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Joe Corry:

Önátadás és odaszánás
Országos Prófétai Találkozó IV.
Budapest, Lurdy Ház, 2022. 11. 25..

Amikor Isten jelenlétében állhatunk egy pár pillanatig,
az fantasztikus. Mert az ilyen pillanatokat nem lehet
megvásárolni, hanem keresni lehet őket. Úgy hiszem,
a Szent Szellem jól megáztatott minket most. Ő itt van
közöttünk.
Egy megbízásom van Szent Szellemtől, hogy átadjak
egy üzenetet nektek, ami kihívást jelent majd nektek,
hogy ezáltal egy kicsit felpiszkáljalak, hogy futhassatok.
Szeretném, ha megköszönnénk a dicsőítő csapatnak,
fantasztikus volt. Két és fél évembe került visszatérni
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JOE CORRY:
Önátadás és odaszánás
Az egyik legfontosabb dolog, amit
meg kell tenned, hogy Isten jelenlétét fogadhasd, az az önátadás. A
teljes átadás. Ha nem adod át magadat, akkor nem fogod megkapni
azt, amit Ő ad neked. És van egy
másik dolog, amit úgy hívnak, hogy
odaszánás. Isten azokat keresi, akik
átadják magukat Neki, akik odaszánják magukat...
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ALAN VINCENT:
Megszentelődés - 22. rész
1.Thessz.5,24 „Hű az, Aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi azt.” Tehát Isten cselekszi ezt, ugyanakkor
a ti Istennel való együttműködésetek teszi lehetővé, hogy ez megtörténjen. Ha ezt felfogjuk, akkor az
átalakulás teljes ereje be fog áradni az életünkbe, és mindenkinek az
életébe, akit megérintünk.
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PROGRAMOK:
HOGYAN tervezzek?
Imaalkalmak és
Tanítások
Online és
Személyesen

". . .AZON A NAPON FELEMELEM
DÁVID LEOMLOTT SÁTORÁT,
KIJAVÍTOM REPEDEZÉSEIT, FELEMELEM OMLADÉKAIT, MEGÉPÍTEM AZT, MINT VOLT...."

