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Apostoli prófécia és látás 

Ahogy Ábrahám sátrát előrébb mozdí-
tottam, úgy a te sátradat is. Ahogy neki 
adtam 318 hazában felnőtt Fiat, akik 
szolgáltak neki, úgy neked is adok fiakat, 
akik a nyájakat legeltetik. Áss kutakat, ta-
láld meg a sasokat, építsd fel és szeresd 
őket. Ábrahám atya volt, aki megtanítot-
ta a fiait az Én útjaimra, te is megtanítod 
őket, és szereted őket. Ahogy Ábrahám 
a hit atyja volt, te is az vagy és az leszel. 
Ahogy Ábrahámtól elkértem ami a leg-
kedvesebb volt neki, tőled is elkértem, 
és figyelem a szíved. Én tudom a jövődet, 
és azt is, hogy mi lesz belőled, és a szel-
lemi fiaidból. Nemzetek változnak át raj-

tuk keresztül.

Te sokat vetsz és kikelnek a 
vetéseid, azok is amit még 

nem látsz. 

Lesznek, akik a te életedbe vetnek. A fi-
aid milliomosok lesznek, sőt lesz akik 

milliárdosok lesznek. 

Szeresd és tiszteld azokat, akiket Én adok 
neked. Az idő, pénz, szellemi és fizikai 
magok, amit beléjük vetsz, sokszorosan 
meg fognak térülni. Ezért vess, vess, 
vess!!! Neked adok nemzeteket. A szíve-
dre helyezem őket, és nemzetek sorsát 
fordítod meg! Tiszteletet fogsz kapni. 
Még az ellenségeid is el fognak ismerni. 

Lesznek, akik félni fognak tőled, mert 
látják hogy Én vagyok veled és benned! 
Gyógyítsd a betegeket, építsd a fiaidat! 
Szeresd őket! Folytasd a vezetők képzé-
sét ! Építsd a Magyar gyülekezeteket és 
add át nekik, amit neked adtam! A Bu-
dapesti gyülekezet felépül, és a többi 
is. Szeged, Pécs is el fog indulni. Erdély, 
Szlovákia, Németország, Anglia kis cso-

portokból nagy gyülekezetek lesznek. 

Én adok neked újabb fiakat 
és lányokat, akik az én 

elhívott edényeim. 

Fogadd be őket, építsd tanítsd és ál-
lítsd pályára a szolgálatukban! Ez a te 
elhívásod! Ez éltet! A családod tovább 
épül. Egyre nagyobb kegyelmet kaptok, 
így tudjátok elvégezni az Én munkámat 
amire elhívtalak! Az online gyülekezet 
tovább épül.  Egyre nagyobb kegyel-
met kaptok. Csodákat fogtok látni! Sok-
szorozódás! Jelek és csodák történ-
nek naponta. Anyagilag is megadom a 
hűséges fiakat, akik megtanulnak vetni 
hittel és sáfárkodni.  Ne engedd meg a 

rendetlenséget és a hazugságokat!

Ráki Tamás Apostol

A TARTALOMBÓL

Terjeszkedés
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Március hónapban elin-
dult három képzésünk is,  
több, mint  száz tanulni 
vágyó, lelkes testvérrel. 
 
Imádó szív képzés, melynek témája 
az Úrral való személyes kapcsolat.  
 
Evangélista képzés, melynek 
témája a léleknyerés, fajtái, mód-
ja, után gondozói szolgálat.  
 
Valamint elindítjuk újból az alapozó 
képzőt, melyre azért van szükség, 
mert gyülekezetünk folyamatosan 
napról-napra bővül új tagokkal, 
akiknek a hitélet helyes alapjait még 

senki nem magyarázta el.  

