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Szerkesztői levél: Gyógyítások (már megint?)
Időről
időre felmerül
bennünk,
hogy “különleges” módon küzdjük le az
ellenünk támadó adott betegséget, és/
vagy találjuk meg a tökéletes módszert,
amellyel győzelmet arathatunk egy adott
probléma felett.
Azt hiszem legtöbbször, sőt talán mindig
ezek túl bonyolulttá válnak, és nem tűnik
úgy, hogy több vagy jobb eredményt
hoznának, mint azok a módok,
ahogyan most már jó pár éve kezeljük
ezeket a dolgokat.
A közelmúltban bukkantam rá az alábbi
idézetre: „Erősítsd fel Istent az életedben
és a problémáid kisebbek lesznek.”
Az
én
fordításomban
ez
a
következőképpen
hangzik: „Minél
nagyobb Isten a mi életünkben, annál
kisebbek a problémáink.”
Ez picit hasonló, mint az alábbi képeken:

Érdekes, hogy ha „helyesen” nézünk
bele (a távcsőbe), akkor a problémáinkat
felnagyítja, és hogy ha „fordítva”, akkor
azokat lekicsinyíti.
És ez pontosan ugyanígy működik az
életben, az agyunk erre lett alapból
programozva, hogy a világi módszer a
„helyes”, de ez nem igaz.
Íme egy másik idézet: „Minden megoldás,
ami önközpontú, az nem igazi megoldás.”
Ez az aktuális világnézetből származik,
hogy a „kellemes” ugyanaz, mint a „jó”.
Márk evangéliuma 9. részének elején
olvashatunk Jézus elváltozásáról. Az 5.
vers ezt mondja:

„Péter
pedig megszólalván,
monda
Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni:
csináljunk azért három hajlékot, néked
egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is
egyet.”
Itt a “jó” szó azt jelenti, többek között,
“megfelelő” vagy: jó, hogy itt vagyunk,
mert akkor tudunk...
Tehát Péternek volt egy “jó” ötlete.
Ezzel szemben Jézus szavait olvassuk a
Márk 10:18-ban:
Jézus pedig monda néki: Miért mondasz
engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az
Isten.
Itt a “jó” szó azt jelenti, abszolút korrekt,
tökéletes és teljes.
És pontosan innen jönnek a győzelmeink.
A Titusz 1:2-ben ezt olvassuk: “melyet
megígért
az
igazmondó
Isten
örök idõknek elõtte”.
Ismerjük a számtalan ígéretet a
Bibliában. És tudjuk, hogy Isten nem
hazudhat. És tudjuk, hogy Ő tökéletes,
ISMERÜNK... nagyon sok mindent.
János 1. levele 5. rész 2.
Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az
Isten gyermekeit, hogyha az Istent
szeretjük,
és
az
ő parancsolatait
megtartjuk.
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat
bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy
megvannak a kéréseink, a melyeket
kértünk ő tőle.
18. Tudjuk, hogy valaki Istentől született,
nem vétkezik: hanem a ki Istentől
született, megőrzi magát, és a gonosz
nem illeti őt.
19. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az
egész világ a gonoszságban vesztegel.
20. De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia
eljött, és értelmet adott nékünk arra,
hogy megismerjük az igazat, és hogy mi
az igazban, az ő Fiában, a Jézus
Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és
az örök élet.
Szóval mit kell tennünk, hogy a
maximumot
hozzuk
ki
az
életünkből? (Ahogy mondani szokás.)
Mint ahogyan Jób könyvének 42.
részében látjuk, Jób megérti, hogy Isten
mennyire is hatalmas, és ezt követően
jön a győzelem. Ugyanígy
a
mi
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győzelmeink is azon alapszanak, hogy
megtesszük a házi feladatunkat; hogy ott
vagyunk, ahol a dolgok történnek; a
gyűléseken,
a
közgyűléseken,
az
evangelizálásokon,
a
táborokban,
felfedezve és újra felfedezve azt, hogy
Isten valójában milyen nagyszerű.
Csodálattal telve, ámulva azon, hogy ez
az Isten a Szentlelkét adta nekünk,
lehetővé
téve
számunkra,
hogy a felfedezések útján járjunk, és
egyre többet és többet ismerjünk meg,
egyre messzebb és messzebb juthassunk
egészen az örök életig. Ez az,
amiből MINDEN győzelem származik.

