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Prófétai látás 

Mert amit most teszek, az csodála-
tos lesz a szemeitekben. Megmu-
tatom a természetfeletti ellátást. 
Megmutatom a természetfeletti 
csodáimat, kiterjesztelek benne-
teket. Olyan népekhez küldelek, 
akiket nem ismersz, hozzád jön-
nek azok, akiket Én küldök hozzád. 
Te magad és szellemi családod 

megerősödik, 

Újraszerveződik az 
Újszövetség Gyülekezet, 

új emberek állnak  be 
pásztoroknak, tanítóknak. 
Elindulnak az új csoportok, 

felépítitek a rendszert, 
képzéseket, imát, evange-

lizációt, utánkövetést, 
regionális alkalmakat. 

Felépül az életetekben az Én rend-
szerem, az Isten-fajta rend. Min-
denben keressetek először engem.  
Adok nektek segítőket, ellátókat, 
motorokat, akik támogatnak ben-

neteket. Én vagyok az ellátótok, a 
forrásotok. Én viszlek ki és be ben-
neteket. Én adok embereket, és Én 
őrizlek meg benneteket a farkasok-

tól.

Valóban szenvedtek el ül-
dözéseket, és vannak, akik a buká-
sotokat akarják, de nem látjátok 
még, amit Én látok, és nem tudjá-
tok, amit Én tudok. Idejében min-
dent megtudtok, de tudnotok kell, 
hogy angyalok ezrei vigyáznak rá-
tok, az életetekre, családotokra, és 
szellemi fiaitokra és szellemi csa-
ládotokra. Sokkal többen vannak 

veletek, mint ellenetek. 

Vannak, akik nem értenek még ben-
neteket, de sokan fognak később cs-
atlakozni hozzátok. A kis dolgokból 
nagy lesz, és a nagy dolgok el fog-
nak törpülni az Én dicsőségemben. 
A szíved, a vágyaid fordítsd felém.  
 

Ráki Tamás Apostol

A TARTALOMBÓL

Nyári összefoglaló
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Hogyan imádkozzunk 
hatékonyan ?
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Az utolsó táborunk az online gyülekezeti 
tábor volt, ahol 9 nemzetben vettek részt 
az online tagjaink, ezzel megerősítve azt 
a prófétai látást, amit Pásztorunk kapott:  
„1 városból 10 város lesz, 1 országból 10 

ország”.

Ezen a nyáron felvettük a harmadik dicsőítő CD-
nket, ami nemsokára kiadásra kerül. A CD felvé-
telére és utómunkáira adományt gyűjtöttünk, 
amire sokan adakoztak, így minden költséget az 
adományokból tudunk állni. Ezúton is köszönjük 
a felajánlásaitokat ! Hálásak vagyunk Istennek, 
hogy ilyen módon is ki tud áradni a kegyelem, 

és ennek részesei lehetünk.

Nyáron 
történt 
A nyár az Újszövet-
ség Gyülekezet belső 
építkezéséről szólt.  

Négy táborunk volt, ahol  
nemcsak együtt volt Isten 
népe, szellemi családunk, 
hanem Isten természet-
feletti módon is cseleke-
dett. Ráki Tamás Apos-
tol megosztotta a látást a 
gyülekezetre nézve, töb-
ben kaptak prófétai látást 
a szolgálatukkal, magán-

életükkel kapcsolatban.

Az első táborunk az ifjúsá-
gi tábor volt, amin közel 
negyven fiatal vett részt. 
A gyülekezet látásában 
kulcsszerepet játszik az új 
generáció felépítése, fiatal 
szolgálattevők kiképzése 
és munkába állítása, ezt 
célozta meg az ifjúsági 
táborunk is, ahol Ráki 
Tamás Apostol szolgált, és 
az atyaság és fiúság szel-

leme ki tudott áradni. 

Második táborunk a na-
gy-családos tábor volt. 
Isten nem csak egyének-
ben gondolkozik, hanem 
amikor elhív valakit a csa-
ládból, az egész családot is 
hívja. Hogy mi és az egész 
házunk népe az Urat szol-

gálja. 