Ámós 9,11

DOUG ADDISON:
Prófétai üzenet decemberre
– Sürgős felhívás imádkozásra
1.Pét.4,8 „...ápoljátok és őrizzétek az
egymás iránti isteni szeretetet, mert
a szeretet sok vétket elfedez.” – Ezen
időszakban nagyon fontos, hogy kedvesek és együttérzőek legyünk, szeretnünk kell egymást. Ahogy ezt megtes�szük, ez megtöri a gyűlölet, erőszak és
a megosztásoknak a szellemét.
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Magyarországra, mert a Coviddal küzdöttem.
Most a feleségem, Laura is elkísért. Ő az én
jobbik felem. Ő az, aki a csodákat és a jeleket
teszi, én pedig prédikálok és prófétálok, de
konkrét megbízatással vagyunk most itt. Ő
most imádkozik.
„Szent Szellem Isten, tudjuk, hogy korlátlan hozzáférésünk van Isten trónterméhez.
Bármikor jöhetünk Hozzád, és Te kitárt karokkal fogadsz minket. De van, amikor arra van
szükség, hogy mi hozzunk Téged ide az ös�szejöveteli helyünkre, ezért meghívunk most
Téged ebbe az épületbe. Kérlek, mondj nekünk olyan dolgokat, amiket nagyon régóta nem hallottunk. És tegyél olyan dolgokat, amilyeneket még soha nem tettél. Ne
hagyj minket magunkra. Jöjj Szent Szellem,
az Úr Jézus nevében, Ámen!”
Valamikor a jövőben a tudósok
majd elkezdik analizálni azokat az
embereket is, akik
a mostani generációban éltek. Kiterítenek majd fotókat, az újságokat
vagy beírják a dolgokat a Google-be,
de megnézik majd
ezeket az időket, amikben mi éltünk. És fogják kutatni ezt az időszakot, ezt a pillanatot, amely a történelemben a mostani pillanat. Megnézik majd azokat a különleges kihívásokat, amikkel szembe kellett néznünk. És
meg akarják majd érteni, hogy mit is tettünk
mi ebben az időben, amikor mi itt éltünk. És
vagy lélegzet-visszafojtva mondják majd,
hogy „Wow! De jó lett volna abban az időben élni!” Mert tegyük fel, hogy felnőttünk
a kihívásokhoz, és ténylegesen hagytunk
egy krisztusi lenyomatot a társadalmunkban. Vagy esetleg majd csak lapozgatnak, s
azt mondják, hogy „hát, nincs itt semmi érdekes”. Mert valahogy megragadtunk, és vala2. oldal
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hogy elszalasztottuk a mi (kegyelmi) pillanatunkat. Én félek attól, nehogy elszalasszuk
a mi pillanatunkat.
Nehéz időkben élünk. És nem véletlenül
van az, hogy te most élsz. Pontosan erre
az időszakra születtél. A történelemnek ezen
a pontján születtél meg. Mert azt mondja az
Efézus 2:10, hogy te az Isten keze munkája
vagy. Az Ő alkotása az Ő mestertervében. Ő
csiszolgatott, formálgatott és így igazgatott
téged az Ő céljaira. Tehát nem véletlenül
vagy életben. És az sem véletlen, hogy
most itt vagy ebben az épületben.
Nemrég egy temetésen voltam. Az egyik gyülekezeti tagunk barátja volt, így Laura és én is
elmentünk a temetésre. Nagy gyülekezeti alkalom volt egy nagy templomban. Egy kicsit
elkéstünk a feleségemmel, ezért a hátsó ajtón
besurrantunk, és hátul foglaltunk helyet.
Mindenki előrefelé
nézett, és énekelt.
És akkor volt egy látomásom. Minden
megváltozott egy
pillanat alatt:
Előttem volt egy
férfi és az ő fejének
a hátsó felét láttam
csak. Ebben a látomásban felismertem az ő fejének a hátulját.
’De hát ez az apám feje!’ De az én édesapám
hat éve már meghalt. És aztán ebben a látomásban megnéztem a mellette ülő hölgyet,
és ezt a hölgyet is felismertem, és arra gondoltam: ’de hát ez az anyukám!’ De az én
anyukám is a Mennybe ment már három éve.
Aztán túlnéztem rajtuk, és olyan embereket
láttam, akikkel együtt jártam a hitem útját,
vagy együtt szolgáltam, vagy együtt prédikáltam velük. Mindannyian együtt álltak,
és akkor mindannyian hátranéztek és rám
néztek, és mindannyian kinyújtották felém
az ujjukat. És azt mondták, hogy nekünk
már letelt az időnk, a mi időnk már letelt.
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Aztán azt mondták: ’De ez a te időd! Ez a
te időd! Most mi rád számítunk, mert ez
a te időd!’
És így volt vége a látomásnak. Teljesen
beleégett a szívembe. Kérlek, mutass valakire, és mondd azt neki, hogy ’ez a te időd’.
Isten olyan nőket és férfiakat keres, akiket Ő helyezett el itt a Földön. Isten olyanokat keres, akik teljesen átadták magukat Neki. Akik megragadják ezt a pillanatot, és így fantasztikus dolgok történnek:
például besétál egy olyan épületbe, mint
ez a mostani, végigsétál itt a folyosón, és
leül melléd a székre. És Ő kér valamit. Azt
mondja: ’van egy problémám, hogy az aratni
való, megérett, de nagyon kevés a munkás’.
Isten kicsit közelebb csúszik hozzád, és azt
mondja: „Ez a te időd! Ez a te időd az aratásra. Most van a te időd!”
A Jelenések könyvében Jézus szólt hét gyülekezethez. Amikor arra gondolsz, hogy hét
gyülekezethez szólnál, akkor mi lehet, hogy
azt gondolnánk, hogy nagyjából ugyanazt
az üzenetet fogjuk mindegyiknek átadni. De