Össze-
foglaló 

Március 13.-14.-15.-én  
Evangelizációs Konfer-

enciát tartottunk   

Az alkalom fő témája az evan-
gelizáció volt, hogyan tudunk 
lelkeket nyerni, miért elkerül-
hetetlen eszköze az evange-
lizációnak az ima. A jövőben 
nagyobb fókuszt fogunk he-
lyezni az utángondozásra is. 
Ezzel kapcsolatban lépéseket 
is tettünk: elindítottuk a dajka 
képzőt, melynek célja, hogy 
az embereket ne csak meg-     
nyerjük, hanem meg is tartsuk. 
A gyülekezetben megtérők 
meg tudjanak maradni és 
meg tudjanak gyökerezni 

Krisztusban. 

Gyülekezetünkben 2019 
szeptember elején elindult 

három szintű képzés 

A szintű: Alapozó képzés  
B   szintű: Szolgálattevő képzés 
C szintű: Pásztor képzés  
 
Az evangelizációs konferenciát egy 
oklevél átadóval zártuk. A képzések-
en sokan épültek fel szellemileg 
es kaptak életüket és szolgálatu-
kat megváltoztató kijelentéseket.  
 
Közel 100 diákunk sikeresen elvé-
gezte az alapozó és szolgálattevő, 
A és B  képzőt. Nekik volt ünnepé-
lyes oklevélátadójuk március 15.-én 

vasárnap!  
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A növekedés   számokban.. 
 › Hetente körülbelül 5 
online taggal gyarapszik 
az online gyülekezet 
létszáma 

 › Folyamatosan képzünk 
pásztorokat  

 › Új házicsoport indult 
Budapestben és Nagyha-
lászon

Hétről hétre növekszik az Újszövetség 
Gyülekezet létszáma.

Hetente körülbelül öt online taggal 
bővül az online gyülekezet létszáma, 
ami  jelenleg megközelítőleg  200 fős.  
 
 
.....................Házicsoport: Budapest ....... 

Egyre több pásztorra van szüksé-
günk, akiket kiképzünk, hogy tud-
janak  újabb embereket tanítvá-
nyozni, felépíteni. Nem állt le a 
munka Debrecenben, Szombathe-
lyen, Aranyosapátiban, Angliában és 
Ózdon és a többi gyülekezetünkben 
sem. Több  helyen indítottunk el házi 
csoportokat, melyek a későbbi helyi 

gyülekezetek magját fogják képezni. 
Új házi csoport indult többek között 
Budapestben és Nagyhalászon. A 
munka folyamatosan terjed, ezért 
csináljuk a képzéseket is, hogy mi-
nél több embert tudjunk szolgálat-
ba állítani, mert az aratnivaló sok.  
 

Alkalom: Debrecen

TERJESZKEDÉS
Az Apostolunk próféciái megerősítik a folyamatos terjeszkedést, amiben vagyunk.   

 Alkalom: Anglia, Sheffield 
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GYÜLEKEZETI 
TÁBOROK  

2020 

Ebben az évben is július 
hónapban négy gyülekezeti 
táborunk is megrendezésre 
kerül.  Nagyon fontos időszak 

a nyári időszak, hisz 

“Gyűjt nyárban az 
eszes fiú”  

Példabeszédek 10:5

 
A nyár az az időszak, amikor 
szellemi muníciót szer-
ezhetünk, mely egész évre 
elegendő. Nyáron az em-
berek elmennek pihenni, 
azonban a testi és lelki fel-
frissülésnél is fontosabb 
a szellemi felfrissülés.  
 
A táborok alkalmával ren-
geteg ember élete változik 
meg, Isten természetfeletti 
jelenlétét és kegyelmét érez-
zük minden egyes táboro-
zás alkalmával, rendkívüli 
lehetőség arra, hogy Istennel 
és a szellemi családunk kö-
zelebbi-távolabbi tagjaival is 
tudjunk minőségi időt tölteni.   
 
A táborok  helye Kánóban 
lesz egy erdővel körbe-
vett zöld övezetben, ahol 
a szellemi épülés mel-
lett test és lélek meg tud  
pihenni. Kérünk ben-
neteket, hogy  a jelent-
kezéseteket minél hama-
rabb adjátok le a táborba, 
mert a helyek limitáltak !  
 