A harmadik táborunkban, 
a szolgálattevő táborban 
a gyülekezet pásztorai, 
vezetői és leendő vezetői 
vettek részt, ahol Pász-
tor megosztotta a látást és 
stratégiát a jövőre nézve. 

Augusztus végén, a CD 
felvételt követő vasárnap 
gyógyítóalkalmat tartot-
tunk, ahova külföldről 
és belföldről is sok em-
ber érkezett. Az alka-
lom során sok ember át 
tudta venni gyógyulását, 
és nemcsak meggyó-
gyul-     tak, hanem so-
kan meg is szabadultak 
az őket gyötrő démoni 
kötelékektől, bizonyítva 
ezzel, hogy Jézus Krisz-
tus tegnap, ma és mind-
örökké ugyanaz, és akit 
az Úr megszabadít, az 

valósággal szabad.
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JÓ TUDNI:
 › Jelentkezés és részvétel: on-

line tagok online Pásztoroknál 
jelentkezhetnek, miskolci 
gyülekezeti tagok az adott 
képzésvezetőknél. 

 › A vezetőképzésbe pásztori 
ajánlás szükséges.

 › A képzésekben online tagjaink 
is részt vehetnek interaktív mó-
don, mert minden képzésünk 
közvetítve lesz. 

 › A képzésen minden leadott 
anyag után lesz számonkérés, 
a képzés egy záróvizsgával 
zárul le.

 › A képzést sikeresen teljesítők  
az Újszövetség Gyülekezet 
által kiállított Okleveles elis-
merésben részesülnek.

“A” típusú alapképző 

Azoknak javasoljuk, akik a hitéletben jó 
és erős alapokat szeretnének szerezni. 
Az Újszövetség Gyülekezet alaptanításait 
fogják átvenni a képzésben résztvevők. 
A képzés célja az Úrral és a Szent Szel-
lemmel való közösség megerősödése, 
megigazultság, csendes kamra, csendes 
idő fontossága.Imafajták megértése és 
elsajátítása alapszinten. Hogyan élhet-
ünk győztes keresztyény életet, Isten 
Igéje, mint valóság. Hogyan élhetünk 
keresztény testvéreinkkel tartós szeretet-
közösségben, alakíthatunk ki a Szellemi 
Atyánkkal tartós, hűségre épülő szeretet-
kapcsolatot. Tartama: 7-10 alkalom, ké-
thetente rendszeresen. Képzésvezető: 

Lajhó Ruben, segítő Habi Károly.

“B” típusú imaképző

Ez a képzés már egy magasabb szintű, 
nagyobb elkötelezettséget igénylő feladat 
lenne a résztvevők számára. Imafajták el-
sajátítása egy magas szinten, kiemelve a 
közbenjáró imát. A képzés témái: Atyas-

ág, fiúság, tanítványság jelentősége.Az 
engedelmes, hűséges fiak áldásai. Mit 
jelent egy Atya lábnyomában járni, hogy 
allos vagyok. Szolgálok, hogy szolgálhas-
sak, szolgálom először a kenetet, hogy 
utána ezt megkapva én is használható, 
kenetteljes edénnyé váljak. Jó lenne, 
ha a képzés végére körvonalazódna az 
a terület, amit szolgálati helyének érez 
a résztvevő. Tartama: 10 alkalom, ké-
thetente rendszeresen. Képzésvezető: 
Vashegyi Viktória, segítők Vashegyi 

Dominika, Nagy Valentina.