Ps Piet Visser

Amit a beszédekben hallottunk:

 Ha szembenézünk a problémáinkkal, az
lehetővé teszi számunkra a győzelmet.

 Folyamatosan dolgozzunk. Soha nem
hiábavaló.

 A böjtölés többet jelent a nem evésnél.
 Az alázatosságnak nagy jutalma van.
 Légy büszke az Úrra és légy részese a
munkájának.

 Könnyű a sétánk, mikor emlékszünk, hogy
miért csináljuk.

 Ne csüggedj, és ne add fel.
 Adj helyet az Úrnak, hogy végezhesse a
munkáját!

 Isten megállítja a megállíthatatlant.
 A szabadulásunk biztosított.
 Emlékezz, a sétád nem csak rólad szól.
 Maradj versenyben, győzd le a
megpróbáltatásokat és koncentrálj a
nyereségre.
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Feléledés Európa szerte
15 bemerítkezés :

2 Angliában, 5 Magyarországon és 8 Hollandiában
Aniko, Budapest

Cathy, West London

Niki, Budapest

Feven, Almere, NL

Bulcsu, Budapest

Anita, Budapest

Maika, Rotterdam, NL

Samu, Budapest

Tommislav,
Rotterdam
Jurney
Almere, NL

Stephanie
Almere, NL

Elsa
Almere, NL

Wassily
Almere, NL
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Közös böjt és ima Rotterdamban
Dordrecht, Hollandia
Egy vacsi-, kvízestével kezdtük a hónapot
néhány látogatóval. Az utána következő
héten öt szent osztotta meg velünk a
tanúbizonyságát a jelek és csodák esten.
Egyik testvérnőnk elmesélte, milyen
csodálatos módon adott Isten neki egy
lakást; 936 igénylőből, őt választották ki.
Egy másik testvérnőnk meggyógyult
hátproblémákból
és egy
traumából, most
már megvan a
békessége. Egy
testvérnőnk
rádöbbent arra,
hogy az Úr
meggyógyította epilepsziából, miután
abbahagyta a gyógyszerszedését. Ps Piet
tartott egy prezentációt a Feléledési
Közösség történetéről, hogyan kezdődött
a feléledési mozgalom a 18. század
végén, 19. század elején, és milyen
meghatározó szerepe volt a
kulcsembereknek a helyes vízió
kialakításában, megőrzésében.
Értékelhetjük, hogy része lehetünk egy
olyan közösségnek, ahol a Szentlélek
ereje, a bibliai próféciák és a gyógyítások
középpontban vannak a tanításunkban és
gyakorlatunkban. A hónap végén pedig
örültünk, hogy üdvözölhettük azokat a
testvéreket, akik eddig más közösségeket
látogattak külföldön.

