Heti Bátorítás
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a
bűn csábításától.
Zsid. 3, 13;
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Prófétálj, mond a hegyeknek!
Áttörnek, mint a víz a gáton!
Ezékiel az áttörés prófétája!
Ezékiel (Isten megerõsít, Isten erõs, Isten ereje). Izráel prófétája a babiloni fogság alatt; papi
nemzetségbõl való (Ez 1,3); Kr. e. 597-ben Joákinnal Babilonba hurcolják; Jeremiás és Dániel
kortársa; a zsidó foglyok között a Kébár folyó mellett lakott (Ez 1,1–2; 3,15); munkássága két
szakaszra osztható; az elsõ Jeruzsálem ostromáig tartott Kr. e. 587-ben (24,1.27); a második azzal a
hírrel kezdõdik, hogy Jeruzsálemet elfoglalták és lerombolták (33,21–22).
Áttörés - jelentős ellenállás legyőzése mennyei, szellemi, Isteni erővel!
Profétalj ellene, ezzel kezdődik, ellenállás lerombolása! Áttörik, mint a víz a gáton!
Prófétálás ihletett beszéd által. Fontos Függeni A Szent Szellemtől!
Prófétálj nekik ezekkel a szavakkal: Harsog az Úr a magasban, mennydörög szent hajlékában,
harsányan rákiált legelőjére, az ország minden lakójára; szőlőtaposók módján kiált, (Jer 25, 30)
A Szent Szellem megadja abban az órában mit kell mondani!
Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem
ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok,
hanem a Szentlélek. (Mk 13, 11)
ÁTTÖRÉS ELŐTT - Prófétálj ellene!
1.

Emberfia, vesd a tekintetedet Izráel hegyeire, és prófétálj ellenük! (Ez 6, 2)
Ördögi akadályok ellen prófétálni! Mond a hegyeknek! - Jézus!

Jézus így válaszolt nekik: „Bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak
a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd
magad a tengerbe! - az is meglesz.
2.

Emberfia! Prófétálj Izráel prófétái ellen, akik prófétálgatnak; mondd meg azoknak, akik a
maguk gondolatait prófétálják: Halljátok meg az Úr igéjét! (Ez 13, 2)
Ördögi, megtévesztő, félrevezető emberek, hamis próféták ellen.
Pl. Pál, Barjézus esete, Elizeus gyermekek!
3.

Emberfia, vesd tekintetedet déli irányba, mondj szózatot dél felé, és prófétálj a déli vidék erdeje
ellen! (Ez 21, 2)
Területek, népek, csoportok ellen, akik gonosz szándékkal emelkednek!
Emberfia! Vesd tekintetedet Ammón népére, és prófétálj ellene! (Ez 25, 2)
Emberfia! Vesd tekinteted Szidónra, és prófétálj ellene! (Ez 28, 21)
JÉZUS KRISZTUS BEMUTATTA ENNEK A MŰKÖDÉSÉT!
Erre bátorít bennünket, függve Isten vezetésétől!
„Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett.
Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így
szólt hozzá: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!” És hirtelen elszáradt a fügefa.
Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték: „Hogyan száradt el ez a füge-fa
ilyen hirtelen?”
Jézus így válaszolt nekik: „Bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem
csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és
vesd magad a tengerbe! - az is meglesz.
És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” (Mt 21, 18-21)
Az első szakaszban ellene prófétálunk, a második részben pedig életre hívjuk Isten akaratát,
kimondjuk ami fog történni!
....Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. (Róm 4)
Prófétálás előhívja a még nem létezőket, mert azok létezni fognak prófétálásunk által!
Nézzük a második részt:
Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az
csontokkal.
Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak.
Az áttörés mindig völgyben, negatív helyzettel kezdődik!
Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram,
Uram, te tudod!
Isteni kihívás mindegyikünk számára! Célja: elindulj vele hittel a közös cselekvésbe! Áttörés közös cselekvés!
Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr
igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok
kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lel-ket adok
belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam,
ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a
csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett,
és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük.

