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Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and 
local contributors. 
 

Editor: 
Pastor Pieter Visser 
Kromhout 95 
3311RE Dordrecht 
The Netherlands 
Telephone: +31 78 6146173 
Mobile: +31 (0)6 22 808 977 
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl 
Website: www.revivalfellowship.nl 

 Európai Havi Riport 
2019 Április 

Server News,  
March 2019 
All the talks, songs and 
other items from the 
Hungary spring camp are 
now added to the re-acts 
server for download.  
Lots of other stuff is also available from our 
own server here in Holland. 
For login details or other info, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Közgyűlés  
Nyugat-London— 2019 Május 30 -Júnus 2 

Kapcsolat: westlrf@gmail.com 
 
Mini tabor, Csehország—Június 28-30. 
Info: english.lessons.au@centrum.cz 
 
Nyári táborok: 
Hollandia: 2019 Július 27—Augusztus 3 
Anglia: 2019 Augusztus 10—17 
 
Francia evangelizálás, Angers 
Szeptember 12—15 
Kapcsolat: assembleedurenouveau@gmail.com 

Ebben a riportban a 
magyarországi feléledésről 
olvashatsz,  és láthatod a legújabb 
bemerítkezésekről a képeket, 
Európából és Suriname-ból. 
 
Az áprilisi hónap nagyon jó volt a 
szenteknek, hogy fókuszáljanak a 
Magyar és az Ír táborban. További 
részletek a riportban! 
 
Fent és bal lent: Magyar tábor 
Kis kép: Ír tábor 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Szerkesztői levél: Egy bizonyos pontig 

abban bízunk, hogy majd egy másik testvér 
mutatja meg nekik a verseket és győzi meg 
őket. 
Talán nagyon szeretjük, amikor "valaki" 
bemegy a vendégekkel imádkozni az 
imaszobába, és az új emberek megkapják a 
Szentlelket, de az a "valaki" nem mi 
vagyunk. 
Lelkesít minket, amikor látjuk, ahogyan az 
új testvérek hite megerősödik az Úrban és 
csodálatos, hogy vannak más testvérek, 
akik a hétköznap estéiket (néha napjaikat) 
rászánják, hogy ezeket az új testvéreket 
segítsék, hogy alapot tudjanak vetni az 
Úrban. 
 

Ez a pont mindannyiunk számára más, de 
mégis ott van. Ha ez így marad, akkor ezzel 
nagyban korlátoz minket az Isten felé való 
hasznosságunkban, hogy embereket 
hozzunk az Úrba. A magvető példázatát, a 
harmadik mag esetét Jézus a 
következőképpen magyarázza: 
Lukács 8:14 És a melyik a tövis közé esett, 
ezek azok, a kik hallották, de elmenvén, az 
élet gondjaitól, és gazdagságától és 
gyönyörűségeitől megfojtatnak, és 
gyümölcsöt nem teremnek. 
 

Az egyéni készségünket az Úr munkájában 
való felelősségvállalásra az alábbi 3 tényező 
befolyásolja leginkább: 

Gondok: legyen az akár családi, 
egészségügyi, érzelmi, vagy bármilyen más 
probléma, az Úr arra tanít minket, hogy 
"gondjainkat Őreá vessük, mert Ő törődik 
velünk". (1 Péter 5:7) 

 Gazdagság: A mi világunkat az 
anyagiasság uralja, és az a téves elképzelés, 
hogy az életed sikerességét az alapján ítélik 
meg, amid van és nem aszerint, amit teszel. 
Az Úr arra tanít minket, hogy "keressétek 
először az Isten országát" (Máté 6:33) és 
mindenre, amire szükségünk van, azt majd 
Ő megadja. 

Örömök: nemcsak a földi, testi öröm, 
hanem mindenféle szórakozás, ami a mi 
időnket elveszi. 
 

Ezek mind olyan dolgok, amelyek esetében 
tudatosan dönthetünk, mennyire engedjük 

meg, hogy hassanak ránk és a gyümölcsre, amit 
hozunk. A 2 Korinthus 10:5 arra bátorít minket, 
hogy "ejtsünk foglyul minden gondolatot, hogy 
engedelmeskedjék a Krisztusnak". 
Kolossé 3:1-3 Annakokáért ha feltámadtatok a 
Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a 
Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az 
odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. 
Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve 
együtt a Krisztussal az Istenben. 
A bátorítás a versek alapján egyértelmű. Ha 
sikerül jobban megértenünk azt az koncepciót, 
hogy az életünk az Úrban van elrejtve, akkor 
tudni fogjuk, hogy hol 
keressük. Értsük meg, 
hogy mindnyájunknál 
van ez a „bizonyos pont”, 
és keressük az Urat, hogy 
Ő tolja ezt kicsivel 
arrébb! 
 

