
Hírlevél I.negyedév 2020

Prófétai látás 

Ez az időszak az apostoli 
korszak, apostoli 

kormányzás, apostoli látás 
időszaka 

A ti részetek, hogy menjetek el 
azokba a nemzetekbe, ahová  
küldelek, és azokhoz az embereim-
hez, akikhez küldelek! Ez az evangéli-
um, az Én királyságom evangéliuma, 
a föld végéig fog terjedni. Fektesd 
be az életedet az Én munkámba 
és add a kardokat az Én fiaimnak!  

Ázsia nyitva van számotokra! 

Hirdessétek az evangéliumot  
Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, 
Kazahsztánban, Azerbajdzsánban, 
Moszkvában, Egyiptomban! A többi 
ország is készül a számodra. Mert 
amik most következnek, azok döb-
benetesek lesznek a világban és az 

egyházban is! 

Fogadjátok be az embereket! 
Lesznek, akik egy időre maradnak, 
lesznek, akik hosszú távon marad-
nak mellettetek. A fiak maradnak 
a háznál. Lesznek, akik ki lesznek  
küldve misszióba és gyülekezeteket 

plántálni.

Az online gyülekezetet tovább-
építem. Egyre többen néznek, 
épülnek a szolgálatotok által, mert 
Én szolgálok veletek együtt, és 
megerősítem a kimondott Igémet 
jelekkel és csodákkal.  Először 1000 
fő, azután 10 000 fő lesz. Fektessetek 
bele a médiába, social médiába és a 
közvetítésekbe is! Kellenek riportok 
meggyógyult emberekkel, ripor- 
terek, kamerások. Képezni kell a  

szolgálókat. 

Rendszeres kell, hogy legyen 
az ima az emberekért. 

A TARTALOMBÓL

Januári böjt és ima

· 3 ·

Az online közvetítések 
története

· 4-5 ·

Az online gyülekezet

· 6-7 ·
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November  
1-2-3-án  

megtartottuk az  
Újszövetség Gyülekezet  

25 éves évfordulóját.

Körülbelül háromszáz gyüleke- 
zeti tagunk vett részt  
rajta a világ minden részéről.  
Külön örömünkre szolgált, hogy 
Hector Jordan Miamiból, LaVere 
Soper Skóciából és Gert Meyer Jo-
hannesburgból szolgáltak a 25 
éves évfordulón. Miskolc város pol-
gármesterét, Veres Pált is meghív-
tuk erre az ünnepségre, akivel jó a 
kapcsolat és ő maga is hívő ember. 
Elfogadta a meghívásunkat. Isten 
természetfölötti jelenlétében, mint 
egy család tudtuk eltölteni ezt a 
három napot, megemlékezve Isten 

jóságáról és hűségéről. 

Szeptembertől  
elindult új képzési 

rendszerünk  
- az A, B és C típusú 
képzések - amelyek 
nagy hatékonyság-

gal működnek és so-
kaknak segítenek a 

hívő életük és elhívá-
suk egy új szintjére 

jutásában.  

Össze-
foglaló 

Isten kegyelméből 
az ÚjSzövetség 

Gyülekezet 
harmadik dicsőítő  

CD-je elkészült.   
Bár augusztus végén volt  
a CD felvétel, az utó-
munkálatok miatt csak most 
kerül kiadásra. Köszönjük 
az adományaitokat, a CD 
felvétel teljes összegét tud-
tuk belőle finanszírozni. 
Összegyűlt a CD felvételhez 

szükséges 2 millió forint. 

A CD felvétel anyaga elérhető 
YouTube csatornánkon,  
illetve CD formátumban is 
megrendelhető. Érdeklődni 
a 0630/425-2077-es tele-
fonszámon, illetve a  
rendeles.ujszovetseg@gmail.com 

e-mail címen lehetséges.