Almere

Almere, Hollandia
A hónapot egy vacsoraesttel kezdtük,
ahol két ember újraszületett. Hála az
Úrnak! Majd később Somoira testvérnőnk
(aki Surinámban él) férje,
megkeresztelkedett Almere-ben. Együtt
dolgozunk világszerte!
Egy másik hölgy, aki már többször eljött a
közösségbe, eldöntötte, hogy
bemerítkezik.
Már előtte
újra volt
születve, de
felismerte mi
az igazi
különbség, mi
Vacsoraest, Dordrecht
az Igazság és
eldöntötte, újrakezdi az életét Jézusban.
A bemerítkezése után valóban
megtapasztalta a különbséget.
Luke testvérünk tartott egy prezentációt
Dániel könyvéről. Nagyon sok félreértés,
félremagyarázás létezik erről a könyvről,
de most kitisztult a kép. „Mert az Isten
nem a visszavonásnak, hanem a
békességnek Istene; miként a szentek
minden gyülekezetében.” I.Korinthus
14:33
Imogen testvérünk megosztotta a
tanúbizonyságát, hogy Isten hogyan
gyógyította meg őt bőrkiütésből és nyaki
fájdalmakból.
Heleen testvérünk tanúbizonyságot tett
arról, hogyan kereste a békét és a
boldogságot rossz helyeken. A drogok
használatával keményszívűvé vált, ami
szintén problémákat okozott neki otthon.
Miután nem találta meg a válaszokat a
világban, meghallgatta Isten tanácsát és
újraszületett. Az élete teljesen
megváltozott, Isten meggyógyította a
drogfüggőségből, migrénből, és még sok
más gondból.
Egyik szombaton Amszterdamba és
Almere-be mentünk evangelizálni,
aminek eredményeképp egy hölgy
bemerítkezett. Ugyanazon az estén Ps
Rene beszélt arról, hogy kik vagyunk, és
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mi a Feléledési Közösség, mit csinálunk,
mit akarunk elérni és milyen alapon.
Élveztük a közös böjt és ima hétvégét
Rotterdamban, és megtanultuk, hogy
Istennek adjunk helyet az életünkben és
ne a problémáinknak.
Lydia testvérünk először osztotta meg
tanúbizonyságát az Úrba jövetele óta: ő
korábban katolikus volt, az utcán hallotta
az evangéliumot. Eljött a közösségbe, és
újraszületett. Most boldogan sétál az
Úrral. Ritesh testvér is először tett
tanúbizonyságot. Korábban Hindu volt,
de soha nem tudta, mit jelent ez igazán.
Újraszületése után Isten megváltoztatta
őt, békességet adott neki, és
meggyógyította a megtört szívét. Ő is
nagyon boldog, hogy új élete lehet az
Úrban!
A hónapot egy prezentációval zártuk a
Jelenések könyvének 2. részéről.
Ebben a hónapban összesen 6 ember
született újra, és még sokakat várunk erre
az évre. Ámen
Rotterdam, Hollandia
Egy testvérünk édesanyja, aki Surinameban lakik, agyvérzést kapott. A testvérek
imája után nagyon hamar kikerült a
kórházból. Az ima ereje határtalan! Egy
másik testvér a ködben vezetett, és alig
látott. Miután imádkozott róla, Isten
eloszlatta a ködöt, és megakadályozta,
hogy esetleg balesetet szenvedjen. Egy
anyagilag szűkös körülmények között élő
családot az Úr megáldott mindennel,
Vacsoraest & itemek, Rotterdam
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Vacsoraest, Rotterdam

amire szükségük volt új otthonukban. Egy
nőtestvér menet közben nem vette észre
a villamost; hirtelen mintha ellökték
volna az útból, és a villamos egy
hajszálnyival robogott el mellette. Egy
nőtestvér új felettest kapott a
munkahelyén, aki közismerten durva és
kellemetlen személyiség. A testvér
imádkozott a helyzetről, és amióta együtt
dolgoznak, a felettese mindig nyugodtan
és higgadtan viselkedik.
Észak-London, Egyesült Királyság
Egy este különböző témákra koncentráló
műhelybeszélgetéseket tartottunk. A
témák között szerepelt az úrvacsora, lelki
ajándékok, próféciák, és hogy miként
járulhatunk hozzá a közösség munkájához
a jövőben. Mindnyájan részt vettünk egy
szórakoztató kvízesten. A hónap vége felé
Mediterrán Estet tartottunk: négy jóleső
beszédet hallhattunk a Biblia és a
mediterrán térség kapcsolatáról, és
persze nem maradhatott el az
ínycsiklandó mediterrán stílusú büfé sem.
Az evangelizálásaink továbbra is
gyümölcsözőnek bizonyulnak, és élesen
tartják a kardunkat.
Nyugat-London, Egyesült Királyság
Ebben a hónapban két bemerítkezésünk
volt, mindketten megkapták a Szentlelket
is. Új testvérünk, Samuel már néhány

Sportest, Nyugat-London

hónapja járt a gyűlésekre és a közösségi
programokra, amikor egy vasárnap végül
megkapta a Szentlelket, és úgy döntött,
hogy bemerítkezik. Azóta is boldogan
vesz részt a közösségben.
Testvérünk, Mavis a fiának egy barátját