Matthew Robin, 
Magyarország 

A mostani tavaszi táborban 
Magyarországon a "Hang a feléledésért" 
volt a tábortéma, amely arra bátorított 
minket, hogy legyünk a "kiáltó szó a 
pusztában". (lásd János 1:23) Ahogy 
magamban gondolkoztam erről, felmerült 
bennem a kérdés, hogy mit is jelent a 
Feléledés és miért is akarjuk ezt annyira. 
Azonban arra jöttem rá, hogy nagyobb 
kérdés az: tényleg vágyunk-e a Feléledésre, 
és az, hogy mit vagyunk készek ezért tenni, 
meddig vagyunk hajlandók elmenni azért, 
hogy azt el is érjük?  
 

Megérteni a Feléledést egyéni szinten 
annyit tesz, mint felfogni azt, mit jelentett 
egy olyan embernek lenni, aki halott volt a 
bűneiben és most már egy új életre támadt 
fel a bemerítkezésen és a Szentlélek 
vételén, az újraszületésen keresztül - ez 
jelenti a kulcsot a tűzhöz, amire szükségünk 
van ahhoz, hogy vágyjunk a Feléledésre. 
A bennünk élő Lélekből fakad a vágy, hogy 
ezt a tapasztalatot másokkal 
megosszuk. János 10:10 „…én azért jöttem, 
hogy életök legyen, és bővölködjenek.” 1 
Kor 2:16 „…Bennünk pedig Krisztus értelme 
van.” 
 

Egy nagy feléledés, amikor több ezer 
embert látunk az Úrba jönni és tapasztaljuk, 
hogy az életük megváltozik, ahogy az Azusa 
utcában, Amerikában, a Wales-i feléledés 
idején történt, vagy mint a legutóbbi 
feléledés Pápua Új Guineában vagy más 
helyeken - izgalmas mindnyájunk számára. 
Szeretjük ezt látni, hallani róla, és vágynánk 
hasonlót tapasztalni a saját 
környezetünkben.   
 

Akkor miért nem mindig azt látjuk, hogy ez 
történik? 
Egy bizonyos pontig mindnyájan 
szeretnénk Feléledést látni. Nagyon 
szeretjük, amikor egy új ember jön el a 
gyűlésünkre. Izgatottak vagyunk, amikor 
bemerítkeznek. Örülünk, amikor valaki 
bemegy az imaszobába és várjuk, hogy 
lássuk, amikor kijön csillogó szemekkel és 
sugárzó arccal, mert megkapta a Szentlelket 
és saját maga tapasztalta meg Isten 
hatalmas erejét. Szeretjük látni, amikor az 
új emberek hitben megerősödnek, a 
nehézségeik felett győzelmeket vesznek, és 
Isten csodás munkájának a részévé válnak. 
 
Ez a bizonyos pont mindannyiunkban 
megvan, mindannyiunkban máshol van, de 
ugyanaz határozza meg: hogy mekkora 
áldozatot, szerepvállalást kíván meg tőlünk. 
 

Szeretünk új embereket látni a gyűlésen, de 
talán reménykedünk benne, hogy majd más 
testvérek beszélgetnek velük. Nagyon 
örülünk, amikor bemerítkeznek, de talán 

Amit a beszédekben 
hallottunk: 

 Egy kicsi dolog, ami miatt szomorú 
vagy, el tudja érni, hogy ne tudj örülni 
minden más dolognak.  

 Mindened, amid van, add át Istennek, 
mert Isten adta azokat neked. 

 Döntsd el, hogy mi kösse le a 
gondolatod, és az életed fogja 
megmutatni, hogy min is 
gondolkodtál. 

 Szeretjük azokat a dolgokat tenni, 
amikben jók vagyunk; miközben sokkal 
többet tanulunk azokból, amikben 
(még) nem vagyunk olyan jók. 

 Isten a hét minden napján, 24 órában 
"sugároz". Te rá vagy hangolva? 

 Jézus feláldozta magát, így mi bátran 
"bemehetünk". 

 Nézd a "nagy képet", ne csak a kicsit. 

 Isten gyermekeinek mondjuk 
magunkat, de Isten szolgáinak is? 
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Feléledés Suriname-ban 

Ibrahim, Rotterdam 

Valentia, Rotterdam 

Zsuzsa, Hungary 

Feri, Hungary Gabi, Hungary Mira, Hungary 

Sheruska, Rotterdam 

Viki, Hungary 

Charlie, Poole 

Rosa, North London 

Righteous, W.Lond Daniel, Poole 

Shayana, Dordrecht 

Feléledés Európa szerte 

13 bemerítkezés Áprilisban:  
5 - Magyarország 
4 - Hollandia 
4 - Egyesült Királyság 

Irina Revelino Kimberly Conchita Ashemene 
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Tavaszi tábor, Magyarország 

Kb 140 testvér gyűlt össze a 
húsvéthétvégén a táborra. “Hang 
a feléledésért” volt a tábortéma 
és a köré épült, hogy csak 
egyszerűen beszéljünk 
emberekkel mint ahogy a 
Bibliában is és a saját életünkben 
is látjuk a példákat, és hogy ne 
vessük bizalmunkat a modern 
kor mindenféle fölösleges és 
bonyolult eszközébe. 
 