Októberben Apostolunk és 
Ruben Üzbegisztánban és 
Kirgizisztánban volt, ahol 

Isten természetfeletti módon  
megerősítette a prédikált igét 

jelekkel és csodákkal.

Apostolunknak azt mondta az Úr, 
hogy megnyílt az út Ázsia felé, sok 
éhes szív és sok éhes gyülekezet 
várja Isten mozdulását, akiknek szük-
ségük van az Isten Atyai szerete-
tére. Prófétált arról, hogy a törvé-
nyek meg fognak változni, és 23 év 
után először engedélyezi az üzbég 
kormány a keresztyén egyházak hi-
vatalos bejegyzését és működését.  
Sok gyülekezet várja vissza Pász-
torunkat, nem állt le az ázsi-
ai munka, hanem folytatódik.  
 

Köszönjük az imatámogatást!
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A BÖJT...
 › ráhangol a szellemre, 
hogy meghalld Isten 
hangját és vezetést kapj 

 › olyan idö számodra, 
amikor hatékonnyá 
teszed a hitedet azáltal, 
hogy elismered azokat a 
jó dolgokat, amelyeket 
az Úr tett benned és 
érted Jézus Krisztusban!  

 › az emberi voltod és a 
tested befolyása megfo-
gyatkozik, és az isteni 
voltod elötérbe kerül. 

Egész Magyarországon a karizma-
tikus hívők mindenhol böjtölnek és 
imádkoznak, ebben az ima- és böjt 

láncban gyülekezetünk is részt 
fog venni, ahogy eddig is minden 

évben.  A böjt- és imaalkalmak 
közvetítve lesznek minden nap 

január 6-26 - ig.

Elsődlegesen azért kell böjtölnöd, mert 
ez jó szellemi gyakorlat, ami arra lett 
tervezve, hogy a testedet alá rendelje a 
szellemednek, hogy az Ő akaratát csele-
kedd és kövesd az Ő elhívását az életedben.  
A böjtölés segít abban, hogy összehan-
golódj Isten akaratával és céljával, és 
egy olyan állapotba hoz, amelyben Isten 
Igéje megérkezhet hozzád. Böjtölés ál-
tal azonban érzékennyé válsz Isten jel-
zéseire és át tudod venni az Ő vezetését 
és útmutatását, amit adni akar neked.  
 
Másodszor, nagyon fontos, hogy azért is 
böjtölj, mert ez az imádat egyik formája az 
Úr felé. Dönthetsz, hogy különleges figy-
elmet szentelsz az Úrnak több napon vagy 
egy időszakon keresztül azért, hogy szeresd 

Őt és Vele legyél. Ilyenkor minden mástól 
távol maradsz, különösen az ételektől, és 
csak Istenre fókuszálsz és közösségben vagy 
Vele. Arra használd ki ezt a lehetőséget, 
hogy szerethesd és értékelhesd az Urat!  
 
A böjt alatt sokkal jobban tudatosul benned 
a benned lévő isteni természet.  Ilyenkor a 
szívedet és az elméd elfordítod a világ dol-
gaitól és az Úr felé fordítod. Nem olyan böjtről 
beszélek, ami tele van minden elképzelhető 
figyelemeltereléssel, hanem olyanról, hogy 
teljesen alárendeled a testedet. Céltudatos 
böjtölés által a szellemed felkel, mint egy 
óriás. Ilyenkor, ha kimondasz egy szót, az 
túllépi az elmédet. A szellemedből fakad, a 

Szent Szellem erejével és potenciáljával.

 Vegyél részt a gyülekezeti böjtben teljes 
mértékben! Az ima mellett egyedül olyan 
tevékenységekbe merülhetsz bele, ame-
lyek méginkább inspirálnak az imád-
kozásra. Ilyen az Ige tanulmányozása és 
az Igén való elmélkedés. Vedd a Bibliá-
dat és valamilyen keresztyén könyvet, és 
hallgass vagy nézz tanításokat! Kapcsold 
ki a televíziót, tedd félre az újságokat és 

a magazinokat! Ha lehet, kapcsold ki a 
telefonodat vagy tartsd távol magadtól! 
Nincs szükséged semmilyen zavarásra.  
 