hozta el az istentiszteletre,
Cathyt. Cathy az imasorban
megkapta a Szentlelket, és
még azon a napon be is
merítkezett.
Számos csodáról is
hallhattunk, amelyeket Isten
vitt véghez a testvérek
életében. Gladys
tanúbizonyságot tett arról,
hogy az Úr nagyon
megáldotta a munkahelyén, amikor is
könyvvizsgálatra került sor, de nem volt
igazán felkészülve rá. Nem készítette el a
szükséges papírmunkát: a körülbelül
ötszáz beszállító közül csak hármat
könyvelt el! Hétfőn így imádkozott a
munkahelyén: „Uram, nem volt időm
semmit sem elvégezni, kérlek, segíts
nekem a belátásod szerint! Délután fél 4ig még mindig nem találkozott a
könyvvizsgálóval, tíz perccel négy előtt
pedig azt a hírt kapta, hogy a
könyvvizsgáló befejezte a munkáját, nem
fog visszajönni, így ő nem is fog sorra
kerülni.
Patrick testvérünk egy gyógyításról
számolt be, amikor is a munkahelyén
valami belement a szemébe. Nem tudták
kiszedni, és amíg a sürgősségi rendelésen
várakozott, másokkal együtt imádkozott.
Mielőtt egy nővér megvizsgálhatta volna,
pislogott egyet, és teljesen meggyógyult.
Egy testvért megvádoltak a munkahelyén,
és egy független személy előtt kellett
megjelennie, hogy megtárgyalják a
vádakat. Arra a konklúzióra jutottak, hogy
nem róható fel neki semmi, így minden
vádat ejtettek ellene, és az ügyből
semmiféle következményekkel nem
kellett számolnia.
Egy testvérnő kesztyű nélkül fogott a
kezébe egy tűzforró tepsit a sütőből, de
semmi baja nem esett, nem
szenvedett égési sérüléseket.
Egy sportestet is tartottunk ebben a
hónapban, a szórakoztató játékok
után pedig mindnyájan
belakmároztunk pizzából.
Medway, Egyesült Királyság
A hónap első hétvégéjén
csatlakoztunk az ír
testvéreinkhez egy böjt és imára.
A testvérektől arra kaptunk
ösztönzést, hogy tegyük Istent az
első helyre, mert csak akkor
jutunk el az önuralom azon
szintjére, hogy igaz tanítványnak
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Görög szobor vesrseny, Medway

neveztessünk. Ha szembenézünk a saját
hibáinkkal, az lehetővé teszi, hogy
felülkerekedjünk és legyőzzük őket. Tovább
kell munkálkodnunk, soha nem lesz
hiábavaló. Köszönjük Nigelnek
Magyarországról a meglepi látogatást a
vasárnapi gyűlésünkön, és hogy
megosztotta a tanúbizonyságát.
Egy eredményes napot töltöttünk
felújítással, festéssel, tisztítással és
rendezgetéssel a teremben. Nagy öröm
volt együtt dolgozni, nagyszerű közösség
volt.
Buzdító beszédeket hallhattunk két fiatal
testvérünktől a mini beszéd esténken.
Egyikük arra ösztönzött, hogy maradjunk
versenyben, felülkerekedve a problémákon
a cél felé haladva. A másik testvérünk
pedig arra, hogy kövessük Jézus
lábnyomait, állandóan az Atya dolgaival
törődve.
Mind nagyon élveztük a görög
vacsoraestünket. Csatlakozott hozzánk a
Mackenzie és a Gladdish család. Finom
görög ételekkel voltunk kényeztetve.
Voltak előadások, kvíz és görög szobor
verseny; örömteli esténk volt. Nagyszerű
volt egy olyan vendéget fogadni, aki
rendszeresen nézi az élő adásainkat
YouTube-on.
A hónapot egy hosszú sétával fejeztük be
vidéken, miközben élveztük a közösséget.
Liverpool, Egyesült Királyság
Teremmunkálatokkal kezdtük a márciust
különböző munkákat elvégezve, beleértve
a tea készítést és az evangelizálást is!
Kórusokat hallgattunk közben, együtt

Liverpool
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ebédeltünk, és beszéltünk néhány
emberrel a termen kívül.
Ps Steve eljött egy szerdán, hogy
támogasson minket, ami nagyszerű volt.
Szombat délután a gyerekeknek volt
program szervezve, és 3 felnőtt hallotta
az evangéliumot. Volt egy skype estünk
Franciaországgal, ahol
tanúbizonyságokat, itemeket és
beszédeket osztottunk meg egymással. Jó
Teremmunkálatok, Liverpool

volt látni a francia testvéreinket. Volt egy
esténk, ahol zsoltárokat, himnuszokat és
lelki dalokat énekeltünk. Tanultunk néhéy
újat és felelevenítettük a régieket. Mindig
jó dicsőséget énekelni az Úrnak! A
hónapot egy olyan estével zártuk, ahol
arról hallhattunk, hogy Isten hogyan
gyógyít. Skype-oltunk Mo.-val és
meghallgattuk Ps Olda, Jana és Gosia
tanúbizonyságát. Ps Olda csodálatosan
meggyógyult hepatitisből! Hála az Úrnak.