“C” típusú vezetőképző 

Magas szinten elkötelezett gyülekezeti 
tagoknak, helyi gyülekezeti vezetőknek, 
pásztoroknak, online pásztoroknak és le-
lkigondozóknak.  Itt már szolgálattevőket 
képzünk, akik már Pásztorok vagy 
vezetők, vagy  a későbbiek során alkal-
masak lesznek a gyülekezeten belüli 
egyes területen vezetői  pozíció betöl-
tésére. Olyan emberek képzünk, akik 
más tanítására is alkalmasak lesznek. 
A képzés témái: A Szent Szellem veze-

tése, hangjának meghallása. Prófétálás, 
dekralálás. Szellemi felismerés, szel-
lemi vakság, varázslás kezelése, Jeza-
bel, mint uralkodó szellemi erő. Hogyan 
vezessünk le egy alkalmat, hogyan al-
kalmazzuk a pásztorlás szabályait. Ho-
gyan kezeljük az emberek között zajló 
esetleges konfliktusokat. Ho-gyan vezet 
minket a Szent Szellem az imádságban, 
hogyan hangolódjunk rá az Ő vezetésére. 
Hogyan kezeljük a hűtlenséget és az áru-
lást. Kivel hogyan bánjunk - nőtestvérek, 
idősek házaspárok. Hogyan legyünk pé-
ldák, akiket lehet követni. Tartama: 10 al-
kalom, kéthetente rendszeresen.Vezető: 
Ráki Tamás Pásztor, asszisztensek: Ráki 
Abigél és Rákiné Gabriella, segítő: Habi 

Ligeti Lilla.

Új képzési rendszer 
Szeptemberben szolgálati képzések indulnak el alap-közép és felsőszinten. 
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ELVONULÁSI 
KONFERENCIA
 
Ráki Tamás Pásztor és Po-
rubek Tamás Pásztor Rony 
Chaves costa ricai Apos-
tollal fog találkozni egy 
Elvonulási konferencián 

Malagában.

szeptember 17.-19.  
Malaga, Spanyolország 

20. ÉVFORDULÓ
 
Az Újszövetség Gyülekezet 
ebben az évben lesz 20 
éves. Isten hozzánk való 
hűségéről, gondviseléséről 
szeretnénk megemlékezni 
ezen az alkalmon. Erre 
az alkalomra meghívott 

szolgálattevők:

 › Rony Chaves Apostol, 
Costa Rica-ból
 › Hector Jordan Próféta, 

Floridából 
 › Gert Meyer Pásztor, 

Dél-Afrikából 
 › La Vere Soper, 

Skóciából 
 › Razvan Mihailescu 

Pásztor, Romániából 
 › Franz Lippi Apostol, 

Ausztriából 

Evangelizáció 

Kedves Gyülekezet ! Hálás szívvel 
írok nektek az eddigi aktív részvé-
teletekért az evangelizációban - 
személyesen és közbenjárásban is.  

Ebben az évben többször voltunk 
kint a Centrumnál és minden egyes 
alkalommal Isten bebizonyította, 
hogy mellettünk áll, akár meleg 
időben akár esőben is, életek vál-
toztak meg, az emberek üdvössé-
gre jutottak, az evangélium üzenete 
kiáradt Miskolcon és az imádó folyó 
szintje folyamatosan növekszik, 
ahogy kint vagyunk. Az évben ránk 

vár még három alkalom: 

Szeptember 12.   
Október 10.                   

November 14. 

Kérlek imádkozzatok, hogy a mis-
kolci lakosok, akik kint vannak az 
utcán, meghallják és megértsék az 
evangélium üzenetét, hogy legyenek 
nyitott szívek a megtérésre, hogy 
Isten jelek és csodák által tegyen 
bizonyságot az evangélium mellett. 

Találjunk halló fülekre és értő, 
lágy szívekre ! Sokakat el tudjunk 
érni és azok, akik megtértek az 
utcán, bejöjjenek a gyülekezetbe 
és felépüljenek szellemi házzá.

Imádkozzunk továbbá a techni-
kai készülésért, a zenészekért és 
énekesekért, valamint a techni-
kusokért és a bizonyságtevőkért.

Chris Pásztornak egyik könyvé-
nek, amit szeretnénk kiadni,  az 
a címe, hogy Csatlakozz a sze-
kérhez. Ahogy a szerecsen ko-
mornyikhoz Fülöp odament, és cs-
atlakozott a szekérhez, ott volt az 
a kincs, egy ember szíve, abban 
a szekérben. A város, ahol élsz, 
a munkahelyed egy szekér, ame-
lyre fel kell szállnod. Isten Téged is 
arra hív, hogy menj, és nyerd meg 
az embereket az Úrnak, és ezt tes-
szük mi is. Istené minden dicsőség. 