Ha a következő évben konkrét, kima-
gasló eredményekre vágysz, ame-
lyeket csak a kenet hozhat létre, ak-
kor az alábbi dolgokat kell tenned: 
Szólj minőségi időt nyelveken és he-
lyezd magad pozícióba a jelentőségteljes 
hőstettekhez, amint átveszed a veze-
tést és inspirációt, amire szükséged 
van, hogy kiválóságot teremj és 
összhangba kerülj Isten akaratával és  
tervével a számodra, nem csak a következő 
évben, hanem az elkövetkező években is!  
 

Chris Pásztor

Januári böjt és ima
Januárban nagyon fontos böjt- és ima időszak vár ránk. 
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AZ ONLINE 
KÖZVETÍTÉSEK 

TÖRTÉNETE
Az ÚjSzövetség Gyülekezet 
történetében 2007.12.16-án 
készült az első olyan isten-
tiszteleti felvétel a Forrás 
Házban, amiről tudomásunk 
van. Ekkor még az élő köz-
vetítést kizárólag a gyül-
ekezet weboldalán keresztül 
lehetett megtekinteni. Tech-
nikai háttérként hangtech-
nika, szöveg kivetítő és egy 

egyszerű kamera szolgált.

2014 áprilisban létrejött a 
Youtube csatornánk

Az első időszakban a napi 
videó megtekintések száma 
jobb esetben elérte a 100-
at. Az első év végére 20 fe-
liratkozónk lett. A folyama-
tos videó feltöltéseknek 
és a Szent Szellemnek 
köszönhetően az első két 
évben a megtekintések szá-
ma 1000 fölé emelkedett.  
 
Ezen idő alatt folyamato-
san fejlődött a technika 
minden területen, 2-3 fő 
technikussal. A fejlesztések  
meghozták hatásukat! Felf-
edeztük, hogy nem elégsé-
ges, hogy a technikánk az  
épületen belül szép és jó 
legyen, meg kell oldanunk, 
hogy ez a képernyőkön  
is megfelelően átmenjen  
és kenetet hordozzon. 
 
Folytatás az 5. oldalon

Evangelista képzés 

Az ÚjSzövetség Gyülekezet Hálózat-
ban szeretnénk nagyobb hangsúlyt 
fektetni a Nagy küldetésre - a lélekny-
erésre - és a gyülekezetben megtért 
emberek utógondozására.  Az evan-
gélista képzés mindenki számára nyi-
tott, aki szeretne mennyei kincseket 
gyűjteni. Az evangelizálás mindenki 
elhívása, ezért fontos, hogy jól és igei 
módon tudjuk csinálni! Célunk, hogy 
tűzzel felkent szavaid által a hitetle-
nek Istenhez forduljanak, és hogy 
megragadd, hogy egy lélek drágább 
minden földi kincsnél! A képzés 7-8 al-
kalmas kurzus lesz Lajhó Ruben veze-

tésével. 

Képzés témái 

léleknyerő gondolkodás, lélek 
nyerés a gyakorlatban (utcán, 
munkahelyen, családban is), a nagy 
missziós feladat megértése, utógon-
dozás (megtartani, aki megtért). 

Képzés anyaga

Képzés anyaga:  Chris Pásztor evan-
gelizációs kézikönyve, a Csatlakozz 
ehhez a szekérhez c. könyv, Dag 
Heward-Mills Anagkadzo című könyve  
 

Imádó képzés 

Olyan emberek jelentkezését várjuk, 
akik szeretik dicsérni és imádni az 
Urat. Olyan embereket is várunk, akik 
szeretnék a hívő életükben a szen-
vedélyt fenntartani vagy újra lángra 
gyújtani. A kurzus 5 alkalmas lesz, 
vezetője Ráki Abigél, de tanítani fog 

Gabriella Pásztorné is. 

