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W świecie Kościoła jako całości, istnieje szeroki wachlarz nauk na temat Ducha Świętego i mówienia
językami, jednak musimy zbadać to, w co wierzymy, w świetle Słowa Bożego, a nie w świetle naszych
doświadczeń czy nauczania naszego konkretnego kościoła lub denominacji.
Musimy również pamiętać o tym, co apostoł Paweł powiedział w 1 Liście do Koryntian 12:1: „A co do darów
duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy”. Bóg nie chce, żebyśmy byli ignorantami w
sprawach związanych z Duchem Świętym, ale faktem jest, że w przypadku zagadnienia mówienia językami
nieporozumień jest mnóstwo.
Kenneth E. Hagin prowadzi czytelnika do „górnej izby” zwanej też Wieczernikiem, gdzie w czasie
Pięćdziesiątnicy 120 wierzących zostało ochrzczonych w Duchu Świętym. Następnie zachęca go do pójścia
dalej, do sali tronowej Ojca w niebie – wymiaru w duchu, do którego możemy wejść tylko przez poddanie się
Duchowi Świętemu. Podczas tej wędrówki autor dzieli się także z czytelnikiem powszechnymi
zastrzeżeniami oraz błędnymi wyobrażeniami na temat języków, i poddaje je pod osąd Bożego Słowa.
Pokazuje, jak wierzący może wykorzystać ten nadnaturalny dar, aby zrealizować Boży plan na swoje życie.
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