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Mobile: +31 (0)6 22 808 977 

E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl 
Internet: www.revivalfellowship.nl 

 Európai Havi Riport 
2019 Február 

Server News,  
January 2019 
All the talks, songs and 
other items from the 
Winter camps are now 
available for download 
from our server.  
Many talks are now also on the TRF acts now 
server.  
For login details, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Tavaszi tábor 
Magyarország - 2019 Április 18-22 
Regisztráció: http://revival.hu/jelentkezes 
 
Közgyűlés  
Nyugat London – 2019 Május 30-Június 2 
Kapcsolat: westlrf@gmail.com 
 
Nyári táborok 
Hollandia: 2019 Július 27—Augusztus 3 
Anglia: Augusztus 10—17 

Ebben a hónapban 
Suriname-ból, valamint 
egész Európából hozunk jó 
híreket és felemelő 
történeteket a testvérektől. 
 

Példabeszédek  25 : 25 
“Mint a hideg víz a 
megfáradt embernek, olyan 
a messze földrõl való jó 
hírhallás. ” 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Szerkesztői rovat: Elámulhatunk, de nem szabadna meglepődnünk 

Ezek a szavak erősen megragadtak a 
fejemben és úgy döntöttem, kisebbfajta 
projektbe kezdek, hogy kiderítsem a 
különbséget a "meglepődni" és az 
"elámulni" szó jelentése között. Amikor 
utánanéztem, nem találtam különbséget az 
angol szavak holland megfelelői között. 
Kicsit mélyebbre ásva azonban észrevettem 
hogy nagy különbség van a két szó jelentése 
között. 
Hollandul a két szó így hangzik: 
"verwonderd" és "verbaasd". A 
"verbaasd" (meglepődni) szó azt jelenti, 
hogy egyáltalán nem számítottál rá. 
Keresztényként soha nem szabadna 
meglepődni azokon a dolgokon, amiket 
Isten tesz az életünkben. Élő kapcsolatunk 
van Istenünkkel, és gondot visel ránk, mint 
gyermekeire. A "verwonderd" szó azt 
jelenti, hogy tele vagy félelemmel vegyes 
bámulattal vagy ámulattal. Valami eltölt 
téged boldogsággal és fellelkesít (mint 
például az, hogy valami újat tanultál). 
Az alábbi kijelentések mutatják a további 
különbséget az "elámulni" és a 
"meglepődni" szavak holland jelentése 
között: 
A különbség az ámulat és a meglepődés 
között az ítéletben van. Ha meglepődsz, 
ezzel ítéletet fejezel ki arról, hogy a 
dolgoknak milyeneknek kellene lenniük és a 
környezeted és a körülményeid feletti 
ellenőrzés vágyát is jelenti. A meglepődés a 
saját bölcsességedről szól és talán még a 
makacsságodról is (hollandul: "eigen 
wijsheid" vagy "eigenwijsheid"). Az ámulat 
azt mutatja, hogy mindenben látod a csodát 
körülötted: több bölcsességet és új 
tapasztalatokat gyűjtesz, tisztelet, 
megbecsülés van benned, teljesen 
elmerülsz a témában. 
A meglepődés ragaszkodás a múlthoz és 
azokhoz a dolgokhoz, amelyeket ismersz. 
(Nem olyan régen olvastam egy idézetet: 
"Minden jobb volt a múltban, de örülök, 
hogy véget ért.") 
Az ámulat új lehetőségek keresése és új 
dolgok tanulása (keresztényként soha nem 
szabad abbahagynunk a tanulást!) Az 
ámulat több helyet hagy az interakciónak és 
a fejlődésnek. Aki meglepődik, csak magára 
fókuszál. 
Aki ámul, figyel az őt körülvevő dolgokra. A 
rácsodálkozás az értékelésből fakadó 
érdeklődés eredménye. Az ámulatnál a 
múltból származó és a jövőre vonatkozó 
elvárások nem számítanak. 
A gyerekeket is lenyűgözik az új 
felfedezések. Teljesen bele tudnak merülni 
a kalandjaikba. Az új tapasztalatok, 
amelyeket még nem tudnak elhelyezni, 
felébresztik a kíváncsiságukat. Vég nélkül 
teszik fel a "miért"-tel kezdődő kérdéseiket 

