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Ajánlások
Országh Gyurit régóta ismerem és Isten értékes prófétai
ihletésű zenészének tartom.
Egy időben szolgált a Budapesti Imádság Házában, kérésemre
több dicsőítő dalt is fordított Noel Richards-tól, és a
gyülekezetünk könyvkiadó szolgálatában is tevékenykedett.
Nagyon örültem, amikor hallottam, hogy könyvet ír a prófétai
dicsőítésről
és
érdeklődve
olvastam
szavait,
megtapasztalásait.
Az angyalok énekének felvétele különösen tetszett, mivel
ezelőtt én is hallottam hasonlót.
Gyuri látása a prófétai dicsőítésről biblikus és kiforrott, és
érződik rajta a több évtizedes szolgálati tapasztalat.
Ajánlom a könyvet minden dicsőítésben szolgálónak, tehát az
egész gyülekezetnek, hiszen mindannyian a „nagy dicsőítő
csapat” tagjai vagyunk!
Prazsák László
Imádság Háza

Gyuri érett prófétai szolgálóként, a dicsőítéssel kapcsolatban
nagyon jól egyesíti ebben a könyvben a tanítást, a személyes
tapasztalatokat és a következő évtized prófétai előrejelzéseit.
Mindenképpen hasznos olvasmány azok számára, akik
szeretnének fejlődni a dicsőítés terén. De bárki számára
inspiráló, akik Isten jelenlétében akarnak időzni.
Mikes Attila
a Próféta Suli vezetője

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet szeretném kifejezni Budai Zsoltnak, egykori
pásztoromnak az Olajfák Gyülekezetben, akinek a szolgálata
és a személyes támogatása rengeteget jelentett abban, hogy
a prófétai dicsőítésvezetésben és a tanítás szolgálatában
kibonthattam a szárnyaimat, és a közös szolgálatban töltött
hosszú évek után is folyamatosan fejlődhettem azzá,
akinek Isten elhívott.
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1
A Király megjelenése
Debrecenben az agráregyetemen tartott egy konferenciát az
Ellel Ministries, ez volt az első vidéki rendezvényük
Magyarországon. Az 1990-es évek első felében voltunk. Én
már néhány éve dicsőítésvezetőként szolgáltam a saját
gyülekezetünkben, de nagyon éheztem arra, hogy többet
ismerjek meg és tapasztaljak meg Istenből. Itt a konferencián
egyik nap dicsőítés közben olyan erőteljes lett Isten jelenléte,
és olyan imádatba kerültünk, hogy semmi másra nem tudtam
gondolni, csak az Úrra, és miközben ott álltam csukott
szemmel a széksorok között, megláttam Jézust a színpadon.
A látomásom egybeolvadt a fizikai szemmel látható
eseményekkel. Olyan volt, mintha egy függöny mögül lépett
volna elő. Hatalmas volt, sokkal nagyobb mindenkinél, ősi
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királyi dísz borította a fejét, és mosolygó arccal nézett az
imádó sokaságra, miközben a dicséretcsapat folyamatosan
szolgált az imádó énekekkel.
Ez az élmény meghatározó volt számomra. Nem igazán
tudom szavakba önteni, mit éltem át, de a szívem legmélyéig
elhatolt, és gyökeresen megújította a gondolkodásomat és a
hitemet. Elhatároztam, hogy otthon a saját gyülekezetünkben
is sokkal tudatosabban fogok arra törekedni, hogy ennyire
valóságosan átéljük az Istennel való közösséggyakorlást,
Szellemben és valóságosan. Habár az ezzel kapcsolatos igéket
ismertem már, és sok Szent Szellemmel túlcsorduló
élményünk volt, az, ahogyan Prazsák Laciék szolgáltak ott a
konferencián a dicsőítéssel, új távlatokat nyitott meg a
szemléletemben és a bensőmben. Tudtam, hogy az Úr ebbe
az irányba akar továbbvinni. Miskolcra hazatérve már
nemcsak tudtam, hanem meg is tapasztaltam.
A gyülekezet egyre több olyan élményen kezdett
keresztülmenni, ami addig csak néha, „véletlenül”, vagy csak
egy kis „kóstoló” erejéig jelent meg az istentiszteleteken,
vagy a házicsoportos és imacsoportos alkalmakon. Most
viszont a fő vágyunk és tevékenységünk lett a valódi, szellemi
tartalomban gazdag imádat. A prófétálás és a Szent Szellem
többi ajándékai is meg tudtak jelenni közben. Már addig is
jellemző volt ránk, hogy „kívánjuk a szellemi ajándékokat”, sőt
meg is tapasztaltuk ezeknek a működését, de a dicsőítésben a
szabadabb megnyilvánulásukhoz arra is szükség volt, hogy én
magam szabad legyek erre, kezdeményezzek is, vagy a mások
által jövő kezdeményezésekre nyitott legyek. Ebben a