Képzés témái 

hogyan élj szenvedélyes hívőként, ho-
gyan élj hálaadó-imádó szívvel életed 
minden napján, hogyan tudsz szaba-
don élni a vádlástól, kárhoztatástól, 
mit jelent az Istentől való függés.

Képzés anyaga

Kenneth E. Hagin:  
Szeretet, út a győzelemhez  

c. könyve

Februárban induló képzések  
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AZ ONLINE KÖZVETÍTÉS 
SZÁMOKBAN  

 
Az evangélium a világhálón 

megállíthatatlanul terjed. 
Összesen az emberek 

463.846 óra  
időtartamban nézték 
a videóinkat. Jelenleg 

egyetlen hét alatt annyi 
órát nézik a videóinkat az 

interneten, mintha minden 
vasárnap 1500 ember 

eljönne a gyülekezetbe!

A feliratkozóink száma 
jelenleg túllépte az  

5300-at  
YouTube-on, illetve 

Facebookon a követőink 
száma a  
4700-at.  

Az Online Gyülekezeti 
tagok legnagyobb része 

ezek közül a megtekintők 
közül csatlakozott az 

Online Gyülekezethez.  
 

Egy istentiszteleti alkalmon 
13 technikus  

és több diakónus is szolgál. 

Az 5. oldal folytatása 
  

AZ ONLINE 
KÖZVETÍTÉSEK 

TÖRTÉNETE

Ahogyan egyre többet és töb-
bet fektettünk az imádságba, az 
emberek képzésébe és a techni-
kai háttérbe (hangtechnika, fény-
technika, videótechnika, kivetí-
tés, technika, ledfal, stb.), egyre 
magasabb szinten tudtuk kiköz-
vetíteni a kenetet a gyülekezet 
négy fala közül, és ez a növekedés 
számokban is jól kimutatható volt.  
 
2016-2018-ig több, mint 1800 fe-
liratkozónk volt már, a napi meg-
tekintések száma több ezerre 
ugrott. És ez még csak a kezdet volt.  

2017. novemberében létrejött 
Facebook csatornánk

A Facebook csatorna segítségével 
még több embert tudtunk elérni 

Isten üzenetével!

A 2018-as év végén elindult az On-
line Gyülekezeti tagság, mely az első 

kézzelfogható gyümölcse volt az élő 
közvetítéseknek. Persze nem min-
denkinek tetszett az általunk kiköz-
vetített üzenet és sok támadást is 
kaptunk. Ennek kezelése érdekében 
külön csapatot kellett létrehozni, 
akik kezelik a beérkező hozzászó-
lásokat. Célunk, hogy azt a kenetet, 
szeretetet és szellemiséget, ami a gyül-
ekezetben létrejön a Szent Szellem  
által Ráki Tamás Apostolon keresz-
tül, 100%-osan ki tudjuk köz-
vetíteni az interneten keresztül! 
 

Simon Jordán
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Az online gyülekezet naponta 
szaporodik, épül. Sok országban 
követnek minket. Sokan egész nap 
hallgatják az interneten elérhető 
istentiszteleteket, vagy több 
órán keresztül figyelik a tanítá-
sokat, bizonyságokat, dicséretet.  
 
Az emberek kapnak egy igazi csa-
ládot és egy igazi Atyát, aki isteni 
szeretettel tudja őket szeretni és 
kormányozni. A gyógyító alkalma-
kon nagyon erőteljesen árad Isten 
gyógyító, szabadító ereje. Nagyon 
sok bilincs lehull, amivel az ellenség 
megkötözte az embereket. Vannak, 
akit már hosszú évek óta fogvatartott 
az ellenség, és itt megszabadulnak.   