- így fedezik fel a világot. 
Úgy tűnik, ahogy idősebbek leszünk, ez az 
ámulat alábbhagy. Ez azért van, mert a 
bölcsességünk nő és makaccsá válhatunk. 
A Biblia azt tanítja az Úrral való sétánkról, 
hogy olyanoknak kell lennünk, mint a 
gyermekek. A gyermekek egyszerűek a 
hitben. Csak képzeld el azt, hogy a lépcső 
tetején vagy az úszómedence mellett 
állsz és megkéred a gyermekedet, hogy 
ugorjon... Habozás nélkül megteszik. 
Ahogy idősebbek leszünk, elkezdünk többet 
gondolkozni a kockázatokról és felmerül a 
"mi lesz akkor, ha..." kezdetű kérdés. 
Ahogy folytatódik a sétánk az Úrral, 
vigyáznunk kell, hogy ne gondolkozzunk 
azon, mi történhet, ha bármilyen 
cselekedetet végrehajtunk az 
evangéliumért. Mindig ügyeljünk rá, hogy 
tartsuk meg az első szeretetünket, vagy 
térjünk vissza hozzá, ha egy kicsit is 
veszítettünk belőle. A Jelenések könyve 2:4-
5 beszél erről. 
Az, hogy olyan vagy, mint egy gyermek, 
nem jelenti, hogy gyerekes vagy, hanem 
csak azt jelenti, hogy a dolgokat egyszerűen 
és bonyolítás nélkül közelíted meg. 
Máté 18:3-4 
3 És monda: Bizony mondom néktek, ha 
meg nem tértek és olyanok nem lesztek 
mint a kis gyermekek, 
semmiképen nem mentek be a mennyeknek 
országába. 
4 A ki azért megalázza magát, mint ez a kis 
gyermek, az a nagyobb a mennyeknek 
országában. 
 
Egy gyermek, ahogy láttuk, elámul azokon 
az új dolgokon, amelyeket felfedez. Mi mint 
Isten gyermekei ámulunk és félelemmel 
vegyes bámulattal tölt el bennünket, 
amikor új dolgokat tapasztalunk az 
életünkben. Ez soha nem ér véget, addig a 
napig fogunk tanulni, amíg Jézus vissza nem 
tér. 
És azért, mert annyira lelkesek vagyunk az 
Úrral való életünkben tanultak és a 
tapasztaltak miatt, nem is tehetünk 
másképp, minthogy beszélünk azokról a 
hatalmas dolgokról, amelyeket Isten tett az 
életünkben. 
 
Br Arno van 
Gelderen. 

Máté 9:32-33 
32 Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy 
ördöngõs néma embert hozának néki. 
33 És az ördögöt kiûzvén, megszólalt a 
néma; és a sokaság csudálkozik vala, 
mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben! 
(Károli ford.) 
(Hollandul a "csudálkozni" szót úgy 
fordítják: "verwonderd", ami azt jelenti, 
hogy eltelni ámulattal.) 
 
Az egyszerű fordításban ezt látjuk: 
Máté 9:32-33 
32 Amint elmentek, hoztak Jézushoz egy 
embert, aki néma volt, mert egy gonosz 
szellem lakott benne. 
33 Jézus kiűzte belőle a gonosz szellemet, 
mire az ember megszólalt. A tömeg 
csodálkozva mondta: „Ilyen dolog még soha 
nem történt Izráelben!” 
Máté 15:29-31 
29 Jézus ezután visszatért a Galileai-tó 
partjára. Felment egy dombra, és leült. 
30 Sokan jöttek hozzá, akik sántákat, 
vakokat, bénákat, süketnémákat, és 
mindenféle más beteget hoztak. Letették 
őket Jézus lába elé, ő pedig mindegyiket 
meggyógyította. 
31 Az emberek nem tudtak 
hová lenni a csodálkozástól, amikor látták, 
hogy a süketnémák megszólalnak, a bénák 
meggyógyulnak, a sánták járnak, a vakok 
látnak — és dicsőítették Izráel Istenét. 
(A "csodálkozni" szót itt is ugyanúgy 
fordítják hollandra.) 
 
Ez csak néhány azok közül a hatalmas 
cselekedetek közül, amelyeket Jézus tett a 
maga idejében a földön és amelyekkel nagy 
tanúbizonyságot mutatott. 
Ha elolvassuk, mi volt a tömeg reakciója, 
úgy látszik, hogy nem voltak jelek és csodák 
az életükben. Nyilvánvaló, hogy nem 
számítottak rá, hogy Isten igazán megteszi 
ezeket a dolgokat Jézus Krisztuson 
keresztül. 
Ma ugyanez a helyzet a vallással. 
Imádkoznak Istenhez, de valahogy mégis 
meglepődnek azon, hogy Isten 
megválaszolhatja az imájukat. Az tesz 
minket egy különleges csoportnyi emberré, 
hogy mi számítunk rá, hogy Isten 
megválaszolja az imáinkat. 
Mostanában hallgattam néhány nagyszerű 
tanúbizonyságot a "Feléledés lóg a 
levegőben" című rádióközvetítésben arról, 
Isten ereje hogyan munkálkodik a 
testvéreink életében. Egy dolog 
megragadta ott a figyelmemet. Valami 
ilyesmi volt ez: "elámulhatunk azokon a 
dolgokon, amelyeket Isten tesz az 
életünkben, de nem szabadna 
meglepődnünk". 
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Hírek Suriname-ból 

Ps Piet és Netty Suriname-ban voltak február 21-
től március 5-ig. 
 