13

légkörben a prófétikus megszólalások a dalok között és alatt
egyre megszokottabbá váltak. Úgy is mondhatnám, hogy egy
új területre léptünk be az Istentől kapott Ígéretek Földjén, és
birtokolni is tudtuk azt, hosszú éveken át.
Dicsőítés és prófétálás?
Talán némelyekben felmerül a kérdés: miért kell
„összeházasítani” a dicsőítést a prófétálással? Ez a könyv
azért íródott, hogy ezt életszerűen bemutassa. Akik már
régóta jártasak a dicsőítésben, azok számára a már jól ismert
élmények mellett további izgalmas perspektívákat kínál, akik
pedig még csak most ismerkednek ezzel a hitéleti formával,
nos, nekik igazi étvágygerjesztő lesz a Prófétai dicsőítés!
Amiket itt olvashatsz az első fejezetben, kedves Olvasóm,
azoknak a témáknak az előzeteseit tartalmazzák, amelyeket a
könyv többi fejezetében bővebben is megtalálsz.
Egy dolgot már rögtön az elején szeretnék tisztázni: habár
nem mindenhol lett még egyértelműen kimondva, de az, amit
„prófétai dicsőítésnek” neveznek, sokkal több helyen
működik, mint hisszük. Sokkal többen végeznek prófétai
jelleggel dicsőítő szolgálatot, mint gondolnánk – vagy
ahányan saját magukról gondolják esetleg. A „prófétai” sok
mindent jelent, és ha velem tartasz, akkor együtt
megtekinthetjük
számos
aspektusát,
és
örömmel
nyugtázhatjuk: az Úr mindenhol gondoskodott arról, hogy az
Ő ígéretei egyre jobban kibontakozzanak. A prófétai dicsőítés
Krisztus testén egy egyre fényesebben ragyogó ékkő, amivel
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maga a Fej, a Vőlegény ruházta fel a menyasszonyt; a Főpap a
királyi papságot.
A mi dolgunk az, hogy kellő figyelmet fordítsunk ennek az
ajándéknak a még jobb megismerésére, és a kellő helyén és
módján használjuk, lehetővé téve, hogy mindazokat az
áldásokat sugározni tudja a környezetünkre, amiért Jézus az
Eklézsiának adományozta a prófétai dicsőítés ajándékát. Ez
az áldáscsokor egyszerre építi Krisztus testét, mint
rendszeres közösségi mozzanat; felszabadítja és helyreállítja
az egyéneket az Istennel való kétirányú kapcsolatukban;
szolgálati ajándékok felnövekedésének ad terepet; és Isten
speciális eszköze tud lenni a saját szuverén jelenlétének és
uralmának a megmutatására.
Ahogy a könyv további fejezeteiben látni fogod, az Isten által
megígért Dávid Sátrának az újjáépítéséről és az ezzel
kapcsolatos felfedezésekről is fogok írni. Olvashatsz majd
igaz történeteket, a „belső szobámban” megélt személyes
élményeket, átéléseket egy egész gyülekezet részéről,
valamint más, különleges eseteket, amelyek egyszerre voltak
dicsőítő és prófétai megtapasztalások.
Arany szárnyak
Engedd meg, hogy prófétáljak neked, aki most ezt a könyvet
olvasod! Ez az üzenet nemcsak neked szól, hanem
mindenkinek, aki belelép a dicsőítés prófétai töménységgel
áradó folyójába. Itt, a Szent Szellem folyamában arany
szárnyakat fogsz kapni! Miközben elkezded Istent imádni és
odafigyelni a prófétai szóra, akár neked szól másokon
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keresztül, akár másoknak, vagy akár te magad mondod el