Jelentkezni lehet az on-
line pásztoraitoknál, vagy 
Ráki Abigél pásztornál, a 
táborok  szervezőjénél!   
NE MARADJ LE RÓLA, JELENT-

KEZZ MINÉL HAMARABB!

Pár bizonyság és buzdí-
tás már táborban járt 

testvéreinktől  
 

Porubek Tamás Pásztor, a szombathelyi 
...............gyülekezet pásztora .. 

Amikor sportoltam, akkor minden nyáron 
edzőtáborba vonultunk, ahol több és 
intenzívebb edzés munkát végeztünk el. 
Ezzel alapoztuk meg a teljesítésünket, 
ezzel készültünk fel a verseny időszakra.  
 
A nyári gyülekezeti táborok is egy ilyen 
szellemi megalapozást, felkészülést 
biztosítanak az életünk vezetéséhez, 

a szolgálathoz. Ahogy egész nap az 
Úr jelenlétében vagyunk imában, 
dicsőítésben, tanításban, csoportos 
munkában az megfrissít, megerősít.  
Felkészít szellemben, lélekben (a 
reggeli tornák testben is). Szorosabb 
kapcsolatba von a testvérekkel. 
Felismerteti velünk és tudatosítja 
bennünk a közösségi ima és tevéke-
nységek erejét. Még inkább tudni 
fogod, hogy egy áldott szellemi család 
tagjaként soha többé nem leszel 
magadra hagyva. Áldást kapsz és 
áldás leszel a család tagjai számára.. 
 

Folytatás az 5. oldalon

Ha nyár, akkor táborok ! 
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Huri Beáta 
debreceni Újszövetség 

Gyülekezet tagja

 
 Isten nagyon, nagyon eredeti 
dolgokat tud ajándékozni. Én 
a tábort ajándékul kaptam, 
Ráki Tamás Pásztor hívott 
meg. Tudatosan készültem 
a táborra, és őszintén 
mondom, új és új dolgok 
vártak rám ! Kánó szellemileg 
nagyon tiszta hely, a három 
nap alatt egyetlen rossz 
gondolatom nem volt. Jó 
reggel már imádkoztunk, 
sokszor sírva, leborulva. Az 
Úr különleges mélységekbe 
tudott vinni, a dícséretek 
szavai most új színben 
mutatkoztak, a testvérek 
felszabadultak voltak.  
Kánóban az Úr átforgatta 
a szellememet. Az apostol 
minden nap lelkesen tanított 
minket. A táborban hallottam 
először a Gyász helyett öröm 
című dalt, először láttam 
Ernő bácsit táncolni, és a 
domboldalon zászlózhattam.      

                  A 4. oldal folytatása............. 

Simon Istvánné Emese, Miskolci 
Újszövetség Gyülekezet diakónusa

 
Gyertek Kánóba táborozni! Kánó 
csodálatos hely. Kánó olyan, mint 
egy mágnes: vonzza a testet, vonzza 
a lelket, és természetesen vonzza a 
szellemed. Kánónak illata van. De 
tényleg! Ha kikapcsolódni szeret-
nél mindenből, amiből eleged lett 
az év közben, akkor itt a helyed.  
 
Dicséret, alkalmak, tanítások, 
imádság, próféciák, szabadu-
lások, szabadítások, beszélge-
tések, kapcsolatépítés, finom 
ételek. Szóval teljes ellátás!............. 

Lovas András  
online gyülekezetünk tagja

 
Először is nekem nagy örömöt 
jelentett, hogy részt vehettünk a 
táborban. Az ifjúsági táborban meg-
tapasztaltam az egység erejét, so-
kakkal egy sajátos kapcsolatba kerül-
tünk és némelyeket közelebbről is 

megismerhettünk. Isten csodásan 
munkálta a kapcsokat és köteleket.  
 
