolgálat. A lelkipásztorok és keresztény
vezetők házasságának olyan terheket kell hordozniuk, amelyek nem nehezítik
"egyszerű" hívők házasságát. Az amerikai Steve Telzerow és szlovén felessége,
Barbara, mint szolgatársak szólnak a meghívott vezetőkhöz. Olyan tanácsokat és
alapelveket fejtenek ki, amelyek segíthetnek a keresztény vezetőknek az egyensúly megtartásában, hogy a családjuk is jó bizonyság legyen az evangélium mellett.
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Árvák vagy fiak? Ebben a tanításban Drew Brown, az előadó részletesen
kifejti, mi a különbség az árvák és a fiak viselkedési szokásai között, valamint
megmutatja az utat, ami kivezet az árvaságból és bevisz minket az istenfiúság
átélésébe. Drew Brown a Prepare International nevű, vezetőképzéssel foglalkozó
amerikai szolgálat munkatársa. A Szolgálati felkészítő iskolát Grácban végző
magyar csoport már többször épülhetett tanítói szolgálatából. 2008. márciusának
elején Budapesten szolgált. Drew lelkigondozói gyakorlattal is rendelkezik, így
szakértő módon nyúl az emberi személyiséget érintő problémákhoz. A gyakorlott
és ép családban felnőtt keresztények könnyen úgy gondolhatják, hogy az árvaság
témája nem rájuk vonatkozik, de javasoljuk, hogy hallgassák meg ezt a felvételt,
mielőtt messzemenő következtetéseket vonnak le a témában.
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Rony Chaves
Rony Chaves pásztor öt generációs keresztény családból származik és 7 éves
korában tudatosan adta át az életét Krisztusnak. Most 52 éves, egyszer nősült,
felesége a chilei Lia Illanes Nieto. Négy gyermekük van: Pablo Josué, Ronny
Andrés, Amaya Christina és Daniela Maria. Az egész család az Urat szolgája a
gyülekezetükben. Már közel 25 éve élnek áldott házasságban az Úrral együtt.
Eredeti szakmája fogorvos, de 1979 óta nem gyakorolja ezt a foglalkozását. A
Pánamerikai Keresztény Társaság elnöke, a San José-i Keresztény Központ és az
Egyesült Keresztény Szolgálatok Apostoli Hálózata vezető pásztora és apostola, és a Világmissziós
Növekedés Szolgálat elnöke és alapítója (Nemzetközi Apostoli Munka). Chaves testvér 1977. június
másodikán kapott elhívást először evangélista szolgálatra és ettől kezdve szolgálja az Urat. 1979ben bezárta a fogorvosi rendelőjét, hogy teljesen a szolgálatnak szentelje magát. 1983-ban adott
neki az Úr pásztori elhívást és a nyolcvanas évek közepe óta működik, mint apostol és próféta.
Chaves testvér, Dr. Morris Cerullo szellemi fia és 1993 óta tartozik a Cerullo testvér által alapított
Mesterek Világközössége nevű szervezethez. Ezen a világevangélizációs szervezeten keresztül
kapta teológiai képzése legnagyobb részét. A föld öt kontinensén több mint 60 országban szolgált
már. Nemzetközileg elismert előadó a stratégiai szellemi harc és a Szent Szellem friss mozdulása
területén. 1989 óta végez apostoli szolgálatot, amit széles körben elismernek Krisztus Testén belül.
Emellett 46 apostoli, prófétai mondanivalóval rendelkező könyv szerzője is.

Rony Chaves konferencia
2007. május 24-26. között Budapesten szolgált a Costa Rica-i
Rony Chaves és apostoli csapata: az Egyesült Államokban élő
Eric Perdomo prófétai dicsőítéssel és tanítással, a NagyBritanniában élő, Európában szolgáló Fernando Jimenez szintén tanítással. A konferencia témája az apostoli szellemi harc és
az apostoli atyaság volt. Rony Chaves és szolgatársai az Egyház és a társadalom helyreállításának üzenetét hozták Magyarországra. A rendezvény tizenegy felvételét szeretettel ajánljuk
minden ébredést kívánó és azért tenni akaró lelkipásztornak,
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Rony Chaves: Magyarország, ez a te időd! Rony Chaves a
vele dicsőítésben együttműködő Eric-kel énekben prófétálta Magyarországnak, hogy eljött az Istentől rendelt idő az áttörésre, arra, hogy az egyház
győztesen kilépjen és leszálljon Isten dicsősége.
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Rony Chaves: Az Egyház kormányzása a Biblia szerint. Az
egyház, a gyülekezetek irányításának, működtetésének módszerei a hoszszú évszázadok alatt elkanyarodtak az eredeti, újszövetségi modelltől.
Chaves pásztor felvázolja nekünk Krisztus eredeti tervét erre vonatkozóan,
hogy visszatérhessünk hozzá és így növelhessük hatékonyságunkat a
Nagy Megbízatás megvalósításában, valamint Isten bőségesebb áldásait
élvezhessük.
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Eric Perdomo: Az apostoli atyák fontossága. Eric Perdomo az
Egyesült Államokban él, de dominikainak vallja magát. Zsoltárosként kísérte
el Rony Chavest, de néhányszor bemutatta prédikálási képességeit is. Az
apostolokról és az atyaságról elég sokat hallottunk az utóbbi években fontos lehet ez a téma Istennek. Ezúttal Eric buzdít minket ezen a területen.
Értékes kiegészítése ez a már látottaknak, hallottaknak.

CD: 900.DVD: 2000.-
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Rony Chaves konferencia
244

Rony Chaves: Isten keres egy szamarat. Jézus egy szamáron
vonult be Jeruzsálembe. Nem tudni, a jószág megértette-e, kinek szól a
taps és az ének, hiszen a köpenyeket az ő lába elé terítették. Isten mai
szolgáinak is tudniuk kell, kinek jár a dicsőség a nagy eredményekért.
Jelentkezzünk minél többen Krisztus bolondjainak táborába! Rony Chaves
humorosan beszélt nagyon fontos dolgokról. Saját életéből is hozott példákat arra, milyen "szamarakat" keres magának Isten, és milyen áldott dolog
ilyen szamárként szolgálni.

CD: 900.DVD: 2100.-

245

Rony Chaves: Lépj a legfelső szintre. Űzhetünk ördögöket,
közbenjárhatunk különböző nehézségek megoldásáért és végezhetünk
stratégiai szellemi harcot, de ahhoz, hogy valóban megváltozzon a szellemi
légkör országunk fölött, az imádásban kell fejlődnünk és kiemelkedően
teljesítenünk. Ez a hit harcának legfelső szintje. Rony Chaves szívén évek
óta ott az imádással vívott szellemi harc témája. A magyaroknak is ezt
hozta, mint kulcsfontosságú üzenetet.

CD: 900.DVD: 2100.-

246

Rony Chaves: A Costa-Rica-i példa. Costa Rica (az ország neve
azt jelenti: "gazdag part") a maga négymillió lakosával nem tűnik jelentősnek, de ha megtudjuk, hogy a népesség 30%-a vallja magát újjászületett
kereszténynek és a gazdaság fejlődését még világi hírforrások is
"csodaként" jellemzik, kedvünk támad megtudni, minek köszönhető ez a
látványos siker. Chaves pásztor saját hazájának példájával ad nekünk
látást arra, hogy mi történik egy országgal, ha az egyház követi a bibliai
mintát.

CD: 500.DVD: 1900.-

247

Eric Perdomo: Isten a szívet vizsgálja. Mindennél jobban őrizzük meg a szívünket, mert abból indul ki minden élet! Ha nagy dolgokat
akarunk látni, először kitartásra, az eredmények megjelenése után pedig
alázatra van szükségünk. A prédikáció után Eric imádkozott is azokért, akik
ezt kérték. Ezen a konferencián sokat hallottunk az ébredésről és a társadalmi átalakulásról, de nem szabad elfelejtenünk az ilyen dicsőséges eredményekhez vezető út alaplépéseit: a megfelelő szív előfeltétel.

CD: 500.DVD: 2000.-

248

Rony Chaves: A győztes fegyver. A Magyarországért folyó
háborúban használunk ugyan veszélyes és erőteljes fegyvereket, és megizzadunk a csatákban, de a végső győzelmet a "hegyen" aratjuk, amikor
mindentől távol imádjuk az Urat. Vitézkedésünk fegyverei nem testiek.
Sokat tudunk már a szellemi fegyverekről, most azonban arról beszél Rony,
amit ő a legfontosabbnak ismert fel.

CD: 900.DVD: 2100.-

249

Fernando Jimenez: Az apostoli gyülekezet kialakítása.
Nagyszerű dolog látni az átalakulás megdöbbentő példáit a világ különböző
részein, és jól esik ábrándozni és imádkozni azért, hogy ez nálunk is megtörténjen. De hogyan néz ki az odavezető út? Mibe kerül nekünk mindez?
Fontos tudnunk, mert az álmodozás nem elég.

CD: 900.DVD: 2100.-

250

Rony Chaves: Az apostoli szolgálat néhány alapelve.
Utolsó szolgálatán néhány írásban kapott kérdésre válaszolt Rony, és ezzel
újabb értékes tanítást adott mindnyájunknak. "Miről ismerhetők fel az igazi
és a hamis apostolok?" "Lehetnek-e nők apostolok?" "Mi a helyzet az alávetettséggel?" Ezekre és más, hasonló kérdésekre kap választ, aki meghallgatja, megnézi ezt a felvételt.

CD: 900.DVD: 2100.-

251

Eric Perdomo: Milyen hatalmat kaptunk? Ahhoz, hogy megvaCD: 900.lósíthassuk mindazt, amit ezen a konferencián hallottunk, használnunk kell
DVD: 2100.az Úrtól kapott hatalmunkat. Ehhez azonban tudnunk kell, milyen hatalmat
kaptunk. Eric a maga sajátságos humorával beszél erről a nagyon lényeges témáról. A saját életéből is felhoz példákat, a tanítása végén pedig, jó Mp3 (az egész konferencia anyaga): 6500.szokásához híven, újra imádkozik azokért, akik ezt igénylik.

Ébredj Európa! - konferencia, 2000, Essen
2000. őszén rendezték meg Essenben az Ébredj Európa!
konferenciát, amelynek fő előadói a pensacolai ébredés fontos
szolgálói, Steven Hill evangélista és Dr. Michael Brown, az ottani
Szolgálati Iskola akkori igazgatója voltak. Az összejövetelek arról
szóltak, hogyan kell megvalósítani olyan ébredéseket, amilyeneket
az Átalakulások programok dokumentálnak. Szeretettel ajánljuk hát
ezeket az anyagokat mindenkinek, akit komolyan érdekel az
ébredés kérdése.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

099

Dr. Michael Brown: Eljött a forradalom ideje. Az előadó rávilágított, hogy Jézus első tanítványai felforgatták a világot. Felhívta a figyelmünket
arra, hogy Isten nagy mozdulásaihoz életre-halálra elkötelezett hadseregre
van szüksége, nem sántikálhatunk kétfelé. A radikális üzenet kijózanítólag
hatott a hallgatókra és tüzet gyújtott a szívekben.

CD: 900.DVD: 2100.-

100

Dr. Michael Brown: Szentség. Az első délelőtt megalkuvás nélküli
üzenete arról, hogy a tiszta élet alapkövetelmény az ébredésben. Ne féljünk
mások lenni, mint a világ. Mihez hívjuk az embereket, ha az egyház ugyanolyan, mint a környezete.

CD: 900.DVD: 2100.-

102

Dr. Michael Brown: Merj álmodni! Dr. Brown mintegy folytatta az
első este forradalomról szóló előadását. Arra bátorított mindenkit, hogy merjen nagyot álmodni Isten mozdulásáról, legyenek nagy elvárásaink, ne engedjük, hogy a környezetünkben lévő fásultak lehűtsék a lelkesedésünket, mert
Isten nagyobb, mint amekkorának a legtöbben látjuk. Képes felfordítani a
világot, ha partnereket talál hozzá.

CD: 900.DVD: 2100.-

104

Reinhard Bonnke: A vérrel megmosott Európa. Sokan ismerik
az evangélista látását a Jézus vérével megmosott Afrikáról. Ez a látás indította el és tartja mozgásban az egész kontinenst átszövő evangélizációsorozatokat. Ezen a délelőttön Reinhard Bonnke feltette a kérdést: Miért nem
kapott még senki látást a vérrel megmosott Európáról? Ne bénítson meg
minket az a felfogás, hogy Európa túl nehéz hely, itt nem megy! Lépjenek ki
az evangélisták tömegei és hadd változtassa meg Európát is Jézus vére!

CD: 900.DVD: 2100.-

105

Walter Heidenreich: A szeretet ereje. Az utolsó délutánon ez a
számunkra ismeretlen német evangélista szolgált, aki elsősorban fiatalok,
kábítószeresek, prostituáltak között tevékenykedik. Ő maga is ilyen háttérből
szabadult meg. Senkit ne akadályozzon a kazetta megvásárlásában, hogy
nem hallotta még az előadó nevét. A csodálatos dicsőítések mellett az üzenetet is sokaknak hallaniuk kell Magyarországon.