Azzal, hogy kimegy egy 
prófécia, azzal még csak a 

foganás pillanatánál vagyunk. 
A prófétai magot  

Isten Szelleme által kell 
támogatni abban, hogy 

kifejlödjön és  
teljességre jusson.

 
A szülés fájdalommal jár, a szülési 
fájdalmak néha valóságosak. Amikor 

már az ellenség is látja, hogy va-
lami új van születőben, mindenkép-
pen meg akarja akadályozni.  Ilyen-
kor szükséges leginkább az, hogy 
életüket letett imádkozók és közben-
járók vegyék körbe és védelmezzék 

az imáikkal az új megszületését. 

Így volt ez Jézus születésénél is. 
Az Úr adott egy próféciát, nem 
egyet, hanem többet, már sok 
ezer évvel azelőtt, hogy egy an-
gyal hírül adta Máriának, hogy ő 
fogja kihordani és megszülni a 
Megváltót. Máriának adott egy 
olyan szívet, ami megérlelte és  
természetes szinten is foganóképes-
sé tette a magot. Mária ott forgat-
ta a szívében a prófétai szavakat. 
Isten adott megerősítést, amikor 
Mária és Erzsébet találkozik, ak-
kor elpecsételődik, hogy ami fo-
gant, az isteni mag. Közbenjárók  
követték végig, az imáik-
kal védelmezték, hogy a 
fejlődő mag ne abortáljon el.   
 
De a születés körül már az el-
lenség tudta, hogy számára va-
lami nagyon fájdalmas készül.   
 
Folytatás a 7. oldalon

RÁKI GABRIELLA 
PÁSZTOR ÜZENETE

 
AZ ONLINE GYÜLEKEZET

Pásztor próféciája  
a 2019-es évről, mint a 
kitágulás évéről szólt.  
Visszatekintve erre az évre 
ez valósággal igazzá vált.  
Az online gyüle-
kezet már régen túl-
lépett a határainkon.   
Nagyon sok ember-
nek adunk napon-
ta reményt és hitet,  
ahhoz, hogy van több, van 
más, van igazi megoldás. 
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A 7. oldal folytatása 
 
Elkezdte felszítani Heródes dühét, 
aki egy nagyon féltékeny ember volt, 
hogy megakadályozza a születést, 
és ha azt nem tudja, akkor minden-
képpen megölje azt, ami született.  
Itt menekülni kellett, biztonságba 
kellett helyezni az újszülöttet. De 
harminc év múlva mind az Erzsébet, 
mind a Mária által kihordott gyermek 
elkezdhette betölteni Isten akaratát 

a földön. 

Ezt azért fejtettem ennyire részle-
tesen ki, hogy meglássuk azt, hogy 
a prófécia kihirdetése legtöbbször 
még csak a foganás pillanata. De 
a születés csak akkor jön létre, ha  
hiszem, megvallom, szívemben for-
gatom Isten szavait. Imádkozom, vé-

delmezem a magot. 

Minden keresztyénhez jön a mag, 
Isten gondoskodik erről, jön pró-
fécián, Igén keresztül. Sokan már 
ott eltévesztik, hogy vagy nem 
veszik komolyan, vagy annyi ma-

got összeszednek, hogy szellemi 
méhük a túlterhelés miatt képtelen 
a normális működésre. Így a mag 
elabortál. Milyen fájdalmas, milyen 
drámai ez a pillanat! Ott volt a mag 
és nem becsültük meg. Itt volt a pil-
lanat, hogy isteni fordulat jöjjön az 
életedbe és nem vetted komolyan, 
sőt sokszor a mag ellen beszéltél.  
 

Amikor a próféciáddal  
ellentétesen beszélsz,  

a magod ellen beszélsz.

 
És egy fél év múlva fájdalma-
san panaszkodsz valamelyik test-
vérednek: „Képzeld, kaptam egy 
próféciát, de mintha az ellentéte 
történne! Sőt, azóta nehezebb.”  