Hálás vagyok a szeretetért, a 
törődésért, amit kaptunk és a pró-
féciákért is. Hálás voltam, hogy az 
Apostol meghívott, hogy számít ránk 
a munkában és, hogy lehetőséget 
kaptam, hogy az Atyai és Tanítványi 
képzésem új szintre lépjen! A he-
lyünkön vagyunk! Hálás vagyok, 
hogy mi is hozzáadhatunk valamit 
ahhoz, amit a gyülekezet képvisel 
és, hogy kölcsönösen építhet-
jük egymást! Szeretünk titeket! 

Lovas Anita 
online gyülekezetünk tagja

 
 Nagyon hálás vagyok, hogy az ifi 
táborban résztvehettem, nagyon sok 
embert sikerült megismerni, aminek 
kifejezetten örültem. A csoportos fe-
ladat volt számomra nagyon építő, 
és ott egy mély megértésem jött a 
próféciákról, mert eddig én a kispol-
cra tettem ezeket, rájöttem tévesen. 
Szóval hálás vagyok az Úrnak, na-
gyon áldott közösség volt, örültem 

hogy részt vehettünk benne.
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Imádkozni sokféleképpen lehet.  
A keresztyének egy részének az ima 
egy vallásos tevékenység, amit ha 
letudtam, akkor megfelelek annak 
a képnek, amit magamban alkot-
tam arról, hogy milyen is egy igazi 
keresztyén. Ezt teszi az, amikor 
törvényt tanítunk, és kötelező fela-
datként látjuk  az imát. Ha te ebbe a 
csoportba tartozol, nagy szükséged 
van a Szent Szellem felszabadító ere-

jére.

Milyen az a házasság, amiben a 
beszélgetést, mint kötelező elemet 
letudom, mert úgy gondolom egy 
házasságban beszélgetni KELL ? És 
milyen az, mikor a kommunikáció 
szabadon árad, felszabadultan folyik, 
érzem a másik szivét, ismerem gon-
dolatait, látom a szemében a figyel-
met a csillogást, és azt, hogy élvezi, 
nagyon élvezi ezt a közösséget. Egy 
ilyen kapcsolatnál nem kell erőltetni 
a kommunikációt, mert alig várom 
az alkalmat, hogy megismétlődjön. 

Az imának egy szeretet 
közösségbŐl kiinduló, erőltetés 

nélküli kommunikációnak 
kellene lennie. 

Ebbe a szeretet közösségbe 
Szent Szellem tud bevinni téged. 
Emberek segíthetnek, bizo- 
nyos tanítások felszabadíthat-
nak de az igazi szerelmes kapcso-
latot a Szent Szellem munkálja ki.   
 
Ha az ima számodra csak teher és 
feladat, kérd meg a Szent Szellemet, 
hogy segítsen megváltoztatni az 
imaéletedet. Ő fogja hozzád hozni 
az igazi kulcsokat, megtapasztalá-
sokat mert tudom, hogy sokatok-
ban igazi éhség van az iránt, hogy 
az ima emberévé váljatok. Ezt az éh-
ségét már a Szent Szellem helyezte 
beléd, ne fojts el, tápláld. Hogyan 
táplálhatod? Hallgass tanításokat az 
imáról, legyél kapcsolatban olyan 
emberekkel, akik valóban az ima 
emberei, de mindenekelőtt kérd 
meg a Szent Szellemet, hogy tanít-
son. Hivatkozz igékre, Ő megtanít 
majd minden igazságra. Egy csendes 
pillanatban kérd Őt, hogy tanít-
son neveljen vezessen mindaddig, 
amíg nem válsz az ima emberévé. 
Lehet arra vezet, hogy engedd el a 
magadnak felépített vallásos képet, 
hogy milyen is egy igazi keresztyén. 
 