CD: 900.DVD: 2100.-

106

Steve Hill: Majdnem. Az utolsó este evangélizációján Steve Hill arra
világított rá, hogy könnyű lecsúszni az üdvösségről. Ne halogassuk, ne gondoljuk, hogy lesz még alkalmunk, ráérünk. A “most” a megfelelő pillanat és
csak teljes szívvel érdemes.

CD: 900.DVD: 2100.-
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Gedeon Serege II. - konferencia, 2001, Hannover
Biztosan vannak még, akik emlékeznek rá, hogy 1990-1999 között zajlott egy
világméretű imamozgalom a 10/40-es Ablakért, azaz az északi szélesség ’10 és ’40
közötti területért, amely földrajzi sávban találhatóak a nagy nem-keresztény világvallások
központjai. Az imamozgalmat, amelynek naptárját magyarra is lefordítottuk és még
mindig tudjuk adni az érdeklődőknek, a C. Peter Wagner, neves gyülekezetnövekedéskutató vezette World Prayer Center kezdeményezte és koordinálta. Tíz év alatt jelentős
eredményeket láttak: meginogtak ezeknek a világvallásoknak az erősségei, az érintett
országok elkezdték beengedni a misszionáriusokat, gyülekezetek alakultak. 2000-ben
Peter Wagner azt a vezetést kapta, hogy az imamozgalom figyelmét most az északi
szélesség 40-70 foka közötti területre kell összpontosítani, amely gyakorlatilag magába
foglalja egész Európát és Ázsia nagy részét. Az imamozgalom célja megdönteni ezen
területek fölött az ébredést akadályozó gonosz szellemi erők hatalmát. A 40/70-es Ablak
imamozgalom sereg mustráló konferenciáját, a hannoveri „Gedeon Serege II”-t 2001
szeptemberében tartották. Az előadásokat 17 audio kazettán adták ki, amelyek magyarul
is megjelentek. Három szettként lehet kapni őket, ill. egyenként is. A szettekben a
következő módon csoportosították a kazettákat: az elsőben a délelőtti alkalmak és az
utolsó összejövetel kazettái vannak (ára: 2440 Ft). A másodikban az első délutáni
szemináriumok (ára: 2870 Ft), a harmadikban a második délutáni szemináriumok (ára:
2980 Ft). Ezek az anyagok nem népszerű kiadványok kívánnak lenni, inkább szakirányú
kiképzések a közbenjáróknak és a szellemi harcosoknak. Az ilyen testvérek
érdeklődésére számítunk tehát elsősorban. Az előadásokat most már egyenként lehet
CD-ben is megkapni.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

113a

C. Peter Wagner: Történelem és látás. Az első plenáris összejövetelen a szervezők fő képviselője felvázolta Európa történelmét a szellemi
örökség szempontjából és elmondta, hogyan szüntethetők meg a negatív
hatások és hogyan valósítható meg a pozitív változás.

CD: 500.-

113b

Roger Mitchell: Európa öröksége. Az előadó, a 40/70-es Ablak
európai részének fő koordinátora folytatta C. Peter Wagner nyitó szavait. Az
ő üzenete is szükséges a teljes képhez.

CD: 500.-

113i

George Bakalov: Európa megreformálása - egy hadsereg
áll fel. Ekkor találkoztunk először a fiatal, bolgár szolgálóval. A sok nyugati igehirdető mellett a volt szocialista országok szempontjából közelítette
meg Európa megváltoztatásának kérdését.

CD: 500.-

113j

Cindy Jacobs: A harc és a nemzetek gyógyulása. Az előadó
a Közbenjárás Tábornokai szervezet vezetője az Egyesült Államokban. A
szept. 11-iki terrortámadás után néhány nappal nagyon szív közelien szólt
arról, hogy szellemben sincs győzelem harc nélkül.

CD: 900.-

113k

C. Peter Wagner és csapata: Az evangélium terjedésének
akadályai. Az utolsó délelőtti alkalmon néhány vezető elmondta, hogy
szerintük melyek a szellemi harc fő célpontjai, ha el akarjuk űzni a sötétséget Európa szellemi légköréből. Szavaik ma is aktuálisak.

CD: 900.-
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Kód

Cím, ismertetés

113c

Ana Mendez és Rony Chaves: A menny és föld egyesítése. Rony Chaves a Costa Rica-i sőt a latin-amerikai ébredés egyik vezető
alakja. Nem elméleteket mond, hanem a valóságban is működő dolgokról
beszél. Érdemes odafigyelni szavaira. A mexikói Ana Méndez Rony Chaves
szellemi gyermeke, a világméretű, stratégiai imaharc egyik vezetője. Ezen
az előadáson hallottuk először az azóta közbenjáró körökben közismertté
vált fogalmat: a menny és a föld egyesítését. A lényeg az, hogy először
szellemben kell megvalósulniuk a győzelmeknek, a változásoknak, azután
pedig viszonylag könnyű azokat megnyilvánítani a földön.

CD: 500.-

113d

Ed Silvoso: A nők Isten titkos fegyverei. Az előadó, az argentín
ébredés egyik vezetője, arról beszél, ami 1990-ben még újszerű volt Európában, de még ma is viharokat kavar: hogy Isten Királyságának szolgálatában a nőknek is meg kell kapniuk azt a helyet, ahol ajándékaikat kamatoztathatják.

CD: 500.-

113e

Sue Mitchell: Az előfutár-kenet. Az előadó Roger Mitchell felesége, prófétai szolgáló. Saját tapasztalatból mondja el, milyen érzés, amikor
valaki saját korát megelőző módon látja Isten mozdulását. Mit kell tennie az
ilyen embernek?

CD: 500.-

113f

Gerta Leithgöb: Oltárok. Az előadó nemzetközi szinten gyakorló
szellemi harcos és tapasztalt a szabadító szolgálatban. Most azt bizonyítja
be, hogy sok minden lehet gonosz szellemeket kiszolgáló oltár, ami erősíti
hatalmukat.

CD: 900.-

113g

Jim Goll: Prófétai kihirdetések. Ez volt az egyik első, hozzánk
eljutott tanítás arról, hogy a Szent Szellem vezetésével, az Ő kenetével
kimondott szavak ugyanúgy létrehozhatnak változásokat a szellemi világban, mint a célzott szellemi harc.

CD: 500.-

113h

Sharon Stone: Prófétai stratégiák és apostoli közbenjárás. Sharon Stone is a világméretű, stratégiai szellemi harc egyik alakja.
Ezen a konferencián azóta ismertté vált fogalmakat határozott meg azzal
kapcsolatban, hogy a próféták és apostolok hogyan működhetnek együtt.

Kód

Cím, ismertetés

113l

Michael Schiffmann: A prófétai hivatal helyreállítása. Már a
'90-es évek elején elkezdtek beszélni arról, ami mára széles körben elfogadott: Isten helyreállítja az apostoli és prófétai szolgálatot az egyház kormányzásában.

CD: 500.-

113m

Michael Fletcher és Michael Cotton: Tekintély és látás. A
két prófétai szolgáló a szellemi hatalom és a látás hordozása közötti összefüggésről beszélt.

CD: 500.-
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Árak

CD: 900.-

Árak

Gedeon Serege II. - konferencia, 2001, Hannover
Kód

Cím, ismertetés

113n

Victor Lorenzo: Áttörés az egyházban. Az előadó a dél-amerikai
ébredés egyik vezetője. Arról beszél, hogy minden ébredés és társadalmi
átalakulás előfeltétele az egyház megújulása.

Árak
CD: 900.-

113o

Martin Scott: A nemzedékek kenetei. Istennek az egész történelemben voltak különböző mozdulásai, amelyek mind elmúltak. Szellemi
szempontból azonban ezek a kenetek mind itt vannak a földön. Az utolsó
időkben fel kell élesztenünk ezeket, hogy egyesülve hathassanak.

CD: 500.-

113p

Che Ann: A „Hívás”. Angolul "Call". A világ sok pontján megvalósult
ifjúsági imaalkalmak sorozata, amely stadionokat tölt meg reggeltől estig az
imádkozókkal. Ragadjon ránk a látás és váljunk zászlóvivőivé!

CD: 500.-

113q

Alice Smith: Az iszlám gyökerei. A téma avatott szakértője beszél
az iszlám szellemi hátteréről, működéséről és hatásáról. Meg kell ismernünk ezt a hamis világvallást, mert Európában, Magyarországon is egyre
nagyobb tért hódít.

CD: 900.-

Target Europe - konferencia, 2002, Szófia
Ray Bevan, walesi lelkipásztor azt kérdezte a hallgatóitól az egyik müncheni pásztorkonferencián:
„Mikor fordult veled elő utoljára, hogy először csináltál valamit?” Nekünk, zúgó szeleseknek,
gyakran eszünkbe jut ez a kérdés és általában azt feleljük rá: „Most.” 2002 szeptemberének végén
megint életünkben először csináltunk néhány dolgot: először utaztunk kelet felé keresztény
konferenciára. Ez is mutatja, hogy változnak az idők Isten naptárján: régebben mindent nyugatról
hoztunk (még mindig van mit), ma pedig kelet felé is történnek figyelemre méltó dolgok. A magyar
egyház talán 2001 őszén hallott először George Bakalov, többek részéről apostolnak tekintett
szolgáló közösségéről, a Breakthrough (Áttörés) Gyülekezetről, Hannoverben, ahol George Bakalov
egy délelőtti igehirdetést tartott, megvilágítva az érem másik, poszt-kommunista oldalát a főleg
nyugatról érkezett szolgálók ellenpontjaként. Ez a 2001 szeptemberi rendezvény a Target Europe
(„A célpont: Európa”) fedőnevű stratégiai imamozgalom konferenciája volt, amely a 40/70-es Ablak
európai részét öleli fel. Célja az ébredés szellemi akadályainak elmozdítása földrészünkön.
Elsősorban a balkáni országoknak szólt ez az összejövetel, de velünk együtt három közép-európai
ország is képviseltette magát. Összességében 23 ország hívői voltak jelen. Nem is csoda, hiszen
egyikünk sem sziget az óceánban, mindenki sorsa összefügg a többiekével, ami velük történik, az
valahol ránk is hat. Ennek a tudata hatotta át az egészet. Több ország képviselői megszólaltak egy
olyan találkozón, amelyre a különböző országokból jelen lévő lelkészeket, szolgálatvezetőket és
misszionáriusokat hívták össze. Például mi is elmondhattuk, mit cselekszik Isten Magyarországon.
(Mi a Zúgó Szél ébredési jellegű kiadványairól számoltunk be, Nyeste Ferenc, az Evangéliumi
Pünkösdi Közösség akkor kb. 300 csoportból álló, országos imahálózatának vezetője pedig a
magyarországi imamozgalmakról szólt.) Többször előfordult, hogy valamelyik ország képviselői
bűnbánattal kértek bocsánatot a hazájuk nevében egy másik országtól olyan bűnök miatt,
amelyeket egy korábbi nemzedékük követett el a másik ellen. Kölcsönös bűnbocsánat, egymás
megáldása és próféciák következtek ilyenkor és éreztük, hogy történik a történelem, változik a
helyzet a levegőégben és készülődnek a széles körű ébredés feltételei. Az előadásokat apostoli és

53

Target Európa - konferencia, 2002, Szófia
prófétai szolgálatban álló testvérek és testvérnők vezették, akik a
régiónkra alkalmazva tanítottak az ébredés hogyanjáról és mikéntjéről.
Úgy tűnik, hogy Isten az egyház kormányzását visszahelyezi az első
századi alapokra. Szó esett az új borostömlő szükségességéről: arról,
hogy az egyház szerkezetét – általában véve – át kell alakítani olyanná,
amely képes befogadni az ébredéssel együtt járó gyors változásokat, pl.
a hirtelen létszámnövekedést, és amely kész arra, hogy foglalkozzon a
rengeteg csecsemővel és tanítvánnyá képezze őket. A dicsőítés tüzes
volt. Többször szolgáltak különböző, George Bakalov felügyelete alatt
álló, bolgár gyülekezetekből meghívott dicsőítő csoportok azonos tűzzel
és lendülettel. Nem nagyon zavart minket, hogy nem értettünk mindent.
Az utolsó estén Úrvacsorát vettünk megpecsételve azt a szövetséget,
amit a jelenlévők, hazájuk keresztényei nevében kötöttek egymással. Ez
azt jelentette, hogy szeretjük és elfogadjuk egymást, nem fogunk
megvetően nyilatkozni más nemzetekről, közös, mennyei állampolgárságunkat előbbre valónak
tekintjük földi hovatartozásunknál és együtt fogunk munkálkodni Európa ébredéséért! Ebben a
keretben nyugatnak és keletnek, északnak és délnek kölcsönösen szüksége van egymásra.
Találjuk meg a helyünket Isten tervében, szánjuk rá magunkat a kitartó engedelmességre; akkor
elkerülhetetlen a győzelem! Szófiában a legtöbb ház külseje szomorú, lemállott róluk a festék, de
sok a zöldellő fa. A Konferenciát valószínűleg a leginkább karbantartott épületben, a Nemzeti
Kultúrpalotában tartották, amelyben könnyű lett volna eltévedni. Vidáman utazgattunk a kb. tíz,
nagy liftben. Érdekes volt, hogy az épületben is több helyen és a városban is szobrokon,
domborműveken, többször megjelent a város névadója, Szófia, a bölcsesség istennője, de hisszük,
hogy e konferencia után a mögötte lévő szellemi erő befolyása radikálisan csökkent és rövidesen
teret ad az Evangélium erejének. Mindannyian megerősödve tértünk haza. Szívünk vágya, hogy
Budapesten is legyenek ilyen erősek a gyülekezetek, amelyeket apostoli és prófétai szolgálati
ajándékok vezetnek, amelyek között teljes a Szellem egysége és amelyekben a hívők nemre, fajra,
korra és bőrszínre való tekintet nélkül közösen építik Isten országát, hogy átalakulhasson ez a
város, ez az ország, ez a kontinens… ez a világ! Ez a 40/70-es Ablak üzenete.
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Chuck D. Pierce: Prófétai üzenet a Balkán új időszakáról.
Chuck Pierce nem prédikált, hanem prófétált a konferencia első estéjén, meghatározva azokat az Isten által kijelentett időszakokat, amelyekben az Úr különböző
mozdulásait látják majd a balkán országai. Az üzenetből mi, közép-európaiak is
okulhatunk. Fontos, hogy ne szalasszuk el az Úr időzítését! Az üzenet előtt
Roger Mitchell köszöntötte a résztvevőket.