2018 augusztusában Guillaume a feleségével és 
4 gyermekükkel (a riport első oldalán látható kép 
róluk), visszaköltözött Hollandiából, hogy 
támogatni tudják a suriname-i testvéreket. Azóta 
70 keresztelésük volt. A vendégszeretet, amit ott 
tapasztaltunk, fantasztikus volt, és sok 
közösségben volt részünk. 
 
A gyűléseken kívül, meglátogattunk még néhány 
turista helyet, mint például a partot és egy 
pálmafa parkot. A Holland normához képest 
nagyon zsúfolt, meleg, és egy kicsit zajos az 
ország. 
 
Szóval, hol van Suriname? Dél-Amerika 
északkeleti partján található. Egy korábbi holland 
gyarmat, de 1975 óta független köztársaság. 
Hatalmas ország, kis népességgel (mindössze 
560 000 fő), melynek nagy része az északi parton 
él. 360 000 suriname-i származású ember él 
Hollandiában, úgyhogy sok a családi kapcsolat az 
Atlanti-óceánon keresztül. 
 
Így kezdődött a Feléledési Közösség ott. 
A képek magukért beszélnek. 
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Feléledés Európa szerte 

Amit a beszédekben hallottunk: 

• Kezdj hinni. 

• Vajon Isten gyönyörködik benned? 

• Ne tartsunk haragot, engedjük el. 

• Ahelyett, hogy jobban próbálkoznánk 
holnap, hozzuk a legjobb formánkat 
ma. 

• Ne a könnyű választ adjuk. Adjuk azt, 
amelyik helyes, jó hozzáállással. 

• Felismered magad ebben a versben: 
Zsoltárok 18:21-28? 

•  Hogyha a saját erőd használod, 
frusztrált leszel. 

• Kövessük az igazságot, hogy örök 
életünk legyen! 

• Ahogy a Föld is a Nap körül kering, 
hogy élet legyen rajta, úgy nekünk is 
az Úr körül kell forognunk, hogy élet 
legyen bennünk. 

• Jó, hogyha a fény el van választva a 
sötétségtől. 

• Soha ne keverd össze a szimpátiát az 
empátiával. 

12 bemerítkezés 
Februárban: 
 

Anglia: 7 ember született 
újra 
Magyarország: 1 ember szü-
letett újra 
Hollandia: 4 ember született 
újra 

Carla,  
Rotterdam, NL 

Kay, North London, UK 

Mikhal,  
Almere 

Barbara, West London, UK 

Mimy, Dordrecht, NL 

Scott & Stu, Medway, UK 

Sue, Medway, UK 

Alistair, Poole, UK 

Rita, Hungary 

Jodie, Medway 

Mirabel, Almere 
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Hírek: 
problémáknak van kezdete, de végük is van, 
őrizd meg a hitet! 
Egy este, amit testvérek által megosztott 

tanúbizonyságokkal töltöttünk ki, láthattuk, 
milyen csodálatos Istenünk van: testvérek 
meggyógyultak cukorbetegségből, ízületi 
gyulladásból, vérbajból, szívinkfartustól, 

epilepsziából stb…  Az Istenünk valóban egy 
hihetetlen Isten! 
Az „item”(előadói) esténken láttunk egy skitet 
arról, hogy mit tud ajánlani a világ: egy gomb, 

ami minden életbeli problémára megoldást 
kíván……igazán nem.  Mikor szükség van rá, s 
megnyomod, nem működik. Nos, mi tudjunk, 
hogy Isten terve mindig beválik! Bízz ebben, Ő 
soha nem fog cserben hagyni. 

Új lehetőségeket nyitott meg az amsterdami 
evangelizálás, valamint az az után tartott gyűlés 
Marscha testvérnőnél. Meglátjuk, mi következik. 
Hálát adunk az Úrnak, a hónap végén még egy 

ember újraszületett. 
 
Rotterdam, Hollandia 
Ebben a hónapban láthattunk néhány nagyszerű 

csodát. Az egyik így hangzik: az egyik testvér 
munkanélküli volt egy ideje. Imádkozoztt felőle 
és kapott egy ajánlatot, hogy hostess-ként 
dolgozhat. Hálásan elfogadta a munkát, de 

aggódott amiatt, hogy hiányolni fogja az 
evangelizálásokat. Találd ki, mi történt: annyi 
evangelizálási lehetősége van és annyian kaptak 
már gyógyítást, hogy semmiből nem marad ki. 
Bölcsen használja az idejét. Az egyik vevője 

nagyon aggódott a lánya várandóssága miatt, 
mert az orvosok azt mondtak, hogy dongalába 
van a még meg nem született kisbabának. 
Felajánlotta, hogy imádkozik, és a hölgy 

boldogan jött vissza, hogy megszületett a baba, 
teljesen egészséges és semmi baj nincs a lábával. 
Hála az Úrnak! 
Efézus 5:16 Áron is megvegyétek az 

alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. 