Folytatás a 7. oldalon

RÁKINÉ GABRIELLA 
PÁSZTOR ÜZENETE

 
A KAPCSOLAT FOLYÓJA 

Kedves Közbenjárók,   
Imádkozók, Gyülekezeti és 

online tagok!    
 

Számomra személyesen 
nagyon nagy áldás volt 

La Vere Soper szolgálata. 
Talán azért is volt ez így, 
mert nincs olyan határ 

ami korlátozná azt, hogy 
az imát hansúlyozzuk és 
arról tanítsunk. Sokszor 

mondták az átváltozások 
film bizonyságaiban is, 

hogy az ébredés az imád-
kozók szívénél kezdődik.
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A 6. oldal folytatása 
 
A szívedből szólj hozzá őszintén, 
kommunikáld ki, hogy mit érzel 
valójában. Ne mond ki szavakkal, 
de a szíveddel ismerd el, hogy szük-
séged van rá, és ezentúl rá fogsz tá-
maszkodni, az imában is. Ha a Szent 
Szellem folyója belevisz téged az 
igazi ima és imádat helyeire, akkor tö-
bbé már nem kötelesség, többé már 
nem letudni való feladat lesz, hanem 
egy szenvedély, ami a szíved oltárán 
folyamatosan égve tartja a tüzet. 

A folyót az jellemzi, hogy soha nem 
áll le, folyamatos a sodrása, van 

sebessége, mindig valami újat hoz 
fel a felszínre, áradás esetén új 

területekre téved.

 
Nincs korlátja, nincs limitje a 
folyónak. A Szent Szellem folyója 
így árad az utolsó időkben. Engedd, 
hogy magával ragadjon ennek a 

szépsége, ereje, szerelme.

Engedd, hogy Ő vezesse az imaélete-
det, ne ragaszkodj a régi megszokott 
sémákhoz. Ő meg akar nyugtatni, 
meg szeretne vígasztalni, gyógyítani, 
új szintekre vinni az imaéletedet. 
Engedd át neki a vezetést, hiszen ő 

igazán ismer és igazán szeret.

Találj egy csendes helyet, egy sar-
kat, ahol nem hallod a világ za-
ját, egy sarkat, ahol már ő vár rád, 
ahol nincsenek hírek, nincsenek 
emberi gondolatok, ahol a szíved 
lecsendesül és biztonságban van. 

Van egy hely valahol 
Ahol szívemben azt érzem 
Hogy a Menny nyitva van 
Királyom érkezik éppen 

Ez egy titkos hely  
Szerelem s győzelem helye 

Egy értékes kapcsolat  
azzal, aki teremtett.

 
Találd meg ezt a helyet. 

 
 Ráki Tamásné Gabriella  Pásztor 
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Április 27-30.                                                   

Imádkozzunk a családokért, a családi 
békéért, kapcsolatok helyreàllásáért.

Most mikor a családtagok otthon van-
nak,, olyan dolgok rendeződjenek amik 
eddig nem tudtak, legyenek megbocsá-

tások, elengedések.   
…

Május 4-10.   Imádkozzunk Ràki Tamás apostolért, 
hogy a benne lévő atyaság ki tudjon 
áradni a nemzetünkre, a nemzetekre.

Isten természetfölötti módon használja 
a benne lévő ajándékot arra, hogy hogy 

fiak a mennyei atyához találjalak, és a 
szívek meggyógyuljanak.  

… 
 

Május 11-17.             Imádkozzunk, a hétköznapi hősökért, 
rendőrség, mentő, tűzoltó, egészsé-
gügyi dolgozók, önkéntesek, akik az 

életüket kockáztatva segítenek máso-
kon. Megtapasztalják Isten szeretetét 
és kegyelmét,oltalomért és védelemért, 

idegrendszerűkért egészségükért!                                             
… 
 

Május 18-24.                     Imàdkozzunk Isten tőkéletes akara-
táért a nemzetünkben. Hirdessük ki 
Jézus Krisztus uralmát királyságát és 
győzelmét országunk és a városaink 

felett.                     
… 
 

Május 25-31.                     Imádkozzunk az Újszövetség gyül-
ekezetek pásztoraiért, vezetőiért , hogy 

növekedjenek a kegyelemben, Isten 
szíve szerint kormányozzák a nyájakat.  