CD: 900.DVD: 1800.-

121

Barbara Wentroble: "Isten mozdulásának három szakasza" és
Sharon Stone: "Itt a reform ideje". A Konferencia délelőttjein, egy
kivétellel, két-két szolgálatot hallhattak a résztvevők. Már az első délelőttön
nyilvánvalóvá vált, hogy megkapjuk a stratégiai útmutatást a következő időszakra
vonatkozólag. Isten új bort áraszt a földre, amit csak az Általa kialakított új borostömlő tud majd kezelni. Engedjük hát, hogy az Úr megváltoztassa az egyház
szerkezetét és benne az egyes hívőket!

CD 121a: 500.CD 121b: 500.DVD: 1800.-

122

Chuck D. Pierce: Jöjj ki a fogságból és lépj be az örökségedbe. Chuck D. Pierce a saját életében is átélte, hogy a veszendőben lévő örökségét vissza kellett szereznie, szellemi módszerekkel. Most elmondja, mit tehetnek a volt szocialista országok hívői ugyanezért.

CD: 900.DVD: 1700.-
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Roger Mitchell: Itt az ideje a fogság utáni helyreállásnak. Roger
Mitchell a Target Europe mozgalom apostoli vezetője. Ezen az esti összejövetelen felvázolja a mozgalom alapelveit és mindenkit buzdít, hogy találjuk meg a
saját helyünket a nagy képben. Csak így változhat meg földrészünk, amelynek
bíztató a szellemi öröksége a kereszténység szempontjából, de amit annyi bűn is
terhel, hogy Isten kegyelme nélkül lehetetlen lenne megmenekülnie. De Isten… Az igehirdetés előtt külföldi résztvevők beszámolóját hallgathattuk meg a
hazájukban zajló eseményekről.

CD: 900.DVD: 1800.-

124

Sue Mitchell: "Jézus Krisztus: Isten valódi bölcsessége", Kim
Sam Seong: "Sokszorozódás, uralkodás és vezetés". Sue próféta. Szolgálatát azzal kezdte, hogy megszólította a magyarokat és elmondta, amit
rajta keresztül üzent az Úr ennek a népnek. Ezután a fizikai és szellemi világ
együttműködésének néhány alapelvét vázolta fel bevezetésként. Ezért fő üzenetének már csak egy részét mondhatta el. Végül imában csapást mértek a jelenlévők a Szófia fölött uralkodó szellemi fejedelemségre. Kim Sam Seong apostol, aki
tulajdonképpen Kazahsztánban működő koreai misszionárius, arról beszélt, hogy
az ébredés, az Egyház növekedése csak módszeres, tudatos szervezéssel és
munkások folyamatos képzésével érhető el. Nem elég, ha hívőkkel töltjük meg
gyülekezeteinket. Tanítványokra van szükség.

CD: 900.DVD: 1800.-

125

Barbara Wentroble: A kenet alapanyagai. A konferencia második
délutánján az ószövetségi felkenő olaj összetevőinek szimbolikája alapján arról
hallhattunk, mi kell ahhoz, hogy hatékony szószólói lehessünk az Evangéliumnak.
Fel kell ismerünk, hogy a szolgálati ajándékok nem csak a gyülekezetben működhetnek, hanem egyre inkább a munkahelyeken, az iskolákban, a társadalom
minden területén fel kell lépniük Isten szolgáinak.

CD: 900.DVD: 1700.-
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George Bakalov: A lerombolt falak felépítése. Az összejövetel
elején néhány résztvevő ország képviselői szólaltak meg és a néző is felismerheti, hogy ennek folytán szellemi változások történhettek az adott országok légkörében. Bakalov apostol a saját hazájának állapotát ismerte fel szellemi módon, de
szavai érvényesek, bizonyos módon, ránk is. Mi is átéltük a pusztulást és nekünk
is alkalmaznunk kell Nehémiás könyvének igazságait a leomlott falak és megégett kapuk helyreállításához.

CD: 900.DVD: 1800.-

127

Sharon Stone: Alapvető kulcsok a felgyorsulás időszakában.
Isten napjainkban felgyorsítja az eseményeket. Ha nem akarunk lemaradni, meg
kell tanulnunk a felgyorsulás mozgatórúgóit és rá kell állnunk Isten pályájára. Dr.
Stone gyakorlati példákkal színezi tanítását, majd egy gyakorlatban vezeti a
jelenlévőket.

CD: 900.DVD: 1800.-

128

Kim Sam Seong: A tanítványképzés első lépései. A Selyemút
apostola folytatja a tanítványképzés alapjainak lefektetését. Minden módszer és
program ismertetésén átsüt a legfontosabb alapelv: bensőséges kapcsolat a
Szent Szellemmel, az Ő vezetésének követése.

CD: 900.DVD: 1700.-

129

Roger Mitchell: Helyünk Európa helyreállításában. Roger Mitchell
felsorolja, mely négy csoport az, amelyek közül valamelyikbe tartoznunk kell, ha
részt akarunk venni a Target Europe látás megvalósításában.

CD: 900.DVD: 1800.-

130

Kim Sam Seong: Hogyan jöjjünk ki a gyümölcstelen hívő életből. Az utolsó kazetta már nem teljesen tartozik a konferenciához, hanem a
vendéglátó gyülekezet vasárnap délelőtti istentiszteletét tartalmazza, mégis
érdemes átélni Kim apostol szolgálatát, amely talán a legjobban sikerült a három
közül.

CD: 900.DVD: 1800.-
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Az ébredés üzenetei Bécsből
2002-ig semmit nem tudtunk az osztrák pünkösdi-karizmatikus keresztényekről, de
abban az évben kapcsolatba kerültünk bécsi és gráci szolgálatokkal is. Ez nagy
örömünkre szolgált, és most már rendszeresen látogatnak magyar hívők ezekbe a
városokba különböző rendezvényekre. Többet közülük annyira fontosnak ítélünk, hogy
magyarul is kiadjuk őket.
A bolgár George Bakalov nevét és szolgálatát már több forrásból
megismerhette a magyar testvériség, a Zúgó Szél Alapítvány
kiadványai közül különösen a 2002. szeptemberében, Szófiában
megrendezett Target Europe konferencia kazettáiról. A szófiai
konferencia elsősorban a balkáni nemzeteknek szólt, noha a
magyaroknak is volt mit tanulniuk belőle. 2003. május 10-én és 11én azonban Közép-Európa országait hívta össze Bakalov testvér
Bécsben, hogy együtt keressük Isten tervét, akaratát régiónkra
nézve. Rólunk szólt, tehát Az áttörés hangja című összejövetel,
ezért minden ébredést kívánó magyar érdeklődésére számot
tarthat ez a három műsor.
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George Bakalov: A Királyság Evangéliuma radikális.
George Bakalov itt rámutatott, hogy csak akkor számíthatunk KözépEurópában komoly szellemi változásokra, ha levetkőzzük a vallásosságot
és megalkuvás nélkül hirdetjük, éljük meg a Biblia igazságát.

CD: 900.DVD: 1800.-

139

Calvin Woods: Az imádás ereje és az identitásunk. Calvin
Woods elsősorban dicsőítéssel szolgált a konferencián, de a második
délelőttön tanított is arról, hogy a dicsőítés és imádás, az Isten jelenlétében
eltöltött idő, a Vele ápolt bensőséges kapcsolat az, ami megerősít minket és
képessé tesz arra, hogy legyőzzük az életünkben felmerülő mindenféle
nehézségeket és problémákat. Csak így jöhetünk ki a kötelékekből és
szállhatunk szembe sikeresen a városunkban, országunkban az ébredést
akadályozó sötét, gonosz hatásokkal. Mindenkinek szívből ajánljuk, hogy
hallgassa meg ezt a felemelő és új lendületet adó üzenetet.

CD: 900.DVD: 1800.-

140

George Bakalov: Apostoli atyák megjelenése Európában.
Bakalov testvér, aki fiatal kora ellenére komoly érettséggel és belátással
rendelkezik, elmondja, hogy szükséges apostoli atyáknak megjelenniük
ebben a térségben, akik felnevelik az ütőképes, új hívő nemzedéket.

CD: 900.DVD: 1800.-
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Az ébredés üzenetei Bécsből
2004 májusában egy újabb izgalmas konferenciát tartottak Bécsben
25 gyülekezet összefogásával. Címe: Ima, próféciák és Isten Királysága. A
szolgálók Cindy Jacobs próféta és Rachel Hickson voltak. Cindy a
'Közbenjárás Tábornokai' (Generals of Intercession) nevű csoportosulás
elnöke és 'Az Ima Nemzeti Tanácsadóinak' egyik vezetője. Két gyermeke van.
A férjével együtt Texasban él, az Egyesült Államokban. Cindy nemzetközi
tanítói szolgálatot végez a prófétálás és az imával elért áttörés témájában.
Sokat utazik, és erőteljesen tanít a közbenjárásról. 2002-es ausztriai
szolgálata komoly hatást gyakorolt a jelenlévőkre. A próféciái részleteikben is
pontosan beteljesedtek. Bízunk benne, hogy ezek az üzenetek a magyar
egyháznak is segítenek majd megtalálni az előre vezető utat. Rachel, Alan
Vincent lánya, misszionáriusok gyermekeként nőtt fel, így sok évet élt
Afrikában és a távol keleten. Kb. hat évig szolgált Reinhard Bonnke csapatában, mielőtt hazatért
hazájába, Angliába. Két tizenéves gyermeket nevel. Férjével, Gordonnal együtt a Heartcry (a szív
kiáltása) nevű szolgálat vezetője. Rachel szíve azért ég, hogy meglássa egész városok átalakulását
az ima és az evangélizálás ereje segítségével. Üzenete a legjobb pillanatban érkezett el
Magyarországra. Rachel is erőteljes közbenjárói és prófétai kenettel szolgál. A konferencia
hangfelvételein lévő próféciák révén megízlelhetjük ennek a szolgálatnak az áldásait, a tanítások
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150

Cindy Jacobs: Reformátorok vagytok. Luther Márton és Kálvin
János után több évszázaddal újra megérett a keresztény egyház egy reformra, mert megint kezdjük elveszíteni a szellemi frissességet és aktualitást. Mindnyájunknak részt kell vennünk a megújulásban.

CD: 900.-

151

Rachel Hickson: Kiáltás a pusztában. Amit Isten kimond, az
meglesz. Azzal segíthetjük elő leginkább Isten akaratának megvalósulását
világunkban, ha meghalljuk, mit mond Ő az egyes helyzetekről és kinyilvánítjuk szavait.

CD: 500.-

152

Cindy Jacobs: Igazságosság a nemzetben. Istennek konkrét
üzenete van az országok, települések kormányzásáról. A keresztényeknek
ki kell lépniük a közéletbe és szót kell emelniük a jogosság és igazságosság mellett, hiszen Isten előtt felelősek vagyunk a népünkért.

CD: 900.-

153

Rachel Hickson: Összhangban a mennyel. A közbenjárók
egyre inkább ismerkednek azzal a fogalommal, hogy a sikeres szellemi
harc érdekében egyesítenünk kell a mennyet a földdel, hiszen a mennyben
tökéletesen megvan Isten akarata. Ezt kell lehoznunk a földre.

CD: 900.-

154

Rachel Hickson: Isten szíve a fővárosokért. Hajlamosak
vagyunk "nem kedvelni" a zajos, zsúfolt, bűnös nagyvárosokat, főleg a
fővárost. Ebből a tanításból megtudhatják a közbenjárók, mi Isten hozzáállása a fővárosokhoz, és át is vehetik ezt a hozzáállást.

CD: 900.-

155

Cindy Jacobs: Prófétikus evangélizáció. Arra talán nem figyelnek oda az emberek, amikor az evangéliumról elvont, elméleti előadást
tartunk nekik. De amikor Isten megmutatja valamelyik problémájukat és
rákérdezünk...

CD: 900.-

156

Cindy Jacobs: Vezetők találkozója. A konferencia utolsó alkalmán a szolgálók külön találkoztak a jelen lévő pásztorokkal és vezetőkkel,
hogy bátorítsák őket és prófétai üzeneteket adjanak át nekik.