nem így volt Jézus. Mindegyik gyülekezet
számára külön üzenete volt. És amit nekünk,
az Ír Eklézsiának mond most, az nem illik
tirátok. Nektek Ő valami mást mond itt
Magyarországon. És ez most Magyarországnak az ideje! Ez a ti időtök! Ne keressetek, ne várjatok más nemzetektől segítséget,
melletted ül a segítség. Isten jön, hogy felébresszen, hogy beszéljen veled. A hét gyülekezetnek különböző dolgokat mondott. De volt
egy közös dolog. Azt mondja, hogy „eléd helyeztem egy nyitott ajtót”. Nézz rá valakire,
és kérdezd meg, hogy érted ezt? Mondd, hogy
van egy nyitott ajtó, nem egy olyan, ami még
ezután fog kinyílni, hanem ami már most
nyitva van. Ami nyitva van. És át kell mennünk rajta.
Isten cselekszik most valamit, kihívást intéz
felénk. Mit teszel egy nyitott ajtóval? Hogy mit
teszel a nyitott ajtóval, az attól a felkészültségtől fog függeni, amit a szívedben elvégzel.
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A szívedben levő hajlandóságodtól fog függeni, hogy hajlandó vagy-e menni. És az
időzítésen is sok minden múlik majd. De ez
most a ti időzítésetek!
2008-ban az Isten Szelleme meglátogatott,
ami örökre megváltoztatta az életemet. Külföldön voltam valahol, éppen befejeztem egy
konferencián a prédikációt, és egy pásztor
odajött hozzám. Megkérdezte, hogy „szolgálnál a gyülekezetemben mielőtt hazamész?”
Mondtam, hogy rendben, megteszem. Úgyhogy vasárnap reggel elmentem a gyülekezetébe, s miközben ott ültem elöl, és készültem
az üzenetemmel, az Úr Szelleme rám áradt.
Teljesen körbe vett. Teljesen lenyűgözött.
Még csak nem is gondolkoztam Őrajta.
Egyszerűen elárasztott, s elkezdtem sírni. És
nem tudtam befejezni a sírást. Nem tudtam,
miért sírok. De annyira sírtam, hogy rázkódott
a vállam. Annyira sírtam, hogy meg kellett kapaszkodnom, hogy ne essek előre. És aztán
befejeződött ez az egész. Odafordultam a feleségemhez, s azt mondtam, „Laura, a Szent
Szellem most árasztott el teljesen” – és ahogy
ezt kimondtam, újra megtörtént. Még erősebben, mint korábban. Nem tudtam megmozdulni, ez teljesen megtört, és sírtam. Nem
tudom másképpen leírni, az Isten szeretete
kezdett el felemészteni. Pánikoltam. Mert
elöl a pásztor barátom már készen volt, hogy
felhívjon prédikálni. Én meg ott ültem, sírtam,
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tele volt könnyel az arcom, nem tudtam volna beszélni. Teljesen oda voltam. Csak an�nyit tudtam mondani: „Istenem, segíts!”
És abban a pillanatban amikor az a pásztor
kimondta, hogy „és itt van Joe Corry”, a Szent
Szellem felemelkedett. Előre mentem prédikálni. Őszintén szólva, már nem is akartam
prédikálni, inkább el akartam futni. Vissza
akartam futni a
hotelszobámba,
és az arcomon
akartam Isten
előtt lenni. És
azt
akartam
mondani Istennek, hogy nem
tudom, mi volt
az, de megtennéd újra? És újra
és újra? És rájöttem, hogy Isten
jelenlétében álltam és ültem.
És ahogy hazamentünk, vasárnap felálltam, hogy prédikáljak a gyülekezetemben,
kinyitottam a Bibliát, és a Szent Szellem azt
mondta, hogy mondd el nekik, hogy mi történt veled pénteken. És ahogy elkezdtem
elmondani, a Szent Szellem teljesen kiáradt a gyülekezetemben, ugyanaz a jelenlét rám áradt, és most még erősebben,
mint eddig, de most nem állt meg nálam,
hanem az egész gyülekezeten átvonult, végigment. Az emberek elkezdtek sírni, elkezdtek
zokogni. Ahogy lenéztem, az egyik helyettes
pásztorom a térdein volt és felemelt kezekkel
éppen bűnbánatot tartott Isten előtt. Teljesen kiáradt a Szent Szellem a gyülekezetben,
aztán hazamentünk, és utána sok-sok órát a
szobában töltöttem az Isten Szellemével, és
amikor bementem a belső szobámba, szólt
hozzám, és én is beszéltem hozzá, és egy
héten keresztül foglalkozott velem. Én azt
gondoltam, hogy mi jól vagyunk. Volt egy-két
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’kis bűnöcske, de hát ez nem olyan nagy dolog’.
A Szent Szellem jelenlétében viszont ez az
egész máshogy nézett ki. Minden rossz dolog, amit valaha Lorának mondtam, vagy a
gyerekeimnek, minden rossz dolog, amit a
gyülekezetemben kimondtam, egyik után
a másikra mutatott rá. „Ezzel mi a helyzet,
Joe?” És csak
sírtam és sírtam,
hogy „bocsáss
meg, Uram, nagyon sajnálom!”
Egy héten keresztül foglalkozott így velem Isten. Amíg
már nem volt
bennem több
dolog.
Isten
nem tud téged
betölteni, mielőtt teljesen
ki ne üresítene téged. És amikor elkezdett
engem betölteni, akkor ezen a világon semmi nem volt fontos többé. Kivéve az, hogy
az Isten jelenlétében álljak. A szolgálat már
nem volt fontos. Az autó, amit vezettem, nem
volt fontos. Csak egy dolog számított, hogy
oda menjek, ahol az Isten jelenléte van. Ha
Ő nem volt ott valahol, én se akartam oda