másoknak, te itt, ebben a folyóban, arany szárnyakat fogsz
kapni. Az arany a hitedet jelenti, a szárnyak pedig a
szabadságodat, amit Jézus Krisztusban kaptál.
Már most, ahogy a könyvet olvasod, hit fakad fel benned – és
ha szeretnéd, ez a hit még nagyobb szabadságot fog
létrehozni a szellemedben, amely által többet fogsz tudni
hinni, látni és megélni, mint eddig valaha.
Arany szárnyaid képessé fognak tenni arra, hogy többet
tegyél és többet érj el a prófétai ajándékkal, mint amit eddig
megtapasztalhattál. Honnan tudhatod, hogy ez nem egy üres
ígéret? Onnan, hogy az Úr „erőről erőre” juttatja az Ő népét
(Zsoltárok 84:8), valamint onnan, hogy Jézus azt tanította a
hitünk működéséről, hogy általa „semmi sem lesz lehetetlen”.
A szabadságunk pedig a garancia arra, hogy semmilyen eddigi
akadály nem állhatja az utunkat, hanem magasabbra
szárnyalunk, mert az Úrban bízunk, ahogy Ézsaiás próféta írja
(Ézsaiás 40:31).
A prófétai dicsőítés egyre szélesebb körű elterjedése és egyre
letisztultabb működése által, ezek az aranyszárnyak a
láthatatlan világban láthatóvá fognak válni rajtunk, és a
Krisztusban élt életünket magasabb szintre fogják emelni.
Egyre feljebb
Az Úr akarata, hogy mindig többek legyünk, mint eddig
voltunk. Azt akarja, hogy „felépüljünk” testületileg is, Krisztus
teste részeként (Efézus 4, 1Korinthus 12), és egyénileg is
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(Júdás levele 20 „épülvén a ti szentséges hitetekben”). Sőt, azt
akarja, hogy azon munkálkodjunk, hogy egymást is építsük.
Ennek a legáltalánosabb formája a Szent Szellem
eszköztárában: a prófétálás ajándéka, amelynek az egyetlen,
Isten részéről támogatott használati módja: a szeretet (lásd
1Korinthus 13&14).
Habár sokan sokféleképpen vétkezünk, és ebben a beszédünk
a legveszélyeztetettebb terület (Jakab 3:1-12), nem szabad
feladnunk, hogy Isten szent elképzelése és eredeti szándéka
szerint használjuk ki a prófétálás lehetőségét! Hittel lépjünk
be erre a területre, lépjünk be ezen az ajtón, ahol nem emberi
értelemre, hanem Isten Szellemére hagyatkozva kell a hitünk
szárnyaival előre és feljebb menni – a Szellemben kapott
szavakat pedig bátran kimondani, tudatosan engedve, hogy
az Istentől kapott szeretet formálja tökéletessé a
megfogalmazásunkat és a lelkületünket, miközben beszélünk.
Természetesen nem robotok vagyunk, és nem diktálást
rögzítünk. Isten Szelleme forrás bennünk, és mi olyan kutak
kell, hogy legyünk a tiszta prófétáláshoz, ami a lehető
legjobban hasonlít a Mester képmására. Ehhez az az egyetlen
lehetőségünk, hogy szemléljük az Ő dicsőségét (2Korinthus 3)
és így folyamatosan átváltozzunk.
Senki se várja el a próféciával szolgáló személyektől – akár
elismert prófétákról legyen szó, akár prófétáló hívőkről –
hogy máris tökéletesek legyenek. De az elvárható, hogy az,
aki az Úr nevében szól, azt képviselje, ami az Úr
természetével egyezik. Ezt nem lehet betanulni. Nem lehet
szabályok alkalmazásával biztosítani. Ennek az egyetlen
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módja a dicsőségről
átváltozás.