                         Szeretettel:      
                             Ruben

Őszi programterv 
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KONFERENCIA 
ARANYOSAPÁTI

Aranyosapátiban és kör-
nyékén több Újszövetség 
Gyülekezet is van, a helyi 
Pásztor Jóni István Pász-
tor. Ezen az összevont 
konferencián Tamás Apos-
tol fog szolgálni, megosz-
tja a helyi gyülekezetekkel 
az apostoli látást 2019 sz-

eptember 21-én.  

“A közösen felvállalt 
imák kényszerítik 

meghátrálásra  
az ellenséget. “   

Rákiné Gabriella Pásztor

ISTENTISZTELET 
SHEFFIELDBEN 

2019.szeptember 24-25.  

Angliából nagyon sokan csat-
lakoztak az elmúlt hónapokban 
Újszövetség Gyülekezethez. 
Tamás Apostol azt a látást kapta, 
hogy alapítsunk helyi gyülekezetet. 
Szeptember hónapban megyünk 
meglátogatni a helyi gyülekezetet 
és fogunk nyitott Istentiszteletet 

tartani. 

ÜZBEGISZTÁN

szeptember 27.-október 4.

Tamás Apostol, Porubek Tamás 
Pásztor és Lajhó Ruben pár hónap-
pal ezelőtt volt kint missziós úton 
Üzbegisztánban, ahol Isten ter-
mészetfeletti módon cselekedett. 
Több évig a keresztyéneknek nem 
volt szabad vallásgyakorlás és nem 
volt keresztyén bejegyzett egy-
ház sem. A kormány folyamatosan 
megfigyelőket küldött a keresztyén 

alkalmakra. 

Többek a hitük miatt börtönbe is 
kerültek. A törvény megváltozott 
így ma már a keresztyének szabad 
tarthatnak alkalmakat, lehetnek be-
jegyzett egyház, kontroll és megfi-

gyelés nélkül. 

Tamás Apostol azt a látást kapta, 
hogy vigye el Isten atyai szeretetét 
a nemzetekbe, ezért megy újra Üz-
begisztánba, hogy ki tudjon áradni 
az atyaság és ezáltal az üzbég gyü-
lekezetek egy magasabb szintre            

tudjanak jutni. 
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     Mint EGY

Az igazi imádság az igazlelkűség 
románca. Imádkozáskor részt 
veszünk az Istenség kommu-
nikációjában. Általa randevúra 
megyünk a trónterembe. Bárc-
sak megnyílnának az értelmünk 
szemei, hogy megláthassuk ezt a 
csodálatos igazságot, és ennek a 
fényében élhessünk! Az Úrral való 
micsoda gazdag közösséget nyújt 

számunkra az imádkozás!

A Szentírás arra utasít, hogy szün-
telenül imádkozzunk (1Thessz 
5:17). Az ima segít képessé tenni 
a szellemünket arra, hogy Isten 
Szellemének és erejének meg-
bízható edénye legyen. Így könny-
ebben össze tudunk kapcsolódni 
az Ő gondolataival, látásaival és 
vezetésével a világ megváltozta-

tása érdekében.

Amikor imádkozunk, hatalmas, 
dinamikusan működő erőt sz-
abadítunk fel, mely a javunkat 
szolgáló változásokat hoz létre. 
Bizonyos imaalkalmakat az Úr 
konkrétan arra tervezett el, hogy 
segítsenek előkészíteni a dolgo-

kat a szellemi világban a közeli 
és későbbi, egyéni, családi, vagy 
szolgálati jövőnket illetően. Mi-
lyen csodálatos, hogy megvál-
toztathatunk körülményeket és 
módosíthatunk sorsokat, amikor 
az Ő nevében imádkozunk! Egy 
kedves, szerető, nagyszerű és ke-
gyelmes Istent szolgálunk, aki nap 
mint nap ránk árasztja áldásait 
(Zsolt 68:20). Imádkozás közben 
elmélkedhetünk az Ő jóságáról, 
és átvehetjük ezeket a javakat az 
életünk körülményeinek javítása 

érdekében. 