menni. S azt mondtam, „Uram, segíts! Segíts!
Segíts, hogy közel maradhassak hozzád!”
Így aztán elkezdett megtelni a gyülekezetünk. Pedig nem beszéltünk arról, hogy mi
történik. Sose reklámoztuk magunkat. De az
emberek meghallották, és elkezdtek jönni.
Aztán buszokkal kezdtek jönni. Voltak, akik
Írország pereméről kora reggel óta hat órát
buszoztak azért, hogy ott legyenek a gyülekezetben. És tele volt a gyülekezet. Pedig
mi mindent ugyanúgy csináltunk, mint
máskor – normálisan. De az alkalmak alatt
a Szent Szellem valamikor mindig megje-
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lent. És az Isten Szelleme teljesen elárasztott
minket. Fantasztikus volt. És azt gondoltam,
hogy amikor ott van Isten Szelleme, akkor ott
jelek és csodák lesznek. Így az egyik reggel az
Isten jelenlétében, azt mondtam az Úrnak,
hogy „Istenem, mi a helyzet a jelekkel és
csodákkal?” És nagyon gyorsan válaszolt.
Azt kérdezte, hogy „ezt akarod?” Tudtam,
hogy ez egy ’beugratós’ kérdés. Azt kérdezte, hogy „ezt akarod? jeleket és csodákat
akarsz?” Nem tudtam biztosan, hogyan válaszoljak. Azt kértem, hogy „segíts, Uram!”. Azt
mondta, „ha Én most megjelenek jelekkel
és csodákkal, akkor az emberek a szórakoztatás, a ’műsor’ miatt jönnek majd. És
otthagyják majd Jézust, a Fiamat ott állni
a sarokban.” És akkor én azt mondtam: „én
ezt nem akarom Uram, én Téged akarlak”. Azt
mondta akkor nekem az Úr: „akkor ne kérj jeleket és csodákat, hanem tanítsd meg őket,
hogy Engem keressenek. Tanítsd meg őket,
hogy hogyan tegyenek Engem az első helyre az életükben. Hogy hogyan adjanak át
mindent Nekem. És akkor jönni fogok.”
Sok héten keresztül vártuk a Szent Szellem
mozdulását. A gyülekezet a Mindenható Isten
jelenlétében élt. És aztán az egyik nap, ahogy
elmentünk gyülekezetbe, azt mondta a Szent
Szellem, hogy „most van itt az idő: elkezdődnek a csodák”.
A következőre jöttem rá: az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell majd tenned
azért, hogy Isten jelenlétét fogadhasd,
az az önátadás. A teljes átadás. Ha
nem adod át magadat, akkor nem fogod megkapni azt, amit Ő ad neked.
És van egy másik dolog, amit úgy hívnak, hogy odaszánás. El kell jutnod arra
a helyre, amikor semmi más nem fontos,
mint Isten. Ő el akar jönni Magyarországra. Isten keres valakit, akit meglátogathat. Ezért azokat keresi, hogy kik
átadták magukat Neki, azokat, akik
odaszánják magukat.
Hogy oda fogjátok-e szánni magatokat?
2022. DECEMBER 04. | HÍRLEVÉL
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Hogy átadjátok-e magatokat? Ha megteszitek, akkor Isten mindent felforgat. Meglátogatja a vállalkozásotokat, a családotokat, a gyülekezeteteket; az egész világod
megváltozik! Látni fogtok csodákat. Őt sokkal jobban érdekli a szíved. És ha Neki adod a
szívedet… Az emberek azt kérdezik, hogy „ezt
hogyan kell csinálni?” A Szent Szellem a te tanítód. És legyél Vele őszinte: „Szent Szellem,
nem tudom, ezt hogyan kell csinálnom.” És a
Szent Szellem jönni fog, és megtanít. És rá
fog mutatni különböző dolgokra az életedben. És aztán azt mondja: „Gyere csak, gyere
velem! Van itt még egy kis elvégezni valónk.”
Ti erre az időre születtetek, hogy menjetek, tegyetek és vegyetek; hogy egész falvakat megváltoztassatok; hogy embereknek
és családoknak az életébe tüzet hozzatok a
Szent Szellem által.
Ő most keres valamit: az önátadást és
az odaszánást. Tudom, hogy ez őrültségnek
hangzik, de ha Ő most szólt hozzád, és ha te
erre azt mondod: „Igen, ez én vagyok. És át
akarok mindent adni Neked Uram, és kész
vagyok arra, hogy mindent odaszánjak” –,
akkor kérlek, gyere előre! Hagyd ott a helyedet, és gyere előre!
Nem is értitek, hogy milyen nagy örömöt okoztok Isten szívének most! Mert ismeri a szíveteket. És Ő nem azt akarja, hogy
azt mondd: „Hát, kipróbállak egy hétre…”
Hanem ha azt mondod: „Uram, én átadok
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mindent”, Ő bízni fog benned. Azt mondod, hogy „igen”, és Ő is igent mond, és azt
mondja, hogy „Én veled leszek”.
Imádkozni fogunk, és Isten Szelleme jönni
fog, és Ő fogja elpecsételni ezt a dolgot. Készen
vagytok?
„Élő Isten Szelleme! Senki nincs olyan, mint
Te! Senki nincs Veled egyenlő! Az egész Földön
és az egész Mennyben senki sincs olyan, mint Te
vagy! Te vagy mindenek felett. És meghajtjuk
magunkat Te előtted most. Az életünk sem-
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mit nem jelent számunkra. Nem érdekel a
gazdagság, nem érdekel a politika!
Csak Te érdekelsz minket! Téged teszünk
a leges-legelső helyre, Úr Jézus! És kérlek,
hogy foglald el azt a helyet, azt a trónt az
életünkben!
Jöjj, Szent Szellem! Jöjj most, Szent Szellem,
élő Isten Szelleme! az Úr Jézus nevében! Ámen”
(vége)