CD: 500.-
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Első Európai Dicsőítő Sátor
Az itt szereplő felvételek 2005. márciusában készültek
Yverdonban, a svájci kisvárosban, ahol megrendezték az Első
Európai Dicsőítő Sátor nevű konferenciát. A téma kicsit ismerős
volt, a megvalósítás más. Korunkban, úgy tűnik, Isten világszerte arról beszél, hogy újra fel kell állítani Dávid leomlott sátorát.
Vissza kell térnünk az alapokhoz, az Istennel ápolt bensőséges
kapcsolathoz, amikor már önmagában az is cél, hogy együtt
legyünk Vele. Az ilyen kapcsolatban tudhatjuk meg, mi van igazán Isten szívében és válhatunk munkatársaivá a Királyság terjesztésében. Európa szellemi légköre megváltozhat és a gonosz hatások megtörhetnek,
ha minden európai ország minél több városában létrejönnek olyan központok, ahol napi
24 órán át folyhat a dicsőítés, az imádat és a közbenjárás. Erre a mozgalomra buzdítottak minket a dicsőítők és az előadók, miközben átélhettük, hogyan is működik ez: a buzgó dicsőítésben a zenészeken és énekeseken kívül táncosok is részt vettek, akik zászlókkal és szalagokkal ünnepelték az Urat. Jól ismert szolgálók jöttek össze, hogy képezzenek, buzdítsanak minket és velünk együtt imádkozzanak Európa ébredéséért: John
Eckhardt, aki Chicagóban pásztorol egy több ezer tagú gyülekezetet, és aki Dávid sátora
felállításának nemzetközi szinten szolgáló, apostoli szorgalmazója; a Costa Rica-i Rony
Chaves, aki egész Közép- és Dél-Amerikában szolgáló, ébredési vezető, a mexikói Ana
Méndez-Ferrell, a világméretű, stratégiai szellemi harc egyik tábornoka, valamint Rick
Ridings, aki miután évekig utazó szolgálóként buzdított Dávid sátrának a felállítására,
most Jeruzsálemben vezet egy napi 24 órás dicsőítő- és imaközpontot. Nézd meg és
engedd, hogy Isten szóljon hozzád!
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Ana Méndez-Ferrell: Valódi imádás. A látszat ellenére ez az
üzenet nem csak dicsőítőknek szól, hiszen arról beszél, milyen az igazán
imádó szív, hogyan közeledhetünk Istenhez Neki is kedves módon, ill. mi
az, ami megszomorítja Urunk szívét.

CD: 900.DVD: 2100.-

168

Rony Chaves: A harcos dicsőítés. A keresztények különböző
nézeteket vallanak a dicsőítésről: gyors legyen vagy lassú, halk vagy hangos, ill. milyen hangszereket használjunk. Ezen a felvételen a dicsőítés
szellemi harcban betöltött szerepéről hallhatunk.

CD: 500.DVD: 2000.-

169

Rick Ridings: Élő dicsőítő sátor 1. Az előadó a zenészekkel, az
énekesekkel, a táncosokkal és a jeruzsálemi szolgálatában mellé szegődött
testvérekkel együtt azzal foglalkozik, hogyan kell viszonyulnunk Izraelhez,
miközben mindannyian az egy igaz Istent imádjuk.

CD: 900.DVD: 2000.-

170

John Eckhardt: Nőjünk fel az imádásban! Sokan mégcsak
énekelgetnek a gyülekezetben, de a szívüket más foglalja el, pedig az
imádásnak az Istennel való személyes közösség és kommunikáció eszközévé kell válnia.

CD: 900.DVD: 2100.-
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Első Európai Dicsőítő Sátor
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John Eckhardt: A prófétikus dicsőítés hatása. Krisztus Testében egyre nagyobb becsben tartják az imádásnak azt a változatát, amikor
nem előre megírt énekeket énekelnek Isten gyermekei, hanem a szívükből
spontán felfakadó dallal dicsérik az Urat, ill. a Szent Szellem ihletésére
prófétikusan énekelnek.

CD: 900.DVD: 2000.-

172

Rony Chaves: Élő dicsőítő sátor 2. Rony Chaves fontos szerepet
játszik a Costa Rica-i, ill. latin-amerikai ébredésben. Ezen a felvételen bölcs
szavai mellett élvezhetjük a szellemből fakadó, spontán, különleges ízű
latinos imádást.

CD: 900.DVD: 2100.-

173

John Eckhardt: Aszáf és Hémán - a csapatmunka. John
Eckhardt kifejti Dávid lévita dicsőítésvezetőinek jellegzetességeit és elmondja, hogyan alkalmazhatóak a bennük rejlő prófétikus üzenetek mai
szolgálatunkra.

CD: 900.DVD: 2100.-

174

José Gallardo, Fabienne Pons: Jó illat. Ebben a tanításban
arról hallhatunk gondolatokat, hogy imádásunknak jó illatú áldozatnak kell
lennie az Úr előtt.

CD: 900.DVD: 2100.-

175

Ana Méndez-Ferrell: Élő dicsőítő sátor 3. Ennek a felvételnek a
legmarkánsabb eleme az a zenében, táncban és prófétai kinyilvánításokban
kifejeződő jelképes cselekedet, ami elkezdi széttépni az Európa fölött
terpeszkedő sötét szellemi burkot és behívja földrészünkre Isten sokféle
kegyelmét.

CD: 900.DVD: 2100.-

176

Rick Ridings: Jeruzsálem jövője. Rick Ridingsnek ez a szolgálata
szervesen összefügg a másikkal: felvázolja, hogyan látja az Ige fényében
Isten munkálkodását Izrael életében az idők végén.

CD: 900.DVD: 2100.-

177

Rony Chaves: Szellemi harc Európa fölött. A konferencia záró
alkalmán fejtette ki azt a látást, ami 2006. június 5-én és 6-án a világméretű
dicsőítő napot eredményezte. Mindig aktuális a tanítás Európa szellemi
légkörének a megváltoztatásáról.

CD: 900.DVD: 2000.-

Ana Méndez-Ferrell
Ana Méndez-Ferrell felszentelt próféta és apostol. Mexikói származású, de most a
floridai Jacksonvilleben él férjével, Emerson Ferrellel. Jézus 1985-ben szabadította
meg és juttatta üdvösségre Anát, aki akkoriban egy pszichiátriai intézmény foglya
volt Voodoo papnőként végzett okkult életmódja eredményeként. Isten csodatévő
ereje nem csak megszabadította őt, hanem az Úr egyik tábornokává is kinevelte, aki
a sötétség birodalmát rombolja. Az Úr egyedülálló prófétai ajándékkal ruházta fel és
mély megértéssel ajándékozta meg a szellemi világról, nem csak a szellemi harc,
hanem a prófétikus imádás területén is. Férjével együtt vezeti a Voice of The Light (A Fény Hangja)
Szolgálatot. Isten hadseregének kiképzésével és felkészítésével foglalkoznak több mint 40
országban. Ana a Costa Rica-i Rony Chaves apostol és C. Peter Wagner szellemi befedezése alatt
szolgál világszerte.
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Ana Méndez-Ferrell tanítások
Ana Méndez-Ferrell tanításai Bécsben, a City Church-ben

Kód

Cím, ismertetés

132

Görögország szelleme. Ebben a tanításban Ana Méndez elevenen
írja le azokat a fő szellemi erőket, amelyek nagyban felelősek azért, hogy az
egyház az évszázadok során sokat veszített az erejéből.

CD: 900.-

133

Tűz, hogy győzzünk. Ana Méndez ebben a tanításban rávilágít, hogy
Istent a végsőkig követni csak szenvedélyes elkötelezettséggel lehet és
olyan hittel, ami nem az elmében lakozik, hanem a szívben.

CD: 500.-

135

Isten a pénzzel méri fel a szíved állapotát. Igen kényes témát
feszeget Ana Méndez ebben a tanításban, de el kell ismernünk, hogy sokunk
életében sok mindent meghatároz az anyagi keret. Meg kell szabadulnunk a
pénzbe inkább, mintsem Istenbe vetett bizalomtól.

CD: 900.-

Kód

Cím, ismertetés

Árak

163

A szeretet kiűzi a félelmet. Ezen az alkalmon Ana drámaian és
megindítóan beszél arról, mekkora dolgokat tett értünk Isten szeretetből, ill.
az Iránta érzett szeretet hogyan űzheti ki belőlünk a félelmet úgy, hogy már
az ellenség semilyen fenyegetése se tudjon akadályozni minket.

CD: 900.-

164

A bűnös állapot. Ana Méndez-Ferrell arról tanít ezen a felvételen, hogy
milyen problémákat okozhat, ha nem számolunk le életünkben az atyáinktól
örökölt, hiábavaló élet maradványaival, bűnös állapotunk következményeivel.

CD: 900.-

165

Minden igazságot a testnek, a szellemnek és a léleknek.
Ana Méndez férje, Emerson Ferrell tanításainak fő témája (úgy tűnik) az
emberi személyiség felépítése, a szellem, a lélek és a test kölcsönhatása,
amit még a lélek egyes részeinek működése is befolyásol.

CD: 500.-

166

Kik vagyunk valójában? Ebben a tanításban azt a kijelentést osztja
meg velünk Ana Méndez-Ferrell, amit az emberi szellem működéséről kapott.

CD: 900.-

Az egész konferencia anyaga megvásárolható Mp3 formátumban (163-166)

Mp3: 2700.-

Kód

Cím, ismertetés

Árak

198

Nem vagyunk e világból valók. Ana Méndez sokszor szolgál Svájcban. Ezen a felvételen elmondja, mit jelent a gyakorlatban az, hogy nekünk a
szellemi világ törvényei szerint kell élnünk a földön is. Megdöbbentő példákat
mond saját tapasztalatai alapján Isten természetfölötti megnyilvánulásairól.

CD: 900.DVD: 2100.-

60

Árak

Kelj fel Uram! - konferencia, 2005, Basel
2005. szeptemberében tartották meg Baselben a Kelj fel, Uram!
konferenciát a B.E.T.E. szolgálat szervezésében. A helyszín már
önmagában üzenet: Baselben három ország találkozik, tehát az ottani
szellemi események nemzetközi jelentőséggel bírnak. Ami Európa
szívében zajlik, az kihat az egész kontinensre. A B.E.T.E. munkatársai
szenvedélyesen és látással munkálkodnak Svájc ébredésén és amint a
hét felvétel címeiből is kiderül, az üzenetek az ébredésért folytatott
szellemi harcról és a megújulás előfeltételeiről szóltak. Magyarországon
is nagy haszonnal tanulmányozhatják az anyagot azok, akik hazánk
ébredését a szívükön viselik, hiszen az alapelvek mindenütt ugyanazok.
Elsősorban talán a közbenjárók és a szellemi harcosok érzik majd magukénak az elhangzottakat,
de mindenkinek melegen ajánljuk.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

199

Ana Méndez-Ferrell: Felnő egy új, uralkodó nemzedék. Ana
Méndez a világméretű, stratégiai szellemi harc egyik tábornoka. Ebben a
tanításban arról beszél, hogyan neveli ki Isten napjainkban az utolsó idők
szellemi hadseregét.

CD: 900.DVD: 2100.-

200

Amanda Buys: Béliál, a gonoszság uralkodó szelleme. A
Bibliában sok szó esik Béliálról és fiairól, noha ez a magyar fordításokból nem
mindig derül ki. Ebben a tanításban a dél-afrikai Amanda Buys áttekinti ezeket
az Igehelyeket és kimutatja, mi ennek a démoni fejedelemségnek a tevékenységi területe.

CD: 900.DVD: 2100.-

201

Emerson Ferrell: Megszentelődés a trónterembe való belépéshez. Az előadó Ana Mendez férje, szellemi harcos. Ebben a tanításban
arról beszél, hogy Isten közvetlen jelenlétének átéléséhez szükséges megtennünk bizonyos előkészületeket.

CD: 900.DVD: 2000.-

202

Ezekiah Francis: Prófécia a János 11-ből, 1. Az indiai előadó
hazájában elismert prófétai személyiség és tanításaival, rendezvényeivel
sokakat elér. Ezen a konferencián élénk stílusban festette le, hogyan látja az
egyház állapotát napjainkban. Első rész.

CD: 900.DVD: 2100.-

203

Ezekiah Francis: Prófécia a János 11-ből, 2. Az indiai előadó
hazájában elismert prófétai személyiség és tanításaival, rendezvényeivel
sokakat elér. Ezen a konferencián élénk stílusban festette le, hogyan látja az
egyház állapotát napjainkban. Második rész.

CD: 900.DVD: 2100.-

204

Amanda Buys: Kapuk, fegyverek és zászlók. Amanda Buys
hazájában a szellemi harc, valamint a gyógyító és szabadító szolgálat egyik
jelentős alakja. Ebben a tanításban a területi közbenjárás néhány alapvető
jelképével és eszközével ismerkedhetünk meg.

CD: 900.DVD: 2100.-

205

Ana Méndez-Ferrell: Megbékélésünk a mennyel és a földdel. Ana Méndez a világméretű, stratégiai szellemi harc egyik tábornoka.
Ebben a tanításban elmagyarázza, hogyan vonatkoznak ma ránk azok az
Igék, amelyek szerint a föld kiokádja a rajta élő bűnösöket, de áldást jelent az
igazaknak.