(Részlet: Chris Oyakhilome Pásztor 
Hogyan imádkozzunk hatékonyan c. 

könyvéből) 

Kedves Imádkozók, Közbenjárók! 

Minden alkalommal nagyon mély hála van 
a szívemben azért a folyóért, ami itt van a 
gyülekezetben és azokért a szívekért akik-
et Isten megtalált, hogy az Ő engedelmes 
csatornái legyenek a közbenjárásban az 
imában, de minden más szolgálatban is. 
A királyság építése csapatmunka, nem 
egyszemélyes feladat. Emlékszem Hector 
Jordán próféciájára, aki elmondta, hogy 
az Úr nagyon nagy dolgokat tervezett a 
gyülekezet számára, és véghez visszük 
mint EGY. Ebben a próféciában az Úr azt 
üzente, hogy sikerülni fognak a lehetetlen-

nek látszó dolgok is, ha megőrizzük az 
Egységet. Az egység minden szegmese 
kihívást jelent az ellenség számára, így 
támadja is azt. Legyen szó akár házas-
társi, baráti, vagy testvéri kapcsolatról. 
Sokszor mondják a keresztény testvérek, 
hogy a hitetlen munkatársakkal, barátok-
kal jobb a kapcsolat. Sokszor még azt is 
felsorolják, hogy hogyan csalódtak a tes-
tvéri kapcsolataikban. Mégis János, aki 
a legtovább élt apostol volt, élete vé-
gén egy dologra kérte az akkori egy-
házat: “Szeressük egymást !” 1Jn 4:7. 
 

Folytatás a 7. oldalon

A HATÉKONY IMA
 

I M Á D K O Z Z 
F O L Y A M A T O S A N , 

CÉLIRÁNYOSAN! 

Komoly, szívből jövő és 
folyamatos ima, ame-
ly célirányos, tele van 
buzgósággal és hévvel, il-
letve a meggyőződés mély 
érzése jellemzi. Megérinti 
a szívedet, és megragadja 
az érzelmeidet, miközben 
imádkozol. Az ilyen fajta 
ima hatalmas erőt szabadít 
fel, úgy hat, mint a dinamit.

IMÁDKOZZ NYELVEKEN!

A nyelveken imádkozás 
felszínre hozza a Szent 
Szellem vezetését, alkal-
mas pillanatot teremt arra, 
hogy isteni vezetést és út-
mutatást kapjunk a Szent 
Szellemtől az életünkre 

nézve.

Amikor időt töltesz a ny-
elveken imádkozással, 
megvilágosodnak értelmed 
szemei, és fogékonyab-
bá válsz a Szent Szellem 
szolgálatára, a szellemi 
szemeid meg-nyílnak a 
Szentírás mélyebb megér-

tésére.

Hogyan imádkozzunk ? 
Az imádkozás minden egyes pillanata befektetés az örök-
kévalóságba, közösség az Atyával és az Ő Fiával, Jézus 

Krisztussal. Mindezt Jézus tette ezt lehetségessé ! 
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szeptember 12. 
EVANGELIZÁCIÓ 

Imádkozzunk Lajhó Rubenért, az 
evangelizáció vezetőjéért, hogy 

az Úr kegyelméből legyen látása, 
vezetése, oltalom, védelem legy-
en az életén, a csapatért, hogy 
egységben tudjanak mozogni.  

…

szeptember 17.-19. 
RONY CHAVES  

ELVONULÁSI KONFERENCIA 
Imádkozzunk , hogy 

megerősödjön a szövetség a két 
nemzet között, Magyarországot 
Ráki Tamás Apostol és Porubek 

Tamás pásztor képviseli. Mindent 
át tudjanak venni, amit az Úr 

szánt nekik, legyen áldott közös-
ségük a többi Apostollal. 