… 
 

JÚNIUSBAN készítjük elő szellemileg 
a tàborokat. A legfontosabb, hogy 
elegendő imaanyag gyűljön össze

  ehhez. A legfontosabb ima téma, 
hogy meg tudjuk tartani ezeket a 

táborokat,ne korlátozzák, és mindenki  
el tudjon jönni. Isten mély jelenléte és 
kegyelme legyen itt egész hónapban. 

Imádkozzunk az előkészületekért, 
tanítókért angyalok szolgálatáért. 

…

Június 1-7.   Imádkozzunk, a szolgálati tàborért. 
Imádkozzunk a gazdaságunk 

megerősödéséért. Munkáltatókért és  
munkavállalókért. A családok pénzügyi 
stabilitásáért, mindenki tudja a hitelét 

tőrleszteni, kifizetni. Senki ne kerüljön a 
csőd szélére. 

… 
 

Június 8-14.                     Imádkozzunk a nagy Gyülekezeti 
táborért.   Imádkozzunk az Apostolért, 

az ő  családjáért, hogy befussák a 
pàlyàjukat, betöltsék az elhívásukat, 

mindazt megtudják csinálni ami a 
könyvükben le van írva, amit Isten 

megálmodott róluk.   
… 
 

Június 15-21.                     Imádkozzunk az  Ifjúsági táborért.   
Imádkozzunk az új nemzedékért. Ébre-
dés legyen az ifjúságban, szentség, tisz-
taság. Imádkozzunk kulcsokért, hogyan 
érhetjük el őket, hogyan vehetjük be az 

egyetemeket.   
… 
 

Június 22-28.                     Imádkozzunk az  Online tàborért.  
Imádkozzunk, az online gyülekezet 
fejlődésért, szaporodásáért, növe-
kedéséèrt. Egy bárány se marad-

jon pásztor, pásztorlás, nyàj nélkül.
Imàdkozzunk,hogy elegendő online 
pásztor legyen a feladat ellátásához.   

 

MINT EGY ! 

 

Április 1-5. 
Egész héten közvetítés van, 

Chris Pásztoron keresztül 
összekapcsolódunk a világ 

keresztényeivel. Imádkozunk 
és böjtölünk, hogy ami a szel-

lemvilágban elvégeztetett, 
át tudjon jönni fizikai síkra is. 
Imádkozzunk a technikáért, a 
szolgáló csapatért és Ráki Abi-
gél pásztorért aki fordít egész 

héten! 
… 
 

Április 6-12. 
Imádkozzunk Ràki Tamás apos-

tolért, az ő családjáért, ang-
yali védelemért és oltalomért. 
Egészségért, mennyei vezeté-
sért és látásért, az alkalmatlan 

emberektől szabadítsa meg 
őket az Úr.  

…                                        
Április 13-19. 

 Imádkozzunk Orbán Viktorért, 
és a városaink vezetőiért, hogy 
újjászülessenek a családtagjaik-
kal együtt. Isteni befolyás alatt 

hozzanak jó döntéseket, és ne a 
félelem, világi nyomás vezesse 

ôket. Legyen Magyarország 
felajánlva Jézus Krisztusnak .    

…

Április 20-26.   Imádkozzunk, a 
nemzetünkért, hogy ebben a 
helyzetben Istenhez forduljon 
az embereknek a szíve. Ébre-
dés legyen, és mindazt amit a 
gonosz rosszra látott fordítani, 

Isten jóra fordítsa, legyen ez 
egy Kairosz idő az emberek 
életébe, hogy Istenhez tér-

jenek. 
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