Fiatalok, Magyarország

meghallgatásra talált és eljött egy
gyűlésre, ahol azonnal bemerítkezett és
megkapta a Szentlelket. Az
életkörülményei jobbra fordultak, nagyon
áldja az Urat, hogy megválaszolta az
imáját.
Az egyik hölgytestvérünk új munkát
kapott, ami mellett többet tud az Úrért
tenni, több embernek tud
tanúbizonyságot tenni és a tábor díjakra
is tud félretenni.
A Bibliaböngész programunk is jól
sikerült, amin részt vettek Ausztráliából
testvéreink, Michael és Emma (Benji
szülei) és természetesen Benji is
Angliából.
Voltak látogatóink a hónapban; Stephan
és Zsuzsa Svájcból velünk töltött egy
hétvégét, amikor szombaton tartottunk
egy házassági szeminárium estét, ahol
hallhattuk, hogy Isten hogyan tud
helyrehozni minden helyzetet. Egy másik
szombaton 8 órás evangelizálást
tartottunk, amelyre több testvér jött el
hirdetni az Úr üzenetét másoknak.
Nagyszerű esténk volt Ps Oldával és
Évával Csehországból, ahol hallhattuk Ps
Olda csodás gyógyulását a nyaktörésből
és Hepatitis C-ből, majd interneten
keresztül két liverpooli testvér is
megosztott velünk gyógyítással
kapcsolatos tanúbizonyságot.
A fiataljaink tartottak egy böjt és ima

Magyarország
Üdvözletünket küldjük Magyarországról,
ahol ebben a hónapban öt ember
merítkezett be.
Egyikük az Úrhoz
kiáltott útmutatásért,
amikor az élete
kezdett széthullani.
Ezután váratlanul el
kellett mennie
valahová, és
útközben összefutott
egy testvérrel az
utcán, aki
tanúbizonyságot tett
neki. Lenyűgözte,
hogy az imája ilyen
gyorsan
Bemerítkezésre várva, Magyarország
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hétvégét, amelyen a fiatal férfi testvérek
péntek délután és szombat reggel adtak
beszédeket és ezt követően utcai
evangelizálást tartottak. A magyar fiatal
testvérek lehetőséget kaptak, hogy
szervezzenek külön eseményeket
maguknak, ahol tudnak még többet
tanulni Istenről, hogy ezáltal erősebb
részeivé váljanak a közösségünknek. Az
első ilyen közös eseményük volt ez a böjt
és ima gyűlés, ahol 4 különböző témájú
és nagyon lelkesítő beszédet hallottak a
fiatalok:
- A tudás, amelyet az Úrban felnövő
gyermekek az évek alatt megszereznek,
nem jelenti azt, hogy szeretik is az Urat
- Az egység fontossága
- Evangelizálás - az Úr velünk van, amikor
ki akarjuk vinni a szavát az embereknek
- Ismerd a Bibliád! - miért is fontos
ismerni a Bibliát?
Poole
Élvezetes hónapunk volt sok közösséggel
és evangelizálással. Egy böjt és imával
kezdtük a hónapot, aminek az volt a
témája, hogy legyünk állhatatosak. Jó volt
imádkozni és hallgatni az ösztönző
beszédeket Ps Grahamtől és néhány
másik testvértől. Ezt egy evangelizálás
követte, két városba is kimentünk, ahol
sok emberrel tudtunk beszélni és sok
meghívó kiment. Az este folyamán volt
egy prezentációnk a keleti királyokról.
Hallottuk, hogy hogyan erősödik a
kapcsolat Oroszország és Kína között
1991 óta, és hogy ez hogyan teremti meg
az utat Oroszo.-nak és szövetségeseinek,
hogy betöltsék a próféciát. Volt egy
Bibliaböngészünk is, ahol érdekes
kirándulást tettünk az Ó és
Újszövetségben; nagyon élveztük. Ezután
Ps Tim beszédét hallhattuk az izraeli
királyokról, így megismertük a két
királyság kronológiáját.
Volt egy thai vacsoraestünk, ahol ismét
hallottunk egy érdekes prezit ‘Izrael/
Jákób egyedül lakik’ témával. A csütörtöki
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Hírek:
evangelizálás eredményesnek
bizonyult. Sokan elvették a a
meghívót vagy megálltak
beszélgetni. Várjuk a vendégeket.
Nagyszerű időnk van a közösséggel
Jézus jó hírét hirdetve.
Írország
Március egy jó mozgalmas hónap
volt. Ebben a hónapban volt egy
pár testvér látogatóban nálunk;
Zoltán, Magyarországról,
miközben egy üzleti tárgyaláson
vett részt és Ola, a poole-i
közösségből, miközben családot
látogatott. Ola testvér hozott egy
vendéget is a szerdai gyűlésre.
Január óta egy új terembe költöztünk,