Dordrecht, Hollandia 
E hónapban Gabriella testvérünk édesanyja, 
Mimy, bemerítkezett és megkapta a Szent Lelket. 

Gabriella azóta hirdeti neki az Úr szavát, mióta az 
Úrba jött, 2018 február elején. Anyukája látta a 
lánya életében a változást, és többet akart tudni 
a dologról. Miután eljött pár gyűlésre a fülei 

kinyíltak. Hála az Úrnak az új testvérnőnkért! 
Néhány buzdító gondolat a februári „rövid 
beszédek esténkről”: 
- Bármibe is kerüljön, segítsd a testvéreid! Tégy 
még egy mérföldet! Ne az könnyű választ add, 

hanem a helyeset, jó hozzáállással. Legyél 
mindenki szolgája (I Kor. 9:19).  
- A Lélek által tökéletességben járhatunk. 
Felismered magad a Zsoltárok 18:21-28-ban?  

- Bízz Istenben, a mai napig tűz által felel. „Jobb 
az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni”. 
(Zsoltárok 118:8).  
Egy testvérhölgy elmesélte, hogyan szabadította 

meg az Úr depresszív érzésektől. Egy testvér 
Isten védelmét tapasztalta munkahelyén. Egy 
rossz lépést követően leesett egy magas 
asztalról, miközben feje fölött nehéz terhet 
tartott. A kollégája letaglózott, ahogy ezt 

végignézte, de testvérünk teljesen rendben volt. 
Egy testvérhölgynek busszal kellett volna 
hazamennie, de rájött, hogy semmi pénz nincs 
nála. Imádkozott, és ezután kiderült, hogy a 

fizetési rendszer elromlott, így senkinek nem 
kellett fizetnie a járatért.  
Ebben a hónapban a Biblia iskolás gyerekek a 
Biblia példázatairól tanultak. Az alkalmak 

sorozata egy gyerekgyűléssel zárult ezen 
gondolat köré építve: „Ha meg nem tértek és 
olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, 
semmiképen nem mentek be a mennyeknek 

országába.” (Máté 18:3). 

 
Almere, Hollandia 
Két kereszteléssel kezdtük a hónapot. Francis 
testvérünk felesége, Veronica egy volt közülük. 
Néhány hónappal ezelőtt a fiukkal együtt jött 
Ghánából. Így most a család nem csupán testileg 

alkot egységet, de Veronica egységben van 
Istennel is. A másik bemerítkező Lydia 
testvérnőnk barátnője, aki eredetileg Libériából 
származik. Evert és Marteen, almere-i, valamint 

Chris Potter, adelaide-i testvéreinktől hallhattunk 
3 beszédet, utóbbit digitálisan. Ezek által arra 

lettünk ösztönözve, hogy ne ingereljük fel 
magunkat, ne szorongjunk, ne imádkozzunk 
pánik üzemmódban, hanem hálaadással, az Isten 

felénk mutatott kegyelmét észben tartva. 
Felhívták rá a figyelmünket, hogy jó 
gondolatmenettel imádkozzunk. Nyomást 
tapasztalsz? Az jó, erősebbé fog tenni! Isten 

ereje által végezd a dolgod, s bármit le tudsz 
győzni! 
A csodák akkor történnek, mikor ráeszmélünk, 
hogy a terheinknek nem kell könnyebbé válniuk, 
csak legyünk biztosak abban, hogy a félelmünk 

nem kerekedik felül. 
Azzal, hogy a saját erőd használod, annyit érsz el, 
hogy frusztrált leszel. Amikor Isten szemével 
nézed az életedet, ráeszmélhetsz, hogy nem is 

vagy olyan rossz helyzetben; Vele együtt 
arathatsz győzelmet a problémád felett! 
Néhány vers ezzel kapcsolatban: Zsoltárok 34:20 
Isten mindenekből megszabadít, Filippi 4:6 hit 

által, ne pánik miatt imádkozz! Márk 14:32-41 A 

Biblia iskolások gyűlése, Dordrecht 

Noah musical, Rotterdam. Some of the Ark's passengers! 

Noé musical, Rotterdam  Brothers in Almere Testvérek Almere-ben 

Noé musical, Rotterdam, a bárka utasai 
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Hírek: 

és lelkeket nyer meg a bölcs.” Példabeszédek 
11:30  
 

Medway, Egyesült Királyság 
Nagyszerű hónapunk volt. 4 ember merítkezett 
be és hárman közülük megkapták a Szentlelket.  
Ebben a hónapban azt tervezzük, hogy közösségi 

szinten beleássunk magunkat a Jelenések 
könyvébe. Ps. Steve egy alapos bevezetést 
tartott, elmagyarázva, hogy ez a látomások és 
szimbólumok könyve, amik próféciákhoz 

köthetők. Az apokalipstózis első két lovasáról is 
hallhattunk. Tele volt a terem és 4 vendégünk is 
volt Észak-Londonból: Ps. Warren, Becky, Margie 
és Ellie. Utána élveztük a közösséget és a curry-t. 
Másnap elmentünk a Knowle Parkba. Jó volt, 

hogy Ps. Warren is velünk volt, mert tudott 
mesélni a hely történelméről. A séta után Dan és 
Alex házában volt tea és közösség. 
Következő hétvégén csatlakoztunk az észak-

londoni közösség vacsora/példabeszédek 
estjéhez. Néhány pásztor megosztotta a kedvenc 
példabeszédét, beleértve néhány 
tanúbizonyságot is. Nagyszerű este közösségben.  