CD: 900.DVD: 2100.-

61

Kiképzés a prófétai közbenjárásra
- konferencia, 2005, Basel
Minden szakértő egyetért abban, hogy az ébredés előfeltétele a gonosz
szellemi erők trónfosztása a levegőégben, de kevés tapasztalt, kipróbált,
hiteles tanítótól kaphatunk gyakorlatias, működő képzést ezen a
területen. A közbenjárásnak több szintje van. A konferenciát, szolgálati
iskolát 2005. szeptemberében tartották Basel közelében, egy keresztény
oktatási központban, a magas szintű, prófétai szellemi harcról. A téma
avatott szakértői, Ana Méndez-Ferrell (Mexikó), Emerson Ferrell (USA),
Fernando Orihuela (Bolivia), Amanda Buys (Dél-Afrika) és Ezekiah
Francis (India) szolgáltak a jelenlévőknek. A Zúgó Szél Alapítvány DVDn, video kazettán, audio kazettán és audio CD-n adta ki a sorozatot és
olyanoknak ajánlja, akik tudják magukról, hogy Isten közbenjárónak,
szellemi harcosnak, vagy prófétának hívta el őket, ill. akiknek a szellemi átélésében jelen van a
prófétikus vonás. Nem kezdőknek való az anyag. Hallhatók a tanításokban újdonságok, új
megközelítések és elgondolkodtató igazságok. Elhangzanak Baselre vonatkozó konkrétumok, de
ahogyan az egyik szolgáló megfogalmazta: mindenki alkalmazhatja a tanult alapelveket a saját
országában, városában. Hisszük, hogy a felvételek előmozdítják Magyarországon annak a szellemi
hadseregnek a felállását, amely elfoglalja majd ezt a földet az Úr számára!

Kód

Cím, ismertetés

Árak

206

Ana Méndez-Ferrell: Bevezetés a prófétai szolgálatról. A
konferencia első összejövetelén Ana Méndez kifejti, miért fontos napjainkban
a prófétai szolgálat és melyek annak jellegzetességei. Ajánljuk ezt a tanítást
azoknak is, akik Krisztus Testében más jellegű szolgálatot végeznek.

CD: 500.DVD: 1900.-

207

Amanda Buys: Gyökereink megvizsgálása - bűnös állapot.
A dél-afrikai Amanda Buys kifejti, mely tényezők következtében alakul ki
személyes lelki, szellemi állapotunk, ill. hogyan hatnak ránk a korábbi nemzedékek elkövetett bűnei.

CD: 900.DVD: 2100.-

208

Amanda Buys: Isten belső gyógyítással készíti fel a szolgálókat. Az életünk során minket ért lelki, érzelmi sérülések nagymértékben
akadályozzák, hogy átvegyük örökségünket Krisztusban, ill. lankadatlanul
meg tudjunk állni a szolgálatban az ellenséges nyomások közepette. Amanda
Buys kifejti, mi Isten válasza erre.

CD: 900.DVD: 2100.-

209

Jean-Marc Bigler: A szabadulás minden hívőnek lehetséges.Ez a tanítás jó kezdet mindazoknak, akik érzik saját életükben a szabadulás szükségességét, ill. akik meg akarnak ismerkedni ezzel a szolgálati
ággal.

CD: 500.DVD: 2000.-

210

Minden előadó: Kérdések és válaszok. Minthogy ez a sorozat egy
"iskola" felvétele, az előadók lehetőséget adtak a résztvevőknek arra, hogy
kérdezzenek, ha nem értenek valamit. Érdemes ezeket az alkalmakat is
tanulmányozni, mert sokat tanulhatunk belőlük.

CD: 500.DVD: 2000.-

211

Emerson Ferrell: Kik vagyunk Krisztusban. Emerson Ferrell
egyik specialitása az emberi személyiség szerkezete és működése. Ebben a
tanításban is erről beszél.

CD: 500.DVD: 2000.-
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Kiképzés a prófétai közbenjárásra
- konferencia, 2005, Basel
Kód

Cím, ismertetés

Árak

212

Ana Méndez-Ferrell: Istent láthatjuk szellemben, mert egy
szellem vagyunk Vele. A tiszta szívűek megláthatják Isten Országát.
A jövendőbeli reménységen túl van ennek az Igének egy olyan, jelen életünkre vonatkozó alkalmazása is, ami elérhető a prófétikus szolgálatot végzők
számára.

CD szett: 1500.DVD szett: 2800.-

213

Amanda Buys: Közbenjárás a nemzetekért: vitézkedésünk
fegyverei. Az előadó a területi közbenjárás és szellemi harc jelentős személyisége hazájában, Dél-Afrikában. Ezen a felvételen kifejti, milyen fegyverekkel vívhatjuk a szellemi harcot.

CD: 900.DVD: 2100.-

214

Fernando Oriuhela: Uralkodásra és gyümölcsözésre kaptunk elhívást. Fernando pásztor, a bolíviai szellemi harc egyik vezetője a
teremtés történetéből kiindulva fejti ki, mi Isten akarata az emberiséggel,
valamint hogyan valósíthatjuk meg ezt az akaratot napjainkban.

CD: 900.DVD: 2100.-

215

Flory: Harc a területi szellemek ellen. Ha látni akarjuk településeinken és országunkban az ébredést és a társadalmi átalakulást, meg kell
tanulnunk harcolni az Isten akaratának megvalósulását akadályozó erők ellen.

CD: 500.DVD: 2000.-

216

Ana Méndez-Ferrell: Kérdések és válaszok. Minthogy ez a sorozat egy "iskola" felvétele, az előadók lehetőséget adtak a résztvevőknek arra,
hogy kérdezzenek, ha nem értenek valamit. Érdemes ezeket az alkalmakat is
tanulmányozni, mert sokat tanulhatunk belőlük.

CD: 500.DVD: 2000.-

217

Ana Méndez-Ferrell: Lelkünk halálba adása. Megtérésünk előtt
annyi negatív hatás torzította el személyiségünket, hogy Isten megoldása a
problémára nem az, hogy a régit javítgatja, hanem az, hogy megöli. Csak
ezután bontakozhat ki bennünk az új élet. Vessük alá magunkat ennek önként!

CD: 900.DVD: 2100.-

218

Ezekia Francis: Lássunk a hit szemével. Manapság nem nehéz
borúlátónak lenni, akár a világ, akár néhol az egyház állapotát tekintjük. Az
indiai szolgáló eleven stílusban buzdít minket arra, hogy derüljön a szívünk,
mert Istennel nem reménytelen a helyzet.

CD: 900.DVD: 2100.-

219

Emerson Ferrell: A szellem, a lélek és a test egysége. Már
régen tudják a keresztények, hogy emberi lényünk három részből áll, de
ebben a tanításban Emerson Ferrell a témát új mélységeiben fejti ki.

CD: 900.DVD: 2100.-

220

Fernando Orihuela: Az Ég Királynője. Fernando pásztor, a bolíviai
szellemi harc egyik vezetője elmondja, hogyan nyert tért és hogyan szerepelt
a történelem során a címben nevezett démoni fejedelemség.

CD: 900.DVD: 2100.-
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Kiképzés a prófétai közbenjárásra
- konferencia, 2005, Basel
Kód

Cím, ismertetés

Árak

221

Amanda Buys: Basel szellemi feltérképezése. Ez a konferencia
a svájci Basel városáért folytatott konkrét szellemi harc keretein belül került
megrendezésre. Ezen a felvételen Amanda Buys bemutatja, milyen jelentős
szellemi hatásokat fedeztek fel a város feltérképezésekor. Jó példa nekünk is.

CD: 500.DVD: 2000.-

222

Ana Méndez-Ferrell: A prófétai szolgálat mennyei dimenziói.
Isten mennyei helyekre ültetett minket a Krisztusban. Ebben a tanításban a
mennyi helyeken végzett szolgálatba vezeti be Ana Méndez azokat, akiknek a
szolgálatában már működik a prófétikus vonás, de fejlődni akarnak ezen a
területen.

CD: 900.DVD: 2100.-

223

Fernando Orihuela: A Baziliszkusz, Basel fő őrizője. Ez a
felvétel szellemi feltérképezési tanulmány: Fernando a Baziliszkusz, mint a
Basel fölött uralkodó démoni fejedelemség történetét és jellegzetességeit
mondja el. Jó alapelveket kínál ez Magyarország településeinek feltérképezéséhez.

CD: 900.DVD: 2100.-

224

Ana Méndez-Ferrell: Kérdések és válaszok. Minthogy ez a sorozat egy "iskola" felvétele, az előadók lehetőséget adtak a résztvevőknek arra,
hogy kérdezzenek, ha nem értenek valamit. Érdemes ezeket az alkalmakat is
tanulmányozni, mert sokat tanulhatunk belőlük.

CD: 500.DVD: 2000.-

225

Flory és az előadók: Démoni királynők és megtagadó imák.
Az előadó a mexikói szellemi harcos csapat egyik oszlopos tagja. Ebben a
tanításban különböző démoni fejedelemségeket jellemez és felvázolja, hogyan
harcolhatunk ellenük.

CD: 900.DVD: 2100.-

226

Ana Méndez-Ferrell: A fogságba esett lelkek kiszabadítása.
Vannak olyan emberi problémák, amelyeken semilyen gyógyító, szabadító
szolgálat nem segít. Ezeknek egyik megoldási lehetőségét fejti ki Ana Méndez,
kizárólag nagyon érett és tapasztalt szolgálók számára.

CD szett: 1500.DVD szett: 2800.-

Bill Subritzky programok
Az új-zélandi Bill Subritzky jogászként kezdte. Megtérése gyökeresen
megváltoztatta az életét. A Szent Szellem ajándékai egy házicsoport
jellegű gyülekezetben kezdtek működni az életében. Isten evangélistának
hívta el. Ebben a minőségében nemcsak hazájában szolgál, hanem a
Csendes-óceáni szigetvilág más országaiban is. Sokat tanult Derek Princetől, így szolgálatának egyik jellemzője a szabadító- és gyógyító szolgálat.
Rendszerezett tanítást ad az evangélizáló és a szabadító szolgálatról. A felvételek között
találunk két sorozatot Bill Subritzky feleségének szervezésében tartott rendezvényekről
is. Férfiaknak is szeretettel ajánljuk ezeket az anyagokat, de elsősorban a nők épülésére

64

Bill
BillSubritzky
Subritzkyprogramok
programok
Kód

Cím, ismertetés

012

Bill Subritzky: Az erős emberek megkötözése. Ez a program
evangélizációs és tanítási célra is kiválóan megfelel. Az új-zélandi, nemzetközi szinten is szolgáló, több mint húsz éves tapasztalattal rendelkező evangélista azoknak a démoni fejedelemségeknek egy részéről ad összefoglalást,
akik rabságban tarthatnak emberi életeket. A kazettán bejátszások láthatók az
előadó néhány összejöveteléről és bizonyságtételek is hallhatók olyanok
szájából, akik szolgálatán megtértek, megszabadultak vagy meggyógyultak.

018

Bill Subritzky: Szabadulás a démonoktól. Mélyreható és részletes tanítás a gonosz szellemi világ hatásairól és azok
legyőzéséről öt egyórás előadás keretében.

019

Bill Subritzky: A Szent Szellem ajándékainak
elnyerése. A négy egyórás előadásokra osztott tanításon
belül sor kerül az ajándékokban való mozgás gyakorlására is.

022

Bill Subritzky: A házasság és a családi kapcsolatok gyógyulása. Bill és Pat beszél a problémák kialakulásának és megoldásának módjairól.

074

Bill Subritzky: Erő az aratáshoz. A 10 tanításból álló sorozat evangélista képzés. Foglalkozik, többek között, az evangélista magatartásával, az
evangélizációs házi összejövetelekkel, az evangélizációk előkészítésével, a
kenetben és a szellemi ajándékokban való mozgással, a szabadító szolgálattal, a gyógyító szolgálattal, az üzenet lényegével és a gyógyulás akadályaival.

013

Öt keresztény hölgy: Keresztény nők ma. Régen
hiányzott már ez a nőknek szóló sorozat, mert jelenleg sokféle
nézet létezik erről a témáról. Ezeken a kazettákon elhangzik,
hogy mi Isten akarata a nők számára, mi a nők helye Isten
teremtési rendjében, milyen legyen a hívő nők jelleme, és
hogyan látja Isten a nőket.

047

Hét keresztény hölgy: A New Age mozgalom leleplezése.
Ez a sorozat elsősorban nőknek készült. Az előadók, akik között Pat Subritzky
is szerepel, arról beszélnek, hogyan szivárog be, hogyan hat a New Age
életfelfogása az élet különböző területeire, úgy mint az ifjúság gondolkodásába, a családok életébe, a zenébe, a feminizmus révén, az oktatásba, a felnőttek és gyerekek közti kapcsolatba, a médiába, a kormányzásba, az üzleti
életbe, az egészségügybe és a testkultúrába, a világméretű eseményekről
alkotott szemléletbe, valamint az egyházba, a kereszténységbe.