Beszéltél a mag ellen???

Kedves Gyülekezet! Isten hoz újabb 
magot a saját életedbe és a gyüle-
kezet életébe is. Ez Isten felelőssége. 
De neked, nekünk kell kihordani, 
hogy láthassuk és eljöjjön az aratás. 
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IMA ÉS BÖJT  
HETEK 

2Krónika 7:14 „És megalázza magát az én népem, 
amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az 
én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én 
is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom 

bűneiket, és megszabadítom földjüket.”

 Január 6-10. 
Imádkozzunk, hogy az ÚjSzövetség 

Gyülekezetekben mindenki össze tud-
jon kapcsolódni a többi magyarországi 
gyülekezettel és egységben tudjunk az 
Úr elé menni böjtben és imában! Isten 

népe legyen éhes az Úr iránt! 
… 
 

Január 13-17. 
Kapcsolatok Isten Királyságában. 

Imádkozzunk, hogy ezekben a hetek-
ben Isten népének megerősödjön a 

kapcsolata az Úrral, a vezetőivel és az 
atyafiakkal.  

…                                        
Január 20-24. 

 Imádkozzunk az elveszett világért!  
„És keresék közülök valakit, aki falat 

falazna, és állana a törésen én előmbe 
az országért, hogy el ne pusztítsam 
azt; de senkit nem találék.” (Ezékiel 

22:30). Imádkozzunk, hogy ebben az 
időszakban minél több ember oda 

tudjon fordulni Istenhez, megismerje 
az Ő kegyelmét és irgalmát, hogy minél 

több ember meg tudjon menekülni!                                               
…

Január 27-31.   Emlékezzünk meg az Úr jóságáról 
(emlékezzünk meg azokról az ima-

meghallgatásokról, csodákról, gyógyu-
lásokról és szabadulásokról, amit áté-

ltünk 2019-ben), és hálaadással emeljük 
fel az Ő nevét, mert a hálaadásban 

óriási erő rejlik és a hálaadás völgyében 
történnek meg a csodák! 

        

APOSTOLI KORSZAK,  
LÁTÁS ÉS ELLÁTÁS!  

Efézus 2:20-22 „Kik fölépíttettetek az apostoloknak és 
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus 
Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakat-

tatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben 
ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Szellem által.”

Február 3-7.                                                   
Imádkozzunk Ráki Tamás Apostolért, 

hogy mindazt, amit Isten rábízott, 
azt be tudja teljesíteni, azt meg tudja 

csinálni! Imádkozzunk az ő családjáért, 
hogy mindannyiuk életében Isten 
akarata legyen meg, szellemi, testi, 

fizikai jólétben éljék az életüket!   
…

Február 10-14.   Online gyülekezet. Imádkozzunk Gab-
riella pásztorért, az online gyülekezet 
vezetőjéért! A látás az, hogy először 

1000 fő, majd 10 000 fő. Imádkozzunk, 
hogy a látás meg tudjon valósulni, 

anyagi forrásokért, technikai feltétele-
kért (social média, közvetítés, riportok, 
képzés), még több online pásztorért! 

… 
 

Február 17-20.             Imádkozzunk az Apostolért és az ő 
feleségéért, hogy a megfelelő ember-
eket tudják beállítani a megfelelő szol-
gálati területekre (gyülekezetplántálás, 

misszió, online pásztor, imavezető, 
gyülekezeti vezető, képzések, lelkigon-
dozók, stb.)! Minden szolgálati terület 

be legyen töltve !                                             
… 
 

Február 24-27.                     Nemzetek. Imádkozzunk Ráki Tamás 
Apostol nemzetközi szolgálatáért, hogy 

rajta keresztül kiáradjon az atyaság 
a népekre, a prófétai beszéd által 

nemzetek tudjanak átalakulni, szol-
gálati ajándékokat tudjon felkenni és 

területekre beállítani!

MINT EGY ! 
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