Alan Vincent:

Megszentelődés - 22. rész
Lesznek
olyan
emberek, akik eléggé szeretnek titeket
ahhoz, hogy megmondják nektek,
ha kicsúsztatok a
megfelelő vágányról. Ez a vezetőknek
és a véneknek az egyik feladata.
A szeretettel együtt jár a fegyelem. Ez az
Istentől való nevelés, ami olyan embereken
keresztül jön el az életünkhöz, akiket Isten
jelölt ki, tehát a Király utasításaiként kell ezeket fogadnunk. Ennek az a célja, hogy a mi
teljes megszentelődésünk megnyilvánuljon.
Ez nem úgy van, hogy: ’Na, testvérem akkor,
hadd segítsek neked’ – és akkor a kezemet
megmozgatom fölötte és hirtelen vége az
egész problémának. Vagy: ’Itt van egy forró
vízben felkevert instant, megfőzött szentség.
Idd meg! Illetve ez még csak a por, úgyhogy
meleg tejbe keverd be, idd meg, és akkor
szent leszel’. Nem így működik a dolog! Nekünk a bibliai mintát kell követnünk.
Most a 23. vers: ez a végkövetkeztetés. Ez
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összefoglalja mindazt, ami az előző, legalább
3 fejezetben elhangzott. Így működik a történet. Azt mondja itt Pál:
1.Thessz.5,23 „Maga a Békességnek Istene
szenteljen meg titeket mindenestől…”
Tehát egy maga Isten által végzett folyamatról van szó. Ahhoz, hogy ez a folyamat
működjön bennetek, nektek engednetek
kell. Itt a Békesség Istenének nevezi az Urat
Pál.
1.Thessz.5,23 „Maga a Békességnek Istene
szenteljen meg titeket mindenestől – azaz teljesen –, és a ti egész szellemetek, lelketek
és testetek fedhetetlenül őriztessen meg a mi
Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.”
Más szóval: ha Jézus holnap eljönne, vagy a
jövő héten jönne, akkor annyira tökéletesen
elvégzett legyen már bennetek ez a munka,
hogy ne legyen semmi, amit Jézusnak meg
kellene dorgálnia vagy büntetnie, mert annyira feddhetetlenek vagytok már akkorra, vagyis teljesen meg vagytok szentelve.
Figyeljétek a sorrendet: szellemetekben,
lelketekben és testetekben. Azután azt
mondja:
1.Thessz.5,24 „Hű az, Aki elhívott titeket, és Ő
2022. DECEMBER 04. | HÍRLEVÉL
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meg is cselekszi azt.”
Tehát Isten teszi ezt, ugyanakkor a ti Istennel való együttműködésetek teszi lehetővé, hogy ez megtörténjen. Valószínűleg a
következő tanításban visszatérek erre, és sokkal részletesebben beszélek majd róla. Ha ezt
felfogjuk, akkor az átalakulás teljes ereje
be fog áradni az életünkbe, és mindenkinek
az életébe, akit megérintünk.
Most szeretném, ha velem odalapoznátok a
Filippi 2-höz – majd később visszatérünk még
ide.
Fil.2,12 „Azért szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem csak úgy,
mint az én jelenlétemben, hanem sokkal
inkább az én távollétemben …”
Figyeljetek,
itt
megint a maradéktalan engedelmesség kerül elő. Ez egy
olyan engedelmesség, amit Pál így fejez ki – hiszen ő már
nincs ebben a gyülekezetben, hanem
úton van, és nem is
jön vissza ide, továbbment –, hogy azt mondja: ’Amíg veletek voltam, addig a jelenlétemnek a tekintélye rávett titeket, hogy engedelmeskedjetek. De lehet, hogy ez csak egy külső
cselekedet volt részetekről, nem a szívetekből
fakadt. De azt akarom, hogy annyira szeressetek engem, és annyira mélyről fakadjon
az irántam való engedelmességetek, hogy
még sokkal inkább akarjatok nekem engedelmeskedni, amikor távol vagyok.’
Megpróbálok példát mondani erre …
Képzeljetek el egy családot, ahol három tizenéves van a családban: Jane 16 éves, Péter
12, és Janet 9. A mama azt mondja: ’Nézzétek, apátok most elvisz engem egy pihentető
hétvégére, mert nagy szükségem van rá, és
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ti egyedül lesztek itthon. Na, Jane, te vagy a
főnök, és szeretném, ha gondoskodnál arról,
hogy a távollétünkben ugyanúgy történjenek
itt a dolgok, mint ahogy történnének, ha itt
lennénk. Megígéred, hogy elintézed?’ ’Igen,
mama!’ Azután mama és papa elmennek.
Képzeljétek el, hogy Jane azt mondja: ’Mivel
annyira szeretjük papát és mamát, akkor
mialatt nincsenek itt, legyünk még engedelmesebbek, mint ha itthon lennének.’
Mindent végig megcsinálnak a házban –
teljesen kitakarítanak mindent –, meg a saját
életükben (házifeladatok, rendrakás, stb.),
amit csak kell. Nagyon ’szőrszálhasogató’
pontossággal, még
engedelmesebben,
mintha itt lenne a
papa meg a mama.
Na ez az igazi engedelmesség.
De mit csinálna a
legtöbb tini? Valószínű akkor járunk
jobban, ha nem próbáljuk kitalálni.
Nem ez lenne a
cselekvő szeretet bizonyítéka? Hiszen a
cselekvő szeretet engedelmességben nyilvánul meg. Ugye halljátok?
Képzeljétek el, hogy lenne az életeteknek
egy hete, amire Isten azt mondja: ’Nem akarom tudni, hogy mi történik veled ezen a
héten, lehúzom a rolót, és azt csinálsz, amit
akarsz.’ Ha felszínes a szereteted Isten
iránt, akkor az engedelmességed is felületes. Akkor azt mondod: ’Na jó, akkor most
megcsinálok mindent, amit mindig szerettem
volna csinálni, de nem csináltam, mert Isten
nem engedte volna meg’. Ez nem az igazi engedelmesség. Az igazi engedelmesség az,
hogy sokkal jobban engedelmeskedsz a távollétemben, mint a jelenlétemben.
(folytatás következik)