Árak

CD: 500.DVD: 1700.-

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 3900.-

Mp3:
1200.CD szett: 1600.DVD szett: 3600.-

CD: 900.DVD: 1800.-

CD szett: 4000.DVD szett: 7000.-

CD szett: 1200.DVD szett: 2800.-

DVD szett: 5400.-
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Münchenipásztorkonferenciák
pásztorkonferenciák
Müncheni
A volt rock zenész, olasz származású amerikai John Angelina a Christliches Centrum,
Wort des Glaubens (a Hit Szava Keresztény Központ) lelkipásztora Münchenben.
Feleségével, a német Mirjana-val, évek óta szolgálják már Európa keresztény vezetőit
és az "egyszerű" hívőket is, régebben a "Glaubenskonferenz"-ek (hitkonferenciák), az
utóbbi években pedig a "Europäische Pastoren & Leiter Konferenz"-ek (lelkipásztorok és
keresztény vezetők európai konferenciái) megrendezésével. A Zúgó Szél Alapítvány a
következő tizenöt kazettát válogatta ki az 1993, 1994, 1995-ös év konferenciáinak
felvételei közül, és nyújtja át válogatásként a magyar keresztényeknek.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

033

Tim Storey: A féltékenység szelleme. A félig afrikai, félig indián
Tim Storey, aki az Oral Roberts Egyetemen is tanít, egyéni előadásmóddal
beszél komoly és fontos szellemi igazságokról, sok személyes példával fűszerezve azokat.

CD: 900.DVD: 1800.-

034

Ray Bevan: Hadd áradjon át rajtad az ébredés folyója! Az
előadó nyolc évig utazó evangélistaként működött, majd Isten parancsára a
jelenleg is vezetése alatt álló gyülekezet lelkésze lett, amelyet az Úr romjaiból
szült újjá Bevan pásztor szolgálata révén.

CD: 900.DVD: 1800.-

035

Ray Bevan: Mi élezi a pengét? Az előadó arról beszél, hogyan óvhatjuk meg életünket és szolgálatunkat a "kicsorbulástól".

CD: 500.DVD: 1800.-

037

Jan Eriksen: Utcai evangélizáció, Ray Bevan: Semmi sem
zárhatja be az elhívásod ajtaját. Az összejövetel első részében
Jan beszél amszterdami szolgálatáról, ahol egy fiatal csapattal együtt hirdeti
az utcán az evangéliumot prostituáltaknak, kábítószereseknek és striciknek.
Bizonyságtétele kijózanítólag hathat a valóságtól néha elszakadó keresztény
közösségre. Bevan pásztor üzenete bíztató és növeli a hitet, valamint kitartásra buzdít.

CD: 900.DVD: 1800.-

038

Tim Storey: A jelek és csodák az ébredés jelei. Az előadó ezen
a felvételen megdöbbentő könnyedséggel beszél a jelek és csodák működéséről a keresztény szolgálatban.

CD: 500.DVD: 1800.-

042

Tim Storey: Már úton van a csodád. Tim üzenete rendkívül bátorító
a csüggedõknek, akik a harcok hevében már nem látják a fényt az alagút
végén.

CD: 900.DVD: 1800.-
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Müncheni pásztorkonferenciák
Kód

Cím, ismertetés

Árak

029

Ray Bevan: A nevetés áldása. A Wales-i lelkipásztor rockzenészként
kezdte. Ma is készít lemezeket, de most már Isten dicsőségére. Ray Bevan
minden tanításán élvezhetjük énekesi tehetségének áldását és ragyogó
humorát. A jelen felvétel arról szól, hogy milyen okuk van a keresztényeknek
az örömre.

CD: 900.DVD: 1800.-

030

Wyatt Brown: A tekintély 1. Ray Bevan: A vészhelyzetek a
legjobb lehetőségek a változásra. Az amerikai Wyatt Brown ebben
a három részes tanításban, amelynek első részét láthatjuk ezen a kazettán, talán új és elgondolkodtató dolgokat is mond arról, hogyan egyeztethető
össze a dinoszauruszok és a kőolaj létezése Ádám csupán hatezer évvel
ezelőtti megteremtésével, miért kellett Ábrahámnak feláldoznia Izsákot, kinek
adatott Jézus, miért kellett Krisztusnak szűztől születnie, miért nem tett Jézus
csodákat bemerítkezése előtt és feltámadása után és még sok mindenről, sok
derűvel. Ray Bevan tanításának a címe önmagáért beszél. A két tanítás külön
kapható audio kazettán.

CD: 900.DVD: 1800.-

031

Wyatt Brown: A tekintély alapelvei 2. Az amerikai Wyatt Brown
ebben a három részes tanításban, amelynek második részét láthatjuk ezen a
kazettán, sok izgalmas dologról beszél a szellemi tekintélyi rendszer alapelveinek elemzése kapcsán. Érdemes meghallgatni.

CD: 900.DVD: 1800.-

032

Wyatt Brown: A tekintély alapelvei 3. A tanítás harmadik részét
láthatjuk ezen a kazettán, folytatja az előzőekben tárgyalt témát.

CD: 900.DVD: 1800.-

Kód

Cím, ismertetés

Árak

028

Ray McCauley: Az Egyház szerepe a '90-es évek második
felében. Az előadó egy 20 000 tagú helyi gyülekezet lelkipásztora, de egy
dél-afrikai pünkösdi és karizmatikus gyülekezeteket összefogó szervezetnek
is vezetője. Ezen a kazettán nagyon kiegyensúlyozott tanítást hallhatunk tőle
a kereszténység hivatásáról.

CD: 900.DVD: 1800.-

036

Ray Bevan: A "Manna-gondolkodásmód" feladása. Ray Bevan a szétesés széléről hozta vissza azt a kis gyülekezetet, amelyet pásztorolni kezdett. Ez az üzenet arra bíztat minket, hogy ne féljünk elhagyni a
megszokott, biztonságos utakat, hanem lépjünk be az Ígéret Földjére.

CD: 900.DVD: 1800.-

039

Johnny Simmons: A pénzhez való helyes hozzáállás, A
pénz szerepe Jézus szolgálatában. Az Egyházban ma különböző
nézetek élnek azzal kapcsolatban, hogy Isten akarta szerint hogyan kell a
hívőknek a pénzhez viszonyulni. Ezt a kérdést boncolgatja számos Ige felhasználásával az ezen és a következő kazettán látható három tanítás.

CD: 900.DVD: 1800.-

040

Johnny Simmons: A hamis visszafogottság leleplezése. Az
Egyházban ma különböző nézetek élnek azzal kapcsolatban, hogy Isten
akarta szerint hogyan kell a hívőknek a pénzhez viszonyulni. Ez a tanítás
főként arról szól, hogy a szegénység és a szentség nem szinonimák.

CD: 900.DVD: 1800.-

043

Gordon Calmeyer: Becsület. Az előadó Ray McCauley közeli munkatársa és a dél-afrikai RHEMA Bibliai Gyülekezet missziós részlegének vezetője. Jelen tanítása szorosan összefügg a 028-as számú kazetta anyagával.

CD: 500.DVD: 1800.-
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Pásztorkonferenciák Budapesten
A következő kiadványok a Budapesten rendezett két pásztorkonferencia video kazettái.
Noha vezetőknek szánták ezeket a rendezvényeket, mindenkinek ajánljuk a felvételeket,
mert minden keresztény számára építő üzenetek hangzottak el. Másrészt,
mindannyiunknak készülnünk kell a vezetői szerepre, mert minden hívőnek el kell jutnia
odáig, hogy valamilyen szinten, valamilyen minőségben szolgálatba álljon, ha képesek
akarunk lenni gondozni azt a sok új megtértet, akik, hitünk szerint, be fognak áradni a
gyülekezetekbe a közeljövőben, a nagy ébredésben. A hanganyagok a budapesti Agape
Gyülekezettől kaphatóak meg.
1999 novemberében tartották az első Pásztor- és Vezetői Konferenciát
magyar gyülekezetek és a John Angelina vezette müncheni közösség
közös szervezésében. Ennek rendezvényeit a Zúgó Szél Alapítvány
rögzítette videóra és adta ki kilenc videó kazettán. Ezt a fajta
konferenciát évek óta megrendezik Münchenben és örülünk, hogy a
vezetők úgy érezték, el kell hozniuk ezt a szolgálatot Magyarországra.
Bízunk benne, hogy hagyomány teremtődik ebből.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

075

John J. Wagner: Vedd le az álarcod! John Wagner fiatal kora
ellenére mély igei látással és valódi tanítói kenettel adta át a jelenlévő vezetőknek azt, amit tapasztalatai és a megértett igazságok közül a legfontosabbnak tartott. Szolgálatát már élvezhették azok, akik az év elején részt vettek a
müncheni konferencián. Ebben az előadásban azt hangsúlyozta, hogy valóságosnak kell lennünk, nem játszhatunk szerepeket, ha maradéktalanul be
akarjuk tölteni az elhívásunkat.

DVD: 1800.-

076

John J. Wagner: A vezető értékei. Ebben az előadásban a tanító
azokat az alapvető jellemvonásokat sorolta fel, amelyek elengedhetetlenek a
jó vezetői szolgálathoz.

DVD: 1800.-

077

Wyatt Brown: A vezető szíve a problémák között. Wyatt Brown
már több éve előadója a pásztor konferenciáknak. Egyedi humorral, szórakoztatóan beszél halálosan komoly kérdésekről, így hallgatói könnyebben megjegyzik és feldolgozzák az elhangzottakat.

DVD: 1800.-

078

John Angelina: Ne korlátozd Istent! Ennek az előadásnak a címe
önmagáért beszél: arra buzdít, hogy tágítsuk az Istenről alkotott látásunkat és
ne akadályozzuk Őt csodálatos cselekedeteinek megvalósításában a hitetlenségünkkel.

DVD: 1800.-

079

Wyatt Brown: Lépj ki a megszokott kerékvágásból! Ez az
előadás az új bor és régi tömlő, illetve az új folt és régi ruhadarab kérdését
fejtegeti mai összefüggésekben. Kimutatja, hogy a szokás, a hagyomány, a
rugalmatlanság nagy gátja Isten munkájának. Buzdít arra, hogy merjünk
változni és változtatni, merjünk kilépni az ismeretlenbe Istennel.

DVD: 1800.-

080

John Angelina: Beszélj úgy, hogy megértsenek! Mindnyájan
kívánjuk az elveszettek megtérését, az ébredést. Ehhez azonban meg kell
tanulnunk úgy elmondani az evangéliumot, hogy azok is megértsék, akik
nincsenek hozzászokva a keresztény szakkifejezésekhez.

DVD: 1800.-
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Pásztorkonferenciák Budapesten
Kód

Cím, ismertetés

Árak

081

John J. Wagner: Akit Isten legyőzött. Az előadó itt nagyon személyesen mondja el, hogy miként tanította Isten a közte és Jákob között lévő
hasonlóságokról és ebből levezeti, hogy miért jó, ha mindannyian olyanok
vagyunk mint Jákob.

DVD: 1800.-

082

Wyatt Brown: A hit titka. Wyatt Brown ebben az előadásban a hit
alapelveit fejtegeti, amely az alapvető kiindulópontja az Istennel való kapcsolatunknak és folyamatos eleme a Vele való járásunknak.

DVD: 1800.-

083

John Angelina: A hatékony evangélizáció módjai. John Angelina pásztor rockzenész volt, mielőtt találkozott Jézussal és miután ő hajlandó
volt a gitárját az oltárra tenni, Isten visszaadta neki a zenélés lehetőségét.
Azóta evangélizálási céllal játszik és énekel. Ez az utolsó összejövetel is
leginkább egy koncertre emlékeztetett. Némelyek talán furcsállták, de az
egész illusztrálni kívánta, hogy a mai embernek érthetően és kívánatos módon, sokféle eszközzel lehet elmondani a jó hírt. Ne féljünk az új utaktól!

DVD: 1800.-

Az 1999-es konferencia olyan sikeres volt, hogy 2000-ben újra
megrendezte az Agape Gyülekezet október végén. Az előző évihez
hasonlóan erről is kilenc video kazetta készült.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

094a
094b
094c

Wyatt Brown: A szövetség áldásai a földi életben, A szövetség ereje, Szövetség és győzelem. Wyatt Brown a tőle megszokott
humorral adott értékes három részes tanítást a konferencián arról, hogy mit
jelent számunkra az Istennel kötött szövetség a mindennapok valóságában.

DVD szett: 2800.-

095a
095b

John Angelina: A megújult elme hozzáállása 1-2. A Róma 12:12. tartalmazza a keresztény élet egyik leghasznosabb alapelvét: Le kell vetkőznünk a világi életünkben belénk ivódott világi gondolkodásmódot, amit
minden, ami minket körülvesz, születésünk óta igyekezett belénk sulykolni és
meg kell tanulnunk mindenről Istennel és az Ő Igéjével összhangban gondolkodni. A gondolkodásunk határozza meg a szavainkat és a cselekedeteinket,
végső soron az egész életünket.

DVD szett: 2800.-

096a
096b

Az evangéliumi gyülekezetek jövőképe 1-2. A konferencia két
délutánján a résztvevő pásztorok osztották meg egymással a gondolataikat
arról, hogy merre kell az egyháznak haladnia Magyarországon, hogy elősegítse Isten akaratának a megvalósulását.

DVD szett: 2800.-

097

Wyatt Brown: Legyen világos látásod! Ha nem célzunk semmire,
nem találunk el semmit. Kérjünk Istentől világos látást az életünkre vonatkozóan, majd félretéve minden akadályt törjünk előre, annak megvalósulása felé.
Ekkor biztos a siker.