Látni, megtapasztalni a menny cselekvését, Krisztus erejének a működését! Több körben kelett ezt
tenni, több böjti időszak, összekapcsolása!
Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól
az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre
keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt be-léjük,
életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.
Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja:
Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Mindent a szerint cselekej,
ahogy megértetted az Úrtól!
Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Én felnyitom sírjaitokat, és ki-hozlak
sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek,
életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr,
meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr. (Ez 37, 1-13)
MEGTÖRTÉNIK AZ ÁTTÖRÉS - Meglátjuk a Menny hatalmát működésben!
Prófétálj Pál bátorítása szerint, a benned lévő hit mértékével arányban, ne menj tovább! Veszélyes!
Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha
prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, (Róm 12)
Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy
prófétáljatok. (1Kor 14, 1)
Különösen a böjti időszakban, mert az szellemileg aktív időszak!
Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.
Az Írás is így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” (Róm 10, 10)
Mindenben amire meggyőződést kaptál a szívedben, hirdesd bátran, otthon, családodban,
gyülekezetedben, imáidban!
Mert ... Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.”
IMAKÖZÖSSÉG:
Cselekedjük az Igét! Prófétálunk ellene, utána kihirdetjük mi fog történni!
1. Magánügyeidben a te völgyeidben, a kiszáradt, élettelen dolgaid felett!
Fogadd, vegyed tiéd lesz működni fog életedben HALADJ VELEM EGYÜTT
Közös ima, mindenki maga, majd utána imádkozni a stratégiai dolgokért.
• egészségügyi területeken, betegségek ellen
•

nem maradsz egyedül, isten hűséges házasságszerző, közeledik az idő! Ne görcsölj, légy szabad!

•

félelem, belső szorongás ellen - bátorság szelleme, szabadság szelleme!

•

anyagi szükségek ellen, áldás folyamok szabadulnak fel, nem fogy ki az olaj, amíg a projekted
végig nem menne!

•

házassági, párkapcsolati konfliktusok, szükségek!

•

családi helyzetek, kapcsolatok kitisztulása

•

egyéni szükségek természetfeletti betöltése

•

munkák, projektek, megnyerése, új prosperáló vállalkozások!

•

áttörést prófétálok a beállt helyzetekre, láthatatlan problémákra!

•

démoni uralmak felépítmények hazugságok megtévesztések az Úr jézus Krisztus nevében!

ÁTTÖRÉS EGYÉNI ÉS CSALÁDI ÉLETÜNKBEN!
Személyes dolgokban, szolgálatunkban, egészségügyi területekben, pénzügyekben, munka területén,
vállalkozásokban stb...
2. Gyülekezet:
Új ajtók, kibontakozás, kulcsemberek, szakemberek, média emberek, új alkalmak, új megtértek
beáramlása, jelek csodák, erőteljes gyógyulások, szabadulások! Tömegestől lesznek ott emberek.
Egyetemisták, kulcsemberek, üzletemberek jönnek, bekapcsolódnak, felszabadulnak!
Új korszak, kitágult korszak, erős sodrás, mennyei folyam erős sodrása, lesznek, aki az elejétől benne
lesznek.
ÁTTÖRÉS A GYÜLEKEZET SZOLGÁLATÁBAN!
Kenetben/gyógyulásban, ajándékokban, médiában, rádióban, élő közvetítés elindításában húsz városban,
televízióban, gyülekezet növekedésében, kulcsemberekben, második és harmadik istentiszteletekben,
célcsoportjainkban (fiatalok és üzletemberek).
3. Nemzetünk:
Prófétálok ellene: korrupció, igazságtalanságok, alkalmatlan emberek kisodródnak, lebuknak, ami
titokban szerveződik, lelepleződik, mennyei folyam átmossa a közéletet, minden területet
Sikert szólunk iskolarendszerre.
Kultúra kiemelkedik
Politikailag nemzetközi tekintélye lesz
Gazdaságilag mennyei források nyílnak, jó szerencse jön. Isten emberei kezébe kerülnek
Megtérnek a legbefolyásosabb üzletemberek
Sportban felszabadul a tehetség
Megtérések, tömeges rendezvények, kicsi is ezerre nő!
ÁTTÖRÉS NEMZETÜNKBEN!
Parlamenti ima, Nemzeti imanap, Nemzeti böjtkampány, tömegevangelizációk ajándékok működésével,
új gyülekezetek, vezetőink.
Szeretettel üdvözöllek,
Süveges Imre
Apostoli szolgáló
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Média anyagok
Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által
befogadva ezt a tanítást:
Süveges Imre – A böjt és prófétálás II. rész
Hanganyag lejátszása

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában
Ráki Tamás – Prófétálás a csontoknak
Videó lejátszása

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek
Újszövetség gyülekezet – Útkészítő
Videó lejátszása

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:
Megtekintés
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Halgass bele most!

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás
kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy
ben-nünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!
Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból
biztosítjuk! - Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000

Szeretettel üdvözöllek,
Süveges Imre
Apostoli szolgáló
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