Megünnepeltük Jean 90. születésnapját, aki 
nagyon buzgó, hogy  bemutassa a családjának és 
barátainak a közösséget. Több mint 20 
vendégünk volt. Áldott nap volt mind Jean-nek, a 

családjának és nekünk is. 
 
 
 

Észak-London, Egyesült Királyság 
A "jelek és csodák" programunk tartalmazott egy 
prezentációt is, ami gyógyításokról, és 

részletesen elmesélt tanúbizonyságokról szólt az 
itthoni és adelaide-i közösségből. Egy testvérünk 
meggyógyult miután megcsípte őt egy halálos 
medúza, egy másik testvérünk pedig 

meggyógyult miután egy "widow-maker" 
szívrohamot kapott. Láttunk egy videót egy 
testvérről, aki találkozott egy ismerősével, akit 
annyira megváltoztatott a Szent Lélek, hogy 
"vadonatújnak" nézett ki. Miután megkapta 

ugyanazt a Szent Lelket, megszabadult a 
herointól és elkezdett egy áldott életet. 
Emlékezetes és hitépítő volt ez a program. 
Nagyon örültünk annak, hogy több pásztor és 

vezető jött látogatóba, és sokan részt vettek a 
Példabeszédek vacsora esténken. A sok étel 
mellett bőséges közösségben volt részünk, ahol 
sok bölcsességet hallhattunk a 

Példabeszédekből. Rengeteg információt és 
buzdítást kaptunk arról, hogy hogyan tudunk 
magabiztosan sétálni az Úrban. Izgalmas 
beszédeket is hallhattunk Ps. Piettől és Ps. 
Christől a vasárnapi gyűlésen. Sok vendég is jött 

az utóbbi időben. A Szent Lélek dolgozik az 
emberek életében. Egy Kay nevű hölgy, aki 
a  filippi-szigetekről származik, már hetek óta 
nézte a plakátunkat a szemben lévő 

edzőteremből. Végül eljött egy gyűlésre, ahol 
megkapta a Szent Lelket és bemerítkezett. 

Nyugat-London, Egyesült Királyság 
Ebben a hónapban Leonard testvérünk elhívott 
egy Barbara nevű hölgyet az egyik vasárnapi 

gyűlésre, aki aznap bemerítkezett és megkapta a 
Szent Lelket. Rendszeren jönnek az új testvérek 
és vendégek, akik közösségi vagy személyes 
evangelizálás által jöttek. Fantasztikus hónap volt 

a testvérekkel, akik Franciaországból és 
Hollandiából jöttek. Mindig nagy öröm 
mindenkinek. 
Evelyn tanúbizonyságot tett arról, hogy néhány 
nappal a bemerítkezése és Szent Lélek vétele 

után elment a kórházba a szövettani vizsgálat 
eredményéért. Általában nagyon ideges szokott 
lenni, de eszébe jutott a vasárnapi beszéd egy 
mondata: „ne aggódj, én veled vagyok”. A 

vizsgálat eredményei nem voltak meggyőzőek, és 
meg kellett ismételnie az összes tesztet. Amikor 
két héttel később visszament, hogy meglátogassa 
a szakembert, azt mondták, hogy tiszták az 

eredményei. Rájött, hogy Isten gyermeke, aki 
gondoskodik róla. Azóta sok kihívása volt, de 
mindig meglett a megoldás. Most már tudja, 
hogy hittel és imával végig tud menni a 
kihívásokon, amikkel találkozik. 

Volt egy “alap estünk”, ami az emberek follow 
uppolásáról szólt, miután az Úrba jöttek. Az egyik 
megvitatott dolog az volt, hogy milyen 
kifogásokat hozunk, azért, mert nem hívtunk 

vagy látogattunk meg valakit. A kifogásainkat 
eltörlik a versek: „Az igazak gyümölcse élet fája; 

Nyugat London-i közösség, csoportkép 

Pásztorok és tanítók gyűlése Észak London. 