DVD: 1800.-

098

John Angelina: Koncentrálj a jövőre! Mintha az előző tanítás
folytatását hallanánk: néha nézz vissza és lásd meg, hogyan kísért Isen hűsége az éveken át, hogyan vezetett egyenes úton, ami akkor rögösnek tűnt és
hogyan rendelte melléd a megfelelő embereket! Akkor bátran és bizakodva
nézel majd a jövőbe.

DVD: 1800.-
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Berlini bibliaiskolai felvételek
A Berlini Philadelphia Gyülekezet bibliaiskolájának néhány tanítását
kiadtuk magyarul, mert úgy éreztük, széles körben uralkodó zűrzavart ill.
kiterjedt tudatlanságot oszlathatnak el ezek az alapvető üzenetek.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

025

Mark Brazee: A hívő hatalma. Sok keresztény azért él vereségben
egész életében, mert nem tudja, milyen hatalmat kapott a gonosz erők fölött
Krisztusban, pedig korunkban egyre fontosabbá válik ez az igazság. Biblikus,
részletes alaptanítás 9 egyórás egységben, amelyeknek címei: Mi a tekintély?
A két birodalom; Sátán felemelkedése és bukása, Jézus erejének túláradó
nagysága, A feltámadás ereje, Sátán a talpunk alatt van, A Jézus nevében
rejlő hatalom, Az ima hatalma; és Megengedi-e Isten a problémákat?

Mp3:
2300.CD szett: 3600.DVD szett: 5000.-

026

Martyn Dunsford: Bibliai szenvedés. A kereszténységen belül
szerteágazó nézetek találhatóak arról, mit kell és mit nem kell egy hívőnek
Isten akaratából rá, ránk mért szenvedésként elfogadnia. Ez a program erről
szól.

CD: 500.DVD: 1700.-

027

Mark Brazee: Gyógyulás és hit. A gyógyulás épp úgy része a megváltásnak, mint a bűnbocsánat, pedig ez sokszor elkerüli a figyelmünket. Ez a
sorozat látást és hitet ad betegeknek és szolgálóknak egyaránt. Biblikus,
részletes alaptanítás 7 egyórás egységben, amelyeknek címei: Isten mindenkit meg akar gyógyítani; A gyógyulás tény; Hogyan kapjuk meg a gyógyulást?
A Szent Szellem ajándékai; Hit; Az igazság szabaddá tesz titeket; A hit hallásból van.

Mp3:
2100.CD szett: 2800.DVD szett: 4600.-

Betty Tapscott
A Houston-i Betty Stevens Tapscott felszentelt szolgáló, nemzetközileg
ismert szerző és előadó. Könyvei ismertek nemcsak angolul, hanem
németül, portugálul és spanyolul is. Szolgált már Kanadában, Angliában,
Costa Rica-n, Belize-n, Panamában, Németországban, Ausztriában és
Hollandiában, valamint szerte az Egyesült Államokban. Jézus Krisztus
kenete teszi erőteljessé szolgálatát a szellemből, lélekből és testből álló
teljes ember gyógyításának területén. Szolgálatának a Jézus Krisztus által
lefektetett alapelvek adnak egyensúlyt és egészséges alapot. A szolgálat súlypontja a
gyógyulás megbocsátás, megbékélés és helyreállás révén létrejött csodája. Betty
Tapscott férje, Dr. Ed Tapscott, a Houston-i Baptista Egyetem tudományos alelnöke
1983 szeptemberében költözött az Úrhoz. Betty tanárnő volt és egy az egész Egyesült
Államokban sugárzott televíziós gyermekműsort vezetett, mielőtt az Úr 1985 körül a
teljes idejű szolgálatra elhívta volna. Férjével együtt déli baptista háttérből származnak.
A Szent Szellem 1971 februárjában töltötte be őket. Betty Tapscott bölcsészeti és
pedagógiai tudományos fokozatokkal is rendelkezik.

70

Betty Tapscott tanítások
Szolgálata felekezetközi: az évek során sok különböző Krisztus-központú gyülekezetben
szolgált. Az Aglow több területi konferenciáján fő előadóként szerepelt. Gyakran
megjelenik a televízióban és a rádióban. Folyóiratokban is jelennek meg írásai.
Elsődleges célja mindig az, hogy Jézus Krisztust felmagasztalja, Neki adjon dicséretet
és dicsőséget a történt csodákért. Kiegyensúlyozottan szolgál, igazságban és
erőteljesen, mégis gyengéden. Személyiségéből Jézus Krisztus szeretete és öröme
sugárzik.

Kód

Cím, ismertetés

048

Konferencia a belső gyógyulásról. 1995 októberében rendezte
meg a Zúgó Szél Alapítvány első konferenciáját, amelynek előadója az Egyesült Államok-beli Betty Tapscott volt. A pszichológiai és pedagógiai végzettségű Bettyt több mint 20 éve a lelki sebek gyógyításának szolgálatára hívta el
Isten. Ez a teljes Megváltás megtapasztalásának elengedhetetlen, mégis
sokáig méltatlanul elhanyagolt alkotórésze. A háromnapos konferencia anyagát hat video kazettán adtuk ki, mert nem akartuk, hogy bárki is kimaradjon az
ott megtapasztalt áldásokból. A kazetták címei: 1. "Bevezetés és személyes bizonységtétel" (ez volt a nyitóalkalom); 2. "Le a halotti leplekkel / A
megbocsátásról" (az első nap délutáni és esti összejövetele); 3. "Az ország
gyógyulása / A gyógyulás módjai" (a második nap délutánba is átnyúló
délelőtti összejövetele); 4. "A Felségesnek rejtekében" (a konferencia gyújtópontját jelentő második esti összejövetel a jelenlévőket az egész életükön
végigvezető belső gyógyulási imával); 5. "Hogyan szolgáljunk belső gyógyulással" (az utolsó olyan összejövetel, amelyen több résztvevő bizonyságot
tesz arról, hogyan érintette meg az Úr a konferencia során. Ezután jött az
útmutatás ahhoz, hogy mit tegyünk egy gyógyulási időszak után: 6. "Hogyan
tarthatjuk meg a belső gyógyulást". További három kazettán jelentettük
meg Betty három gyülekezetlátogatásának felvételeit.

049

A gyülekezet a belső gyógyulás helye. Betty első
gyülekezetlátogatására Dunaújvárosban került sor. A többi
összejövetelhez hasonlóan Betty itt is szolgált a Szent Szellem ajándékaival.

050

Jertek e vizekre! A második esetben Betty három kisebb közösség
meghívásának tett eleget. A felvétel egyik különlegessége az a két dal, amit
egy kanadai testvérnő énekel el, és az, hogy Betty külön szól a kazettát
nézőkhöz.

051

Jézus Krisztus meggyógyítja a szellemet, a
lelket és a testet. Betty Tapscott magyarországi szolgálatának utolsó eseménye a budapesti Szabadkeresztyén
Gyülekezetben tartott istentisztelet volt, ahova több más
közösségből is eljöttek az érdeklődők.

Árak

Mp3: 3100.CD szett: 4800.DVD szett: 11400.-

DVD: 1900.-

DVD: 1900.-

DVD: 1900.-
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Ellel Ministries konferencia Budapesten
Peter Horrobin 1943-ban született Angliában. Egyetemi végzettségét
Oxfordban szerezte kémiából. Néhány évig az egyetemen tanított,
majd tizenöt évig az üzleti világban, a könyvkiadás területén
tevékenykedett. Isten már tizenéves korában elhívta őt, de csak
majdnem 30 évvel később kezdte el élete fő művét az Ellel Grange
megalapításával, 1986-ban. Azóta ez a munka folyamatosan fejlődik.
Jelenleg három tanító központjuk van Angliában, egy Kanadában,
Lengyelországban,
Ukrajnában,
Magyarországon,
Svájcban,
Németországban és Ausztriában. Folyamatosan tartanak tanfolyamokat és bentlakásos,
szolgálati hétvégéket, amelyeken a gyógyító szolgálat különböző területeivel
foglalkoznak. A szolgálat fiatal kora ellenére a munkatársak igen tapasztaltak, mert
sokszor látták már, hogy Isten drámai módon hoz gyógyulást és szabadulást
gyermekeinek. Peter Horrobin, az Ellel Ministries nemzetközi igazgatója 1998. nyarán
kétnapos konferencián tanított Budapesten, nagyon szemléletes módon. Ezt a két
tanítást adta ki a Zúgó Szél Alapítvány az Ellel Ministries engedélyével.

Kód

Cím, ismertetés

Árak

059

Peter Horrobin: Hideg, forró vagy langyos. Erről a kazettáról
megtudhatjuk, hogyan alakulnak ki a különböző állapotok az egyházban és
hogyan lehet langyosból és hidegből forróvá válni. A nagyon komoly tanítást
üdítő humorral fűszerezik a szerepjátékok.

DVD: 1800.-

060

Peter Horrobin: Hogyan álljunk helyre a balesetekből és
traumákból. Erről a kazettáról megtudhatjuk, Isten hogyan gyógyítja meg a
balesetek és traumák áldozatait.

DVD: 1800.-

061a
061b

Ellel Konferencia: Szabadon a félelemtől. Az Ellel Ministries a
gyógyító- és szabadító szolgálatra koncentrál. Ezekről a témákról tart tanfolyamokat. A félelem annyira elterjedt probléma, hogy fontosnak tartottuk kiadni
ezt a felvételt. Ebben a sorozatban az egyes előadások címei: Otto Bixler: A
félelem okai, kialakulása és alkotóelemei; Roger Pook: A félelem anatómiája;
Sharon Bixler: Hogyan jöhetünk ki a félelemből; Az elutasítottságtól való félelem. Otto Bixler: Félelem a szegénységtől; Félelem a haláltól és a szenvedéstől; Félelem a természetfölöttitől.

DVD szett: 2800.-
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Programok a teremtéstudományról
Ken Ham a természettudományok doktora és diplomás pedagógus, széles körben
kedvelt szerző és előadó. Ő a Creation Science Ministries (Teremtéstudományi
Szolgálat) elnöke és az ausztráliai Creation Science Foundation (Teremtéstudományi
Alapítvány) igazgatója. Gary Parker a pedagógia doktora, a teremtéstudomány elismert
szószólója. A biológia professzora a Clearwater Keresztény Főiskolán, valamint a
Floridai Teremtéstudományi Központ igazgatója. Ez egy szeminárium felvételének első
kazettája. Azért adtuk ki, mert fontos legalább megingatni azt az egyeduralmat, amit az
evolúció elmélete élvez társadalmunkban. Óvodás kortól a
nyugdíjas korig mindenkinek meg kell tudnia, hogy a teremtés
tudományosan sem kizárható alternatíva, sőt...

Kód

Cím, ismertetés

062a

Ken Ham és Gary Parker: Válaszok a Teremtés könyvében.
1. A jelen kazettán két előadás található. Az első gyerekeknek szól. Ken
Ham nekik szánt stílusban mondja el, mi történt igazából a dinoszauruszokkal.
Utána Gary Parker szól a felnőttekhez.

Árak
DVD: 1800.-

Hosszú ideje már az evolucionisták
határozzák meg, melyik
világnézetet lehet tudományosnak tekinteni. De vajon valóban
megalapozott-e tudományos szempontból az evolucionista világkép?

Kód

Cím, ismertetés

Árak

162

Lukács Tibor: Teremtéstudomány. A tudomány az elmúlt évtizedekben egyre több arra utaló bizonyítékot produkált, amely szerint a világegyetem –és ezzel együtt a föld is– alig néhány ezer éves, létezésének volt kezdete és az egész emberiség egyetlen asszonytól származik. Ezek az információk
nyilvánosak, csak éppen a média és a hivatalos tudomány mélyen hallgat
róluk. Ez a kazetta néhány ilyen jellegű témakört ismertet. A geológia, a csillagászat, a fizika, a genetika, és az információelmélet egybehangzóan ugyanazt
állítja: a világegyetem nem alakulhatott ki saját magától, hanem minden arra
utal, hogy tudatos cselekvés eredményeként jött létre. Ezek az ismeretek
kiválóan alkalmasak arra, hogy eloszlassák esetleges kételyeinket, amelyeket
a világi tudomány csepegtetett a szívünkbe, és megerősítsen minket a hitünkben.

DVD: 1800.-
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Joy Clingman
Az Átalakulásokon látható ébredéseket az ima robbantotta ki és tartja
mozgásban. Ezért adtuk ki ezt a tanítás sorozatot, amit egy, többek
között, hazánkban munkálkodó és hosszú évekig hazánkban
élt misszionáriusnő, Joy Clingman tart, aki maga is mély imaéletet él.

Kód

Árak

Cím, ismertetés

109

Uram, taníts minket imádkozni! Ez a tízrészes
tanítás egy gyülekezeti bibliaiskola keretében hangzott el
2001 nyarán. Alaptanítás ez az imáról, de régi hívők is nagy
haszonnal tanulmányozhatják.

Mp3:
2100.CD szett: 2800.DVD szett: 4600.-

114

Legyen meg a Te akaratod! Joy Clingman első
tanítói sorozata után úgy éreztük, szükség van egy haladóbb tanításra is az imáról, ha szeretnénk, hogy Magyarországon kialakuljon egy képzett közbenjáró hadsereg, ezért
2001 őszén felvettük ezt a sorozatot, amelyben már hallhatunk alapelveket arról, hogy hogyan imádkozzunk a városunkért és az országért az ébredés érdekében.