7. oldal
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Doug Addison:

Prófétai üzenet decemberre –
Sürgős felhívás imádkozásra
2022. december 02.

Az emberek felállnak imádkozni
Az új év felé haladunk. Az Úr mindenhol felállítja az embereket, hogy imádkozzanak, még akkor is, ha te nem vagy egy
közbenjáró.
Hab.2,1 „Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.”
Ezékiel 3,17 „Embernek
fia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha
szót hallasz Tőlem, figyelmeztesd őket az Én nevemben!”
Hogyan imádkozzunk:
Kérjük meg az Urat,
hogy vessen véget az
erőszaknak.
Zsolt.7,9 „Vess véget a
bűnösök
gazságának,
ellenségeskedésének, és
bátorítsd az igazat, szívek
és vesék vizsgálója, igazságos Isten!”
Egy jelentős változás és
váltás zajlik most
1.Péter 4,7-8 „Mindennek a vége pedig közel
van. Legyetek ezért józanok, éberek és mértékletesek, hogy imádkozni tudjatok. (8) A legfontosabb pedig, hogy ápoljátok és őrizzétek meg
az egymás iránti isteni szeretetet, tartsatok ki
az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet

8. oldal

sok vétket elfedez.”
Ez még nem e világkorszak vége, és nem
is Krisztus második eljövetele, legalábbis
amennyire tudhatjuk. A 7. vers arról szól,
hogy a dolgok végét éljük át, és kezdjük elhagyni ezt a bekorlátozott és túlzott támadásokkal teli időszakot. Péter apostol józan
gondolkodásra, éberségre és imádkozásra hív
minket.
A 8. versben így folytatja:
1.Péter 4,8 „Mindenekelőtt pedig ápoljátok
és őrizzétek meg az
egymás iránti isteni
szeretetet, mert a szeretet sok vétket elfedez.”
Ebben az időszakban különösen fontos, hogy kedvesek
és együttérzőek legyünk, és szeretnünk
kell egymást. Ahogy
ezt megtesszük, ez
meg fogja törni a gyűlöletnek, erőszaknak,
a megosztásoknak a
szellemét – hogy csak
néhányat említsünk.
Miközben szeretsz másokat, igazodni fogsz
Jézus legnagyobb parancsához:
Máté 22,37-39 „Jézus pedig mondta neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből. (38) Ez az
első és nagy parancsolat. (39) A második pedig
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hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
magadat.”
Kérd meg az Urat, hogy adja meg az új évre
vonatkozó tervét
Izrael Szentjének prófétai terve hadd valósuljon meg gyorsan, hogy láthassuk, mi az!
(Ézsa.5,19)
Uram, kérjük a Te prófétai tervedet az előttünk levő új évre, hogy át tudjunk menni, átjussunk a változásoknak és átalakulásoknak
ezen időszakán. Hogy beléphessünk mindazokba az áldásokba és pénzügyi bőségbe, és
ezáltal megtegyük mindazt, amire hívtál minket, amikor elhívtál bennünket.
A raktárakat fel kell tölteni
Mal.3,10 „Hozzátok be a tizedet a tárházamba
mindenből, hogy legyen ennivaló az Én Házamban! Ezzel tegyetek próbára engem – ezt
mondja a Seregek Ura –, hogy megnyitom nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.”
Akár tizedet, akár adományt adsz most, ahogy
megfelelő helyekre odaadod a pénzedet, ez
ebben az időszakban most valóban a Menny
ablakait nyitja meg. Ha még nem adakozol
vagy nem adsz még tizedet rendszeresen, akkor ez most egy jó időszak lenne számodra az
elkezdéshez.