Jean születésnapja, Medway 

Brother Scott and Stu, Medway Suka családjának az item-je, Poole 



 

Mark 16:15-20  John 3: 1-8  Acts 2: 38  www.revivalfellowship.nl February 2019 Page 7 of 8 

 

 

Hírek: 

Liverpool, Egyesült Királyság 

A február megint egy nagyszerű hónap volt az 
Úrban! 2 keresztelésünk volt itt, Liverpoolban és 
mind a ketten boldogok és járnak a gyűlésekre. 
Február első hétvégéjén a svájciakkal volt egy 

nagyon jó skype-os beszélgetésünk. Bátorítást 
kaptunk a tanúbizonyságoktól, itemektől és 
beszédektől, amiket hallhattunk; és mi is 
megoszthattunk párat. A következő hétvégén 
evangelizálást tartottunk, amit mindenki nagyon 

élvezett! 
Február 23-án egy vacsora estünk volt – egy 
álcázott meglepetés Granville és Christine 50. 
házassági évfordulója ünneplésének alkalmából! 

Mindketten 35 éve vannak az Úrban! Christine 
bemerítkezés után rögtön rájött, hogy nem 
káromkodott többé, Granville pedig 
csodálatosan felszabadult a dohányzás alól. 

(Napi 60 cigit szívott). A Finney család több tagja 
is átjött Manchesterből, akik hallhatták az 
evangéliumot és láthatták a család 
tanúbizonyságát az évek alatt. Egy példázattal 
zárult az este: Egy barát nagybátyjának sikerült 

néhány ritka foci jegyet szereznie a liverpooli 
döntőre. Egy borítékban hagyta ott az 
unokaöccsének, egy kis jegyzettel. De az 
unokaöcs nem olvasta el a jegyzetet és így nem 

tudta, hogy lenne lehetősége elmenni az év 
legizgalmasabb meccsére. Menj biztosra, hogy 
nem maradsz le Isten ígéreteiről, csak azért, 
mert nem olvastad el a jegyzetet! 

 

Magyarország 
Üdvözlet Magyarországról, ahol 4 ember 

megkapta a Szent Lelket és volt egy keresztelés. 
A hónap tele volt áldásokkal. Egy testvér 
többször elájult, ezért elment az orvosokhoz, 
hogy kiderítsék mi a probléma, akiknek fogalmuk 

sem volt róla. A testvér hálás az Úrnak, hogy 
megtanulta, hogy ne emberekben, hanem 
Istenben bízzon, és most már várja a 100%-os 
gyógyulást, és számít rá. 
Egy másik testvérnőnk egy iskolában dolgozik, 

ahol 40 embert kirúgtak létszámfölösleg miatt, 
de ő nem csak hogy megtarthatta az állását, 
hanem még fizetésemelést is kapott! Egy 
testvérnek rossz volt a kapcsolata az 

anyukájával, de imádkozott felőle több 
testvérrel. Attól a pillanattól kezdve az anyukája 
hozzáállása teljesen megváltozott, békét kapott 
és minden rendben volt. 

Két testvérnek problémája volt egymással, ami 
nem volt jó lelkileg, de mindketten imádkoztak 
róla és alázatosan közeledtek egymáshoz, hogy 
megoldják az Úr erejével. 
A hónap eseményei között volt egy 

villámközösségünk, ahol leültünk egy testvérrel 
szembe és tanúbizonyságokat osztottunk meg. 
Ezt egy Tedd est követte, ahol három fiatalabb 
testvérünk beszélt tíz percig különböző témákról, 

mint például a szabadság, a szerelem és a 
világvége, és Isten szavával kapcsolták össze. 
Ezután egy Lélekben járás műhelyünk volt, ahol 
csapatokban dolgoztunk, több különböző témát 

átbeszéltünk, és hallhattuk Ps. Christől és 
Bélától, hogy az Úr hogyan szeretné, hogy 
kezeljük a felmerülő helyzeteket, és mit jelent 
Lélekben sétálni. Majd egy egész napos 

evangelizálásunk volt, kint voltunk reggel 10-től 
4-ig. Sok emberrel beszéltünk az Úr csodáiról, 
aminek köszönhetően voltak vendégeink 
másnap. A hónap alatt sok vendég jött és kereste 
az Urat. Hálásak vagyunk a szeretetéért.  

 
 
 
 

 
 
 

Poole 
Egy szokásostól eltérő helyszínen, Bournemouth 

külvárosában tartottunk pár evangelizálást. Ez 
gyümölcsöző volt, és igényt teremtett pár follow 
upra. Alistair (88 éves) eljött pár gyűlésre. Habár 
Szentlélek telt volt, és háromszor 