Franciaország
Nagyon építő Skype estjeink voltak a
liverpooli és yorkshire-i
testvéreinkkel. Grutter
testvér most először
osztotta meg
tanúbizonyságát velünk
vasárnap este és
elmondta, hogy mióta
januárban
megkeresztelkedett és
megkapta a Szentlelket,
Ola testvér, Dublin
Zoltán testvér, Dublin
nem szenvedett a
rémálmokkal, amikkel
előtte igen.
ami közel van a városközponthoz.
Marie testvérnő munkája nagyon meg
Könnyebben hozzáférhető és egy
lett áldva: a munkaadója állandó
multikulturális kerületben található.
szerződést ígért neki és ezért áldja az
Hetente vannak evangelizálások a terem
Urat. De egy nappal a szerződés aláírása
közelében és kezdünk ismertté válni a
előtt a főnöke meggondolta magát és egy
környéken.
másik szerződést ajánlott, ami nem volt
teljesen törvényes. Marie nagyon
csalódott volt. Imádkozott róla és úgy
döntött inkább felmond, minthogy aláírja
a rossz alkut. De a könyvelő hibázott és
félreértette a munkaadó kívánságát és
egy állandó szerződést készített Marienek, teljesen törvényesen, minden a
főnök által korábban
megígért előnnyel.
Természetesen ezt aláírta!
Tanulságos lecke volt, hogy
ha rosszra is fordulnak a
dolgok, Isten akkor is vigyáz a
Paddy a kvíz mester, Dublin
gyermekeire.
Természetesen ebben a hónapban volt
Svájc
Szent Patrik napja, úgyhogy tartottunk
A hónapot egy Skype
egy bibliai kvízestét, amit Paddy vezetett,
gyűléssel kezdtük néhány
és egy pár előadás is volt ír dalokon és
testvérrel Adelaide-ből, az
verseken alapulva. Mindenki jól
elizabeth-i közösségből.
szórakozott! Most épp folyamatos ima
Tanúbizonyságokat
megy, mert szükségünk van néhány
osztottunk meg, valamint
gyógyításra a közösségünkben.
Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl

Saturday outreach, France

verseket, több témára osztva, például
gyógyítás, megpróbáltatások,
nehézségek és gondviselés. Emellett
kórusokat is énekeltünk. Nagyszerű
gyűlés volt, mind nagyon élveztük.
Később egy estén verseket osztottunk
meg a Példabeszédek könyvéből. Az Úr
bölcsessége végtelen, és ebben a
könyvben rengeteg bölcsesség van, amit
a mindennapi és az Úrban való életünk
során alkalmazni tudunk.
Stephan és Zsuzsa elmentek Budapestre
a hosszúhétvégén, hogy támogassák a
közösséget, mivel Ps Chris és a családja
Ausztráliában voltak. Nagyszerű volt az
ott töltött idő, és felemelő híreket
hoztak vissza.
A hónap végén együtt böjtöltünk és
imádkoztunk a holland közösséggel, s
mint mindig, a beszédek tökéletesen
egymáshoz passzoltak. Főleg arról
szóltak, hogy ahogy a természet szerinti
testünknek szüksége van minden
részére, úgy kellünk egymásnak mi, mint
egy test Krisztusban. Szintén volt szó
arról, hogy ne hanyagoljuk el a
gyűléseket, túl sok mindenről
maradnánk le. Nagyon felemelő hétvége
volt, hála az Úrnak!