Dávid Sátora Gyülekezet

Az Úr megnyitja a tárházakat, és arra hív
minket, hogy építsük újra fel pénzügyi raktárakat itt a Földön, ahogyan ez megvan a
Mennyben.
Tisztaság és öröm
1.Kor.13,9-10 „Mert rész szerint van bennünk
az ismeret, rész szerint a prófétálás: (10) De
mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.”
Az Úr felszabadítja a prófétai kenet új szintjét.
Nem kell, hogy próféta legyél. Arra hívja az
Úr most az embereket, hogy meghallják az
Ő hangját, és egy teljesebb módon megértsék a dolgokat.
Jer.31,13 „…gyászukat örömre fordítom, és bánat helyett vigasztalást és örömöt adok nekik.”
Az Úr a bánatot, szomorúságot és a gyászt
örömre fogja változtatni, mély vigasztalást hoz és megtöri, lerontja a depresszió és a
kétségbeesés szellemét és a be nem gyógyult
gyászt.
Új angyalokat jelölt ki az Úr
Zsolt.91,11 „Mert az Ő angyalainak parancsolt
felőled, hogy őrizzenek, segítsenek téged minden utadban.”
Az Úr minden féle típusú angyalokat kinevez
– munkát végző angyalokat, kijelentéseket
átadó, írásban segítő angyalokat stb. Éppen
most folyik az ő szétosztásuk.
Az egység megteremtése megváltoztatja
a dolgokat
Kol.3,13-14 „Elszenvedvén viseljétek el egymást és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza
volna; ahogyan Krisztus megbocsátott nektek, úgy ti is tegyétek meg; (14) Mindezek fölé
pedig öltözzétek föl a szeretetet, amely a tökéletességnek köteléke.”
A szeretet és az egység egyetértésben
való találkozása ebben az időszakban nagyon fontos.
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Új megértés a Bibliához
Luk.24,45 „Akkor megnyitotta értelmüket,
hogy értsék az Írásokat.”
Az Úr megértést hoz számodra a Bibliához.
Sokféle módon fog szólni hozzád, de nagyon
világosan meg fogja erősíti a dolgokat.
Ez a hónap az áttörés és a változás csodá-

10. oldal

LEHETŐSÉGEK HÁZA
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latos hónapja lesz, különösen karácsony
környékén. Látni fogsz néhány csodát, áttörést és új megértéseket.
https://dougaddison.com/2022/12/prophetic-word-an-urgent-call-to-pray/
(vége)
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KEDVES TESTVÉREINK, BARÁTAINK!
RENDEZVÉNYEINKET A JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁVAL TARTJUK
MEG, ONLINE IS BEKAPCSOLÓDHATTOK!
VASÁRNAPONKÉNT AZ ISTENTISZTELETEINK ONLINE ELÉRHETŐK:
- Dávid Sátora Gyülekezet Youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/dsgynet
- Dávid Sátora Gyülekezet Facebook oldalán: 		
www.facebook.com/davidsatoragyulekezet
- Dávid Sátora Gyülekezet weboldalán: 		
http://www.dsgy.hu
MEGÚJULT! RádióSansz - A LEHETŐSÉG! https://radiosansz.hu/ MEGÚJULT!
HITÜNK ALAPJAI sorozatunkat utólag is
megtekintheted a DSGY Youtube csatornáján!
ONLINE Csatlakozás:
A DSGY Youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/dsgynet
Direkt link a Youtube csatornán:
https://www.youtube.com/dsgynet/live

2022. december 11. (15:00 és 16:00 óra)
ONLINE - 15:00-16:00-ig (közvetítéssel)
OFFLINE - 16:00 órától (csak személyesen)
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)
2022. december 18. (15:00 óra - rövidített)
ÜNNEPI istentisztelet (vendégek meghívása,
gyermekek előadása, bábműsor, ajándékozás)
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)
2023. január 01. (vasárnap 15:00 órakor)
ÚJÉVI istentisztelet (hálaadó, dicsőítő évindító)
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)
2023. január 07. (17:00-19:00 között)
'EGY NAP A NEMZETÉRT - 02.'
közös dicsőítés, ima és kihirdetések
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Kedden és pénteken reggel 06:00-07:00-ig
REGGELI IMAÖSSZEJÖVETELEK
Személyes szükségekért, családokért, városi és
országos imatémákért ...
Kapcsolódj be Te is!
("Megvidámítom őket az Imádságom Házában...")