„megkeresztelkedett” más-más helyeken azzal a 
meggyőződéssel, hogy rendben van Isten előtt, a 
Brit-Izrael üzenet érdekelte és eljött a 
közösségbe. Miután hitelesen hallotta az 
üzenetet, bemerítkezett Isten egyházába és 

nyelveken szólva jött ki a vízből. Most egyre 
többet tanulva tisztábban látja a dolgokat. Egy 
szórakoztató „téli séta” után kávéztunk és sokat 
sütiztünk Carolyn testvérnő házában. Kicsit 

szeles és hideg nap volt, de a közösségben töltött 
idő meleg és felemelő. Walesi testvér egy este 
folyamatosan rosszabbodó fájdalmat tapasztalt 
egész éjszakán keresztül. Miután elment a 

kórházba vakbélgyulladást diagnosztizáltak nála. 
A nap későbbi szakaszán eltávolították a vakbelet 
egy műtét során. Sok szent imádkozott a 
gyógyulásért és a gyors felépülésért, a következő 

szerdán ő és családja ott voltak a gyűlésen. 
Milyen csodálatos Atyánk van! Tartottunk egy 
„Fekete nyakkendő vacsoraestet”, melyen mind 
a legelegánsabb ruháinkba öltözve vettünk részt 
a remek étel, előadások és közösség által 

kitöltött estén. Ps Jimmy emlékeztetett minket a 
Bibliából, hogy soha ne lankadjunk el, és ne 
gerjedjünk haragra, ahogy Mózes tette, s ennek 
eredményeképp nem mehetett be az ígéret 

földjére. Az este nagy sikert aratott. Izgalommal 
nézzünk a március elébe. 

 

Evangelizálás, Magyarország 

Granville és Christine házassági évfordulója 

Ola testvér 

Vasárnapi iskola, Liverpool 
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Tanúbizonyságok 

Fellowship time 

2000. január 20-án kaptam meg 
a Szent lelket, a nyelveken szó-
lás bizonyítékával, és február 2-
án bemerítkeztem teljes víz alá 
merüléssel. Egy holland refor-
mátus közösségben nőttem fel. 
Mikor 16 éves voltam elhagy-
tam azt az egyházat, mert nem 
tudtam egy olyan Istenben hin-
ni, aki nagyon furcsa törvénye-
ket szabott ki emberekre. Talál-

koztam valakivel az utcán, aki azt mondta nekem, hogy egy 
személyes tapasztalatot kaphatok Istentől, ez felkeltette az 
érdeklődésemet, és adtam neki egy esélyt. Megkaptam a 
Szentlelket és más nyelveken szóltam, már tudtam, hogy Is-
ten létezik. Rögtön felszabadultam a függőségeimtől: dohány-
zástól, drogtól és szerencsejátéktól. Isten megtisztította a 
beszédemet is, mert nagyon csúnyán káromkodtam. 
Ennek már 18 éve és az életem azóta is egy nagy kaland. 
Imádkoztam emberekért, és az Úr rögtön megadta a gyógyí-
tást. Imádkoztam emberekkel, hogy megkapják a Szent Lel-
ket, és meg is kapták! Egy hatalmas nagy kiváltság, hogy is-
merhetem és szerethetem az igazságot. Látom, hogy rohamo-
san pusztul ez a világ, és nagyon várom Jézus Krisztus vissza-
jövetelét. Amíg vissza nem tér, addig hirdetem az Úr szavát az 
embereknek, hogy ők is örök életet nyerhessenek. 
Ben in’t Veld, Rotterdam, Hollandia 

Amikor 9 éves voltam, a családommal 
elkezdtünk járni az adventistákhoz. Minden 
szombaton elmentünk a gyűlésre, és sem-
milyen ‘világi’ dolgot nem csinálhattunk az 
Úr napján. Ott nem voltam bemerítve, az 
anyukám megengedte, hogy én hozzam 
meg a döntést, amikor idősebb lettem. 17 
éves koromban nem mentem többet, mert 

inkább úgy láttam, mint egy kötelességet, és dolgoztam a hét-
végén. 2015-ben az egyik kollégám mondta el az evangéliumot. 
Elmondta, hogy ő és a vőlegénye megtartóztatják magukat az 
intimitástól a házasság előtt, amit csak Isten ereje tesz lehetővé 
benne, a Szent Lélek. Ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet. 
Május 14-én megkaptam a Szentlelket a nyelveken szólás bibliai 
bizonyítékával, és még azon a napon bemerítkeztem teljes víza-
láerüléssel. Onnantól kezdve megértettem, hogy a testem Isten 
temploma, amit tisztán kell tartanom. Semmi erkölcstelenség, 
alkohol vagy drog. Minden ilyen anyagot lehúztam a vécén, mi-
után bemerítkeztem. Nem sokkkal ezután, miután rájöttem, 
hogy imádkozhatok gyógyításért is, elmúlt a fájdalom a hátam-
ban. Isten megvédett egy enyhe stroke-tól (TIA). Nagyon fájt a 
torkom, de Isten ebből is meggyógyított, miután a testvérek 
imádkoztak értem; mert én nem tudtam. Meggyógyultam és 
utána már én is tudtam Lélekben imádkozni. Amikor el kellett 
adnom a lakásom, nagy adósságban maradtam volna, de Isten 
csodát tett, és kaptam támogatást, hogy le tudjam fedni ezt az 
összeget. Valerie, Rotterdam, Hollandia 