Mp3:
2100.CD szett: 2800.DVD szett: 4600.-

Aglow konferencia—Csillebérc
Sylvia Evans szolgálatából már áldást nyerhettek azok, akik részt vettek
az 1998-as és 1999-es budapesti Aglow konferenciákon, és ezért
örültek az újabb találkozás lehetőségének 2001. júniusában.
Csillebércen tartották ezt az Aglow Konferenciát, amely sok keresztény
nőnek jelentett szellemi épülést és lelki gyógyulást. A konferenciának
az anyagát azért adta ki a Zúgó Szél Alapítvány, hogy ne csak múló
élmény legyen a konferencia a résztvevőknek, sőt, azok is
részesülhessenek ebből az áldásból, akik nem tudtak személyesen
részt venni a rendezvényen. Sylvia, aki "ELIM-környezetben", egy New
York állambeli, pünkösdi bibliaiskolában nőtt fel, majd egy keresztény főiskola tanári
szakát végezte el, ismert erőteljes prófétai és tanítói ajándékáról, valamint gyönyörű

Kód

Cím, ismertetés

Árak

112

Sylvia Evans: Aglow Konferencia. Ez a konferencia sok keresztény nőnek jelentett szellemi épülést és lelki gyógyulást.
Istennek terve van a nőkkel, ezért fontos ez az anyag.

Mp3:
2100.CD szett: 2800.DVD szett: 5600.-
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Nemzetközi tananyag
Ezt az előadás-sorozatot eredeti kiadója, az amerikai Good Shepherd Ministries
majdnem két év sok ezer munkaórája alatt hozta létre. A teljes sorozat jelenleg
immár kb. 180 órányi tanításból áll. Az előadások a keresztény élet és szolgálat
számos területét felölelik, többek között a személyes evangélizáció, a szellemi
harc, az aratás, a segítő szolgálatok, a tanítványság és az adakozás témáját,
de beszélnek a házasságról, a gyermeknevelésről és az új teremtés mibenlétéről, valamint áttekintést nyújtanak az Ó- és az Újszövetségről is. A sorozat célja,
hogy a világ lehető legtöbb nyelvére lefordítva egységes bibliai tanítás rendszert nyújtson Krisztus testének. A Nemzetközi Tananyag igen stratégiai jellegű
videós tanfolyam-sorozat, amelynek előadói a világ legjobb keresztény tanítói
közül kerülnek ki. A megalkotók a Tananyagot eszköznek szánták ahhoz, hogy
világszerte több ezer pásztor kinevelhessen gyülekezet alapító csoportokat gyülekezete tagjaiból, de az anyag felhasználási módjainak csak a képzeletünk
szabhat határt. Elsődleges célja az alkotók szerint az, hogy videós bibliaiskolaként működjön akár a legeldugottabb települések kis gyülekezeteiben is. Ezen
kívül óriási hatása lehet a Tananyagnak például egy olyan gyülekezetre, amely
olyan vezetőséggel küszködik, amelynek nincs lehetősége elmenni egy jó minőségű bibliaiskolába. Ezeket az anyagokat misszionáriusok is magukkal vihetik
bárhova és otthagyhatják a friss megtértek között szellemi táplálékul, amely
még hosszú idővel a távozásuk után is hat. A Nemzetközi Tananyagot forradalmian új eszközként dolgozták ki keresztény szolgálatok, missziós szervezetek,
misszionáriusok és nemzeti szintű keresztény vezetők számára, de a kazetták
egy része közforgalomba is került, hogy bárki megvásárolhassa őket. Javasoljuk a magyar közösségeknek, hogy a határainkon túl élő magyar hívőket is segítsék ezeknek az anyagoknak az odaajándékozásával. Világunk szántóföldjén
az egyik legégetőbb szükséget Isten szerinti, hatékony vezetők kinevelése jelenti. A Tananyag fő célja, hogy erősítse a szolgálókat képző intézményeket és
a helyi gyülekezetek világszerte szolgálati kiképző központokká válhassanak.
Jézus arra hívott el minket, hogy képezzünk tanítványokat, ne egyszerűen csak
megmentsünk lelkeket. Gondozzuk tovább az új megtérteket és sok más hívőt
is színvonalas tanításokkal! A Tananyag teljesen általános érvényű, egyetlen
felekezethez vagy szolgálathoz sem kötődik. Alább felsoroljuk a sorozat Alapítványunk által terjesztett darabjait.
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Nemzetközi tananyag
Kód

Cím, ismertetés

Árak

IC01

Bayless Conley: A hit alapjai 1-6. Az előadó annak a 3000 tagú
gyülekezetnek a pásztora, ahol a Tananyagot rögzítették. Jelenlegi tanítása
kitűnő friss hívők számára, mert világosan fejt ki alapvető hitigazságokat. 1. A
Biblia Isten Igéje; a Szentháromság. 2. Jézus Istensége és küldetése. 3.
Kegyelembõl tartattunk meg hit által; Menny és pokol; Krisztus visszajövetele.
4. A Szent Szellem személye és munkája. 5. Isteni gyógyulás. 6. Egyházi
rendtartások.

Mp3:
1600.CD szett: 2400.DVD szett: 5600.-

IC02

Bayless Conley: Jézus a Gyógyítónk ma is 1-5. Conley pásztor
tehát még egy tanfolyamon tanít. Ezúttal világosan megérteti velünk a Biblia
tanítását a gyógyulásról. Ez a sorozat minden őszinte hívőt meggyőz arról,
hogy az Úr ma is akar gyógyítani. Az egyes tanítások címei: Ha akarod; A
gyógyulás az engesztelésben; Teljes megváltás; Mózes, a kígyó és a gyógyulás; A gyógyulás kegyelme.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC03

LaMar Boschman: Dicsőítés és imádás 1-5. Az előadó a dicsőítésről szóló négy legkeresettebb könyv, többek között A zene újjászületése
szerzője. Jelen tanításaiban lényeges bibliai igazságokat mond ki erről a
létfontosságú témáról. 1. A dicsőítés fontossága, célja és jellemzése. 2. A
zene szerepe Isten Királyságában. 3. Az új ének jelentősége. 4. Mi a feladatunk imádóként. 5. Hogyan váljunk imádókká.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC04

Reinhard Bonnke: Evangélizálás erővel 1-5. A német származású előadót világszerte korunk egyik legkiemelkedőbb evangélistájaként tartják
számon. Ebben a sorozatban klasszikus Bonnke üzeneteket hallhatunk, amelyekben ugyanannyit kapunk az evangélista szenvedélyéből, mint a tanításából: 1. Gyújtogató evangélisták. 2. A Szent Szellem ereje. 3. Becsület. 4. A
nagy megbízatás. 5. A Szent Szellem tüze.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC05

Dr. Jim Feeney: A csoportos gyülekezetalapítás módszere 1
-5. Az előadó az Anchorage-i Abbott Loop Gyülekezet tagja volt, amely több
mint 1000 tagját küldte ki új gyülekezetek alapítására. Arról tanít, hogyan tették
ezt: 1. A gyülekezet alapítás áttekintése. 2. A helyi gyülekezet mint szolgálati
kiképző központ. 3. Szaktanácsadók a helyi gyülekezetben. 4. A gyülekezet
alapító csoportok összeállítása. 5. A gyülekezet alapító csoport felkészítése és
kiküldése.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC06

Dick Benjamin: A biblia szerinti vezetők 1-5. Az előadó, Dick
Benjamin, jelenleg több mint 60 gyülekezet apostoli befedezője, amelyek
legtöbbje az ő vezetésével alakult meg. Benjamin tiszteletes a bibliai vezetők
elhívásáról és magaviseletéről tanít: 1. Kik a vének az Ige szerint? 2. A vének
feladata. 3. A vének jelleme. 4-5. Az ötrétű szolgálat 1/2.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC07

Dr. Dick Eastman: Az ima ereje 1-5. Az előadó a Minden Otthont
Krisztusnak nevű szervezet elnöke, kitűnően mutatja meg a hívőknek, hogyan
győzhetnek imában: 1-2. Az ima ereje 1/2; 3-4. Az ima gyakorlata 1/2; 5. Az
ima célja.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC08

Brian Houston: Vezetőképzés 1-5. Az előadó az egyik legnagyobb
ausztrál gyülekezet pásztora. Különösen ismert az a képessége, hogy az élet
és a szolgálat minden területén vezetőket képez: 1. A vezető szíve. 2. A szíved határozza meg az életutadat. 3. A szíved határozza meg az életben elért
sikeredet. 4. Vezetők vagy követők. 5. Milyen csapdák leselkednek azokra,
akiknek látásuk van.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-
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Nemzetközi tananyag
Kód

Cím, ismertetés

Árak

IC09

Dr. Jack Hayford: Szolgálati etika 1-2. Dr. Hayford pásztort a keresztény világ többségének nem kell bemutatni. Rendkívül jó hírű és termékeny szolgálata sokaknak jelentett már áldást: 1. Becsületes szív. 2. Megbocsátó szellem.

CD:
900.DVD: 2100.-

IC10

Dr. A. L. Gill: Élet a természetfölöttiben 1-10. Dr. Gillnek talán a
Szent Szellem ajándékairól szóló tanításai a leghíresebbek. Ez a sorozat nem
száraz teológia, hanem a tanítást gyakorlattá is teszi. Minden hívőnek látnia
kell: 1. A Szent Szellem ismerete. 2. A Szent Szellem ajándékaihoz vezető
ajtó. 3. A Szellem szóbeli ajándékai. 4. A kinyilatkoztatási ajándékok. 5. A
Szent Szellem erőt jelentő ajándékai. 6. A gyógyítás ajándékai. 7. Gyógyulás
és a nagy megbízatás. 8. Isten gyógyító ereje. 9. Szóljuk a gyógyulás szavait.
10. Dolgok átadása kézrátétellel.

Mp3:
2500.CD szett: 4000.DVD szett: 9100.-

IC11

Terry Law: Az evangélium lényege 1-5. Az előadó, Terry Law, a
World Compassion nevű szolgálat vezetője. Jól ismertek a zenéről és az
angyalokról írt könyvei. Ebben a sorozatban tanításainak javát mondja el. 1-2.
Az isteni csere 1/2. 3. Mi indítja cselekvésre az angyalokat? 4. Hogyan hozhatod működésbe a hitedet? 5. A dicsőítés diadala.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC12

David Shibley: Vezetői látás 1-5. Az előadó a Global Advance
Ministries vezetője. Elsősorban az első vonalban harcoló pásztoroknak akar
segíteni, Isten képessé tette arra, hogy látást közvetítsen a vezetőknek: 1.
Tedd magadévá a látást! 2. A látás tulajdonságai. 3. Legyen a látásod konkrét.
4. Isten látása meg a te látásod. 5. A látás pénzügyi hátterének biztosítása.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC13

Berin Gilfillan: A sokszorozódás szolgálata. Az Úr Berin Gilfillan
pásztor szívébe helyezte el a Nemzetközi Tananyagról szóló látást. Ebben a
tanításban elmondja, hogyan használható a tananyag arra, hogy a hívőket a
sokszorozódásos növekedés területén beindítsa.

DVD: 1700.-

IC14

Bill Winston: Éljünk hit által. Ebben az időszakban különösen szükségük van a magyaroknak erre az üzenetre, hiszen egyre kevésbé bízhatunk a
pénzünkben és a magas szintű szociális helyzetben. Egyre inkább hitből kell
élnünk.

DVD: 2100.-

IC15

Bayless Conley: Élj a Szentlélek vezetése alatt 1-5. Conley
pásztor ötrészes tanításában azt mondja el, milyen módokon vezethet minket
Isten, pl. az Igén, mások tanácsán, álmokon vagy a kinyíló és becsukódó
ajtókon keresztül. 1. A Szent Szellem vezetése és ereje. 2. Hogyan vezet
minket Isten szellemünkön keresztül. 3. Vezetés nehéz időkben. 4. Fontossági
sorrend az életünkben. 5. A vezetés keresésének csapdái és veszélyei.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-

IC16

Dr. A. R. Bernard: Megbékélés 1-4. Nem csak Amerikában és Afrikában, hanem Európában is szembetűnő a különböző népcsoportok közötti
ellentét. Magyarország polgárai is a bőrükön érzik ezt. Dr. Bernard a bibliai
megoldást festi elénk. 1. Bevezetés. 2. Származás és elhívás. 3. Az ellenség
haditerve. 4. A megbékélt életmód.

Mp3:
1200.CD szett: 1600.DVD szett: 4200.-

IC17

Ray Comfort: Személyes evangélizáció 1-5. Az előadó rávilágít,
mennyire fontos, hogy mindnyájan bizonyságtevők legyünk, aztán finom humorral bemutatja a személyes evangélizálás néhány szórakoztató módját. A
sorozatban szereplő öt tanítás címei: 1. A pokol legbuzgóbban őrzött titka. 2. A
valódi és hamis megtérés. 3. Harcászati evangélizáció. 4. Isten nem hisz az
ateistákban. 5. Hogyan lobbanjunk lángra Istenért.

Mp3:
1400.CD szett: 2000.DVD szett: 5200.-
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TUDNIVALÓK

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány
vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