…

szeptember 21. 
ARANYOSAPÁTI  
KONFERENCIA 

 Imádkozzunk Jóni István pász-
torért, hogy bölcsességgel tudja 
kormányozni Isten népét, növe-

kedjenek, szaporodjanak az ô 
vezette nyájak! Imádkozzunk Ráki 
Tamás apostolért, Porubek Tamás 

pásztorért, hogy az Úr kenje fel 
őket a szolgálatra. 

…

szeptember 24.-25.  SHEFFIELD 
 Imádkozzunk az ottani ma-

gyarokért, hogy mindenki meg-
tudjon gyökerezni Krisztusban, 

egységes eklézsia tudjon felállni, 
legyenek befedezés alatt. Ráki 
Tamás apostolért és a szolgáló 

csapatért, hogy Isten hatalmasan 
használja őket. 

…

szeptember 27. -október 4.  
ÜZBEGISZTÁN  

Imádkozzunk Ráki Tamás apos-
tolért, hogy rajta keresztül kiárad-
jon az atyaság, összetört szívek 

az Atyára találjanak! Porubek 
Tamás pásztorért, Lajhó Ru-

benért, hogy tudják azt elvégezni, 
amiért az Úr kiküldte őket!

János, aki a legtovább élt apostol volt, élete 
végén egy dologra kérte az akkori egyházat: 
“Szeressük egymást !” 1Jn 4:7. Miért is fon-
tos az egység, miért is könnyebb mindenki 
mással sokszor, mint a keresztyény test-
véreddel vagy a házastársaddal ? Mert a 
pokol kapui nem a hitetlen munkatársaddal 
elmondott imától remegnek meg, hanem a 
keresztyény testvéreddel, szövetségesed-
del együtt közösen felvállalt imák, könyör-
gések, vajúdások kényszerítik meghátrá-
lásra az ellenséget. Az egység nagyon 
fontos és nemcsak az ima területén, bár 
erre külön ígéretünk van: “Ha ketten közül-

etek valamiben egyetértenek a földön, és 
úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. 
“Mt 18:19. De minden más területen is a 
királyságban. A fontos dolgokra vigyáz-
nunk kell, ápolnunk, őriznünk kell azokat. 
Sokszor meg kell halni saját vágyunknak, 
akaratunknak, hogy megőrizhessük az 
egységet, de bőséges ennek a jutalma, itt 
a földi életben és az örökkévalóságban is.  
 

Szeretettel: Rákiné Gabriella

MINT EGY ! 

Imatémák 
“Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, 
és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. “Máté 18:19

Mint 
EGY 
A 7. oldal  

folytatása
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 HÁLÓZAT 

  Jelenleg az online gyülekezetünk 
140

   elkötelezett gyülekezeti tagból áll, 
ez

  a létszám folyamatosan, napról-
napra bővül. 

 A tagjaink rendszeres pásztorlás-
ban

  részesülnek és az alkalmainkat 

online folyamatosan tudják követni.

Imádkozzunk a 
gyülekezeteinkért  

és vezetőikért!

1. MISKOLC
helyi vezető: Ráki Tamás Apostol 

2. BORSODBÓTA
helyi vezető: Horváth Róbert

3. DEBRECEN
pásztorok: Ráki Abigél, Lajhó Ru-
ben 

4. ARANYOSAPÁTI  
és környéke
helyi vezető: Jóni István Pásztor 

5. SZOMBATHELY
helyi vezető: Porubek Tamás Pász-
tor 

6. SHEFFIELD
házicsoport vezető:  
Koncz Zoltán és Koncz Ilona 

7.ÓZD
helyi vezető : Nyíri Dániel
 
8. KARDOSKÚT
Házicsoport vezető:  
Nemes Istvánné Ibolya  

IMPRESSZUM
Újszövetség Gyülekezet

3531 Miskolc 
Nagyváthy utca 6.

online@ujszovetseg.hu
http://ujszovetseg.hu

+36706005577

Nyitvatartás:
Kedd: 18:00 - 21:00

  Csütörtök: 18:00 - 20:00
 Péntek: 18:00 - 20:00

Vasárnap: 10:00 - 14:00