Hírek: 

Csehország 
Hűha-micsoda mozgalmas hónap! Február egy 

tevékeny gyerek táborral kezdődött a teremben. 
Megtanultak csapatként dolgozni, segítve és 
támogatva egymást. 
Volt egy ínycsiklandó sajttorta versenyünk is, 9 

elképesztő versenyzővel. Az íz és külalak alapján 
3 szerencsés nyertes lett. Az eseményt izgi kórus 
énekléssel zártuk, 3 új ukulelés részvételével. Jó 
móka volt! A hónap fénypontja az első Cseh Sí 

Tábor volt 5 testvérrel Angliából és Ausztráliából. 
A tábor csütörtöktől hétfőig tartott, nagyon sok 
síeléssel/snowboardozással mindennap, 
megosztottuk az ételt és sokat voltunk 

közösségben esténként, egy villámközösséget és 
rém sétát is beiktatva. Az időjárás tökéletes volt 
és segítettük egymást a képességeink 
fejlesztésében. Dan testvér, Medwayből egy 
nagyszerű prezentációt tartott a nemrégen 

történt afrikai látogatásáról és részünk volt egy 
pompás előadásban is. Csatlakozz te is a 

következő Cseh Sí Táborhoz 2020 februárjában! 
A szombati evangelizáláson rekordot döntött a 

megjelent testvérek száma ebben a hónapban. 

Újabb testvérek alkottak párokat a 

tapasztaltabbakkal, a lelkesedés, 

tanúbizonyságok és Bibliai versek tökéletes 

elegyét hozva létre! A hónapot egy nagyon 

tartalmas bibliai próféciák prezentációval zártuk 

a Jelenések könyvéből. Viszlát a következő 

hónapban! 

 
Franciaország 
Egy skype kvíz estével kezdtünk, Nyugat-London 
és Regina testvérnő részvételével, Brazíliából. 

Nagyon jó volt, hogy az újabb testvéreink 
betekintést nyerhettek a nagy, világméretű 
családunkba, megtanulhattak egy pár 
érdekességet és megbizonyosodhattak róla, hogy 
az Úrral élve se vagyunk mindig komolyak! 

Néhányan közülünk meg látogatták Észak- és 
Nyugat-Londont, és mint mindig most is egy 
nagyon felemelő és bátorító időt töltöttünk el a 
testvérek társaságában. Megerősítettek egy 

gyógyítást, amiért egy pár éve imádkoztunk: egy 
hölgynek, aki régebben járt a gyűléseinkre és a 
közösségben merítkezett be és kapta meg a 
Szent Lelket, van egy fia, aki abban az időben 

kisbaba volt, szinte folyamatosan epilepsziás 
tünetei voltak. Pár testvér meglátogatta a 
kórházban és imádkoztak vele és az anyjával. 
Mivel egy genetikai, élete végéig tartó 
problémáról volt szó az orvosok csak annyit 

tudtak tenni, hogy úgy benyugtatózzák, hogy 
abba maradnak a rohamok, de ez azt jelentette, 

hogy folyamatosan aludt és nem úgy fejlődött, 
mint egy normál gyerek. Egy pár évre 
elveszítettük a kapcsolatot a családdal, és aztán 

találkoztunk egy közös baráttal ebben a 
hónapban. Miután kérdezősködtünk a fiú 
állapotáról, a barát megerősítette, hogy teljesen 
normális, iskolába jár, és a többi szülő az 

iskolában nem is tudja, hogy valaha beteg volt. 
Egy igazi csoda. Isten kitart az ígéretei mellett. 
 
Svájc 

Ezt a hónapot egy Skype gyűléssel kezdtük a 
liverpooli testvérekkel. Nagyon jól telt az este, 
itemekkel, gyógyítás tanúbizonyságokkal; 
megosztottuk egymással milyen csodálatos 
dolgokat tesz Isten az életünkben. Hála az Úrnak! 

A hónap folyamán egy prezentációt hallhattunk 
az igazságról és a hazugságról – Te döntöd el, 
hogy miben akarsz hinni. Egy olyan világban 
élünk, ami tele van hamis hírrel. De mi az 

igazság? Az Úr szava, természetesen! Habár néha 
támad minket testi mivoltunk, mindegy mit 
gondolunk, hogy érezzük magunkat, az számít, 
hogy mit mond Isten szava. Automatikusan 

követni fogjuk az igazságot és nem leszünk 
félrevezetve stabil ima élettel, illetve a Biblia 
olvasásával. Miért elengedhetetlen az igazság 
követése? Hogy örök életünk legyen! 

Zsoltárok 37: 23-24 „Az Úr szilárdítja meg az igaz 
ember lépteit, és útját kedveli. 24 Ha elesik, nem 
terül el, mert az Úr támogatja kezével”. 
Hála az Úrnak, az ő szava mindig megáll, és vezet 
minket a helyes irányba! 

Síelés Csehországban 