Pénteken ONLINE is csatlakozhatsz
a következő ZOOM szobában:
https://us02web.zoom.us/j/5547031843

2023. január 08-29. között
21 Napos Ima- és Böjti Időszak a nemzetért
Közös ima-, közbenjárás-összefogás a nemzetért
2023. január 29. vasárnap
21 Napos Ima- és Böjti Időszak
'záró' istentisztelete -> készülés az Aratásra
2023. július 31-augusztus 4. (hétfő-péntek)
Királyság! Gyerektábor
Helyszín: Velencei Gyerektábor

Szeretettel:
Nemes Pál & Katalin,
dr. Németh Attila & Yvette

11. oldal

Adószám: 18289505-1-07
Számlaszám: UniCredit Bank
10918001-00000053-95380009
dsgyponthu@gmail.com
www.dsgy.hu

Összejövetel
vasárnap 15:00 órától
LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár,
Nyárfa u. 14.

Dávid Sátora
Gyülekezet

PROGRAMOK:

Jövő héten
a házicsoportok a szokott időben
17:30-tól és 18:00-tól lesznek

Für Attila & Zsuzsa
Für Attiláéknál - csütörtökön
Sebestyén János & Gabi
más házicsoportokhoz csatlakoznak
Szolnoki Imre & Melinda
Szolnoki Imrééknél - kedden
Paulinusz Péter & Bogi
Jancsár irodában - csütörtökön
Tyukász Imre & Klára
Tyukász Imrééknél- szerdán

Jövő heti
összejövetelek

IMAÖSSZEJÖVETELEK:
SZEMÉLYES + ONLINE
A ZOOM-linket a 11. oldalon találod

Hétfő 18:00: Rádiósansz Ima (Balogh Éva)
Hétfő 18:00: Polgárdi Ima (Forray Kati)
Kedd 06:00: Nemes Páléknál
Kedd 21:00: online ZOOM-on (Paulinusz Bogi)
Péntek 6:00: Lehetőségek Háza + online ZOOM
Vasárnap 8:00: Férfiak Ima (Pécsi József)
Vasárnap 14:00: Istentiszteletekért (Tyukász Hédy)
Csatlakozási szándékod jelezd a
dsgyponthu@gmail.com email címen vagy a
zárójelben jelzett kapcsolattartóknál.
Kapcsolódj be Te is!

Böjti és Imatémák

BESZÉDEINKÉRT, SZAVAINKÉRT: Legyünk
aktívak az imában, az építő, szeretettel teli
beszédekben. Legyünk egymás felé tiszteletadásban és hálaadásban megelőzők, békességteremtők. Járjunk elöl a megbocsátásban,
irgalmasságban, Isten kegyelmében egymás
felé. Ne a múltat emlegessük, hanem szóljunk
hitet, reménységet, Isten ígéreteit - mondjunk
áldást újra és újra, mert Isten áldásra hívott el,
hogy azt örököljünk
ÚJ MEGTÉRÉSEKÉRT, TANÍTVÁNYOKÉRT,
MENTŐ SZERETETÉRT: beteljünk Szent Szellemmel, az Ő erejével, és nagy bátorsággal szóljuk, hirdessük Isten Királysága elvövetelének
jó hírét, teljesítsük be Jézus Krisztus Nagy
Küldetési parancsát: "Menjetek el, és tegyetek
tanítvánnyá MINDEN népet..." Tegyük ezt alkalmasnak vagy alkalmatlannak látszó helyzetekben is személyválogatás nélkül. Az Úr pedig
nyújtsa ki az Ő kezét jelekre és csodákra, hogy
megismerjék egyre többen az Egy Igaz Istent, a
Mindenhatót és Örökkévalót, mint JÓ ISTENT,
tökéletes JÓ Atyát

KAPCSOLATAINKÉRT: Testvéri, családi,
baráti kapcsolatokért, házasságokért; oltalomért-védelemért, megtérésért, megbocsátásért,
megbecsülésért,
agapé
szeretetért, nyitottságért, egymásra szánt
időért; "Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged" Péld.3:3
ANYAGIAKÉRT: Új anyagi forrásokért a családok, egyedülállók számára, a gyülekezet
számára. Adósságokból, hitelekből való kiszabadulásokért; ki tudják fizetni az emberek a
megemelkedett rezsiköltségeket; az egyedül
élő, idősebb személyek is ki tudják fizetni a
rezsiszámlákat; tudjanak fűteni az emberek,
ne fagyjon meg egyetlen hajléktalan vagy
fűtését fizetni nem képes ember sem; új és
meglévő pályázatokért, a pályázatok pozitív
elbírálásáért, kifizetéséért
OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ BEFEJEZÉSÉÉRT:
Indítsa a Mindenható Isten a vezetők, a
döntéshozók szívét, döntéseitt, hogy legyen vége
a háborúnak

Téged is szeretettel várunk rendezvényeinken!