Skype az elizabeth-i közösséggel, Svájc
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Hírek: Libéria
Jude Nwachukwu testvér vezeti a munkát Libériában, ahol a
testvéreknek szintén meg kellett küzdeniük a kitörő ebola vírussal.
Ezt írta:
Múlt héten a Gbarnga közösségbe
utaztam, hogy segítsem az Úr munkáját.
Három bereítkezésünk volt a rendőr
akadémián és mindannyian megkapták a
Szentlelket a nyelveken szólás bizonyítékával. A közösség zökkenőmentesen
halad és a szentek a megpróbáltatások
ellenére is örülnek az Úrban. Isten
hűségesen segít nekünk. Van néhány
megpróbáltatásunk a rendőr akadémián a
termet illetőleg. Meg tudtuk csinálni a
helyi téglákat és megvannak a falak, de
most hogy esik, az eső elmossa a téglákat.
Az Úrhoz imádkozunk, hogy segítsen cementet és homokot szerezni, hogy bevakolhassuk a téglákat, hogy az eső ne mossa el az erőfeszítésünket. Isten áldjon
Jude Nwachukwu testvér, RFL

Tanúbizonyságok
Azt hittem, hogy ismerem
Istent. Hittem Benne, de nem
értettem semmit. Sok év
elteltével a házasságom
szétesett és nagyon csalódott
voltam. Találni akartam valaki
mást, de nem jártam sikerrel.
Nem tudtam hogyan
folytassam az életem, szomorú
voltam és össze voltam zavarodva. És így először
fordultam Istenhez, letérdelve és kérlelve Őt. Isten
csodát tett, mert 14 nap elteltével kaptam egy
meghívót a Feléledési Közösségbe, egy érdekes úton egy olyan helyen kerestem egy boltot, ahol tudtam,
hogy nincs. Abba akartam hagyni a dohányzást, de nem
tudtam, és magas vérnyomásom lett a stressztől.
Elmentem egy gyűlésre és azonnal bemerítkeztem teljes
Fellowship time
vízalámerüléssel.
Két nappal később megkaptam a
Szentlelket a nyelveken szólás bzonyítékával, miközben
testvérekkel imádkoztam. Tudtam, hogy ez egy új
kezdete volt az életemnek. Néhány nappal később,
nyelveken való imádkozás után, abbahagytam a
dohányzást. A magas vérnyomásom elmúlt, mert Isten
békét és örömet adott. Amikor a szüleim látták a
változást bennem, ők is új életet kezdtek Istennel, és
őket is feltöltötte a Szentlelkével, mint ahogy korábban
engem is. Most már tudom hogyan folytassam az
életem, és ezért hálás vagyok az Úrnak!
Honza, Csehország
Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl

1994-ben jöttem az Úrba. Előtte
nem hittem Istenben. Azt
gondoltam, hogy akik hisznek
Istenben, azok nem tudják hogyan
kell élni, és segítségre van
szükségük.
Aztán hallottam az evangéliumot,
amikor egy régi barát
tanúbizonyságot tett a szüleimnek
és a nővéremnek. Meglepetésemre, nagyon érdekesnek
találtam. Néhány hónap elteltével láttam ahogy 4 ember
megkapja a Szentlelket a lakásunkban, úgyhogy a
következő vasárnap eldöntöttem, hogy bemerítkezem. Két
hónappal később megkaptam a Szentlelket a nyelveken
szólás bizonyítékával.
Látom Istent munkálkodni az életemben. Átsegített a
vizsgáimon a suliban, és balesetektől is megvédett. Mikor
egy 3oo kg-os vas asztal rámesett a munkahelyemen, a
kollégáim azt hitték, hogy meghaltam, de csak egy karcolás
volt a mellkasomon. Egy másik alkalommal egy autó
meglökte a biciklimet 90 km/h sebességnél, de a biciklim
nem mozdult és csak mentem tovább. Egyáltalán nem
sérültem meg, de az autó oldalsó tükre eltört.
Az Úrban házasodtam meg és két egészséges gyermekünk
van. Nagy kiváltság az Úr bölcsességében és igazságában
felnevelni a gyerekeket. Ámen!
Tomasz, Csehország
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