dicsőségre

történő

folyamatos

Ebben segít a próféciák hallgatóinak is a Szent Szellem: Jézus
arcát akarja megmutatni, a valódi személyiségét, tekintetét,
hangját és akaratát, szívének mennyei gondolatait közvetíteni
(Ézsaiás 55), amelyben élet és Szellem van (János 6). A Szent
Szellem Isten mélységeit is kutatja (1Korinthus 2).
És amikor megszólal a prófétálás által, akkor ezt mutatja be,
ezt a dicsőséget, Isten dicsőségét, ami segít szemlélni és
átváltozni. Segít széttárni a szárnyainkat, a hit és a szellem
szabadságának a szárnyait, és magasabbra jutni az
életünkben, mint valaha. Magasabbra az Istennel való
kapcsolatunkban, az emberekkel való kapcsolatainkban, a
személyes állapotunkban, szellemi, lelki és fizikai területeken,
a körülményeinkben, a tevékenységeinkben, még az anyagi
helyzetünkben is. Magasabbra akar vinni a szabadságunkban,
ahol aggodalmaskodás és félelem nélkül tudunk nekiállni a
repülésnek, a szárnyalásnak a szabadságban, a hit régióiban,
a nekünk készített örökség elfoglalásában, hálaadással,
Istenben való örökös gyönyörködésben. Mert ez a mi
örökségünk. Az Úr a mi örökségünk, aki nem tart vissza
tőlünk semmilyen jó dolgot. Sőt, minden jó dolog és tökéletes
ajándék felülről száll alá a világosságok Atyjától, akiben nincs
semmilyen változás, sem a változás árnyéka. (Lásd Jakab 1:17.)
Isten jelenlétében megtapasztaljuk Isten szentségét, és ezzel
a szentséggel mi is azonosulni tudunk, ahogy a kegyelem
trónjához közeledünk bizakodással. Isten szentségében
semmi mást nem akarunk, csak szentek lenni. Nem
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félelemmel és bűntudattal, hanem egy őszinte gyermeki
vággyal a szívünkben, hogy olyan természetű emberként
éljük az életünket, ami azonos Isten természetével – azaz
szentségben. Jól tudjuk, hogy Jézus kiontott vére volt az
engesztelő áldozat értünk. Örökre megváltott bennünket a
bűn hatalmából és annak következményeitől, a kereszten
megfeszített testével, a kiontott vérével, és a halálból való
feltámadása által új teremtéssé váltunk. Ezek alatt az
események alatt megtörtént egy örök csere: a bűn és annak
átka Jézusra került, a halálával megsemmisítette ezeknek az
erejét, majd a feltámadásakor megjelent új életet
megosztotta velünk, akik segítségül hívjuk az Ő nevét. Így
lettünk mindannyian, akik hiszünk, az Ő testének a részei
örökre. Isten Jézus Krisztusban különválasztott bennünket
magának – vagyis „megszentelt” bennünket, amiről Pál úgy ír,
hogy mi szentek és szeretettek vagyunk (Kolossé 3:12). Ebben a
szent és szeretett tudatban – vagyis hittel – járuljunk a trón
elé imádni Őt!
Ő már készül minden egyes találkozásra, és bennünket is
felkészít, hogy készen álljunk mindazokra a csodákra, amiket
nála találunk!

--A teljes könyvet megrendelheted a www.profetaidicsoites.com
oldalon, ahol a könyvben olvasható történetekhez kapcsolódó további
információkat és hangfelvételt találsz.
Folyamatosan frissülő facebook oldal: facebook.com/profetaidicsoites