Ne törődj azzal, hogy megtaláld a 
tökéletes meghívót, weboldalt, 
Facebook oldalt vagy ima app-et. 
Csak BESZÉLJ, TEDD RÁ A KEZED 
a betegre és hagyd, hogy Isten 
véghez vigye a csodát, ami 
nagyon hatékonyan segít elhozni 
az embereket az Úrba. 
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Hírek: 
Rotterdam, Hollandia 
Néhány testvér részt vett a magyar 
tavaszi táborban. Nagyon inspiráló pár 
nap volt; az Úr vezette a testvéreket 
győzelemre, arra tanítva és ösztönözve 
bennünket, hogy hirdessük az 
evangéliumot az elveszett lelkeknek. Még 
egyszer köszönjük a magyar 
testvéreknek, hogy megszervezték ezt a 
fantasztikus tábort. Egy fiatal testvérünk 
kificamította a bokáját és alig tudott járni. 
Ima után másnapra meggyógyult. Nem 
volt biztos, hogy ebben az Úr keze van, de 
két nappal később meghúzott egy izmot a 
nyakában és segítségül hívta az Urat. 
Meggyógyulva ébredt fel és biztos volt 
abban, hogy az Úrtól volt. (Bírák 6:37)  
 

Észak-London, Egyesült Királyság 
Ebben a hónapban a nagy 
evangelizálásunk különböző területekre 
lett osztva, hogy jobban terjedjen az 
üzenet. Húsvéthétvégén különböző 
táborokban vettek részt testvéreink, de 
örömmel rendeztünk meg egy koncert 
estet. Itemek és tanúbizonyságok, 
Medway-ből és Nyugat-Londonból, tették 
igazán jóvá az eseményt. A vasárnapi 
gyűlésen a nyugat-londoni közösség is 
részt vett. A hónap végén egy közösségi 
sétára mentünk a csatorna mentén. Ez 
egy jó alkalom volt arra, hogy fiatalok és 
idősebbek beszélgessenek egymással, 
építve az egységet és ösztönözve 
egymást. Egy hölgy bemerítkezett és 
megkapta a Szent Lelket ebben a 
hónapban. 
 

Nyugat-London, Egyesült Királyság 
Ebben a hónapban bemerítettünk egy 
férfit, akit Righteous-nak (jelentése: 

Igazságos) hívnak. Ő már Szentlélektelt 
volt előtte. Az egyik szombati 
evangelizálás alkalmával beszélt vele az 
egyik testvér a közösségünkből, és 
másnap a vasárnapi gyűlésre el is jött. Ps 
Yomi tanúbizonyságot tett az egyik 
kollégájának, Segunnak, aki szintén ezen 
az estén kapta meg a Szent Lelket.  

Dordrecht, Hollandia 
Egyik közösségi programunk keretében 
egy Kérdés, felelet estet rendeztünk; 
csoportokban összegyűltünk Isten szava 
körül és együtt kerestük ki a válaszokat a 
feltett kérdésekre. A holland király 
születésnapján rendeztük meg idén az 
első zenés evangelizálásunkat. Mi a saját 
Királyunkat dicsőítve hirdettük üzenetét 
az embereknek. Ugyanazon a hétvégén 
elsétált egy pár a termünk mellett, és úgy 
döntöttek, hogy részt vesznek a gyűlésen. 

A hölgy be is merítkezett, hála az Úrnak! 
A testvérek közül többen is részt vettek a 
magyar tavaszi táborban, ahonnan 
felépítve és felüdülve tértek vissza. Az 
egyik testvérünk megosztotta velünk, 
hogy a tábor eredményeként sokkal 
tisztább lett a mennyei látása; Isten 
megmutatott neki egy bizonyos dolgot, 
amit korábban nem vett észre, és amiben 
változnia kell. Áldjuk az Urat, amiért 

folyamatosan formál és 
tökéletesít minket. Egyszerűen 
csak hajlandóknak kell 
lennünk rá, hogy ezt 
elfogadjuk. 
 

Almere, Hollandia 
Nagyszerű volt, hogy szerdán 
este az istentiszteleten 
üdvözölhettük Guillaume 
testvért, aki Suriname-ból 

érkezett hozzánk, és 
megörvendeztetett 
minket egy beszéddel: 
a szándékainkról 
beszélt, Isten 
akaratáról és az 
életünkben 
bekövetkező 
változásokról. Evert, 
Anthony és Ps Rene az 
Úr szavával bátorított 
minket, hogy el tudjuk 
viselni a terheket, Jézus 

Krisztus igájának viselésével ezt sokkal 
hatékonyabban tehetjük meg; fontos az 
alázatosság; mit jelent valójában a 
megbocsáthatatlan bűn. A Kérdés, felelet 
estén sok érdekes kérdés felmerült, és 
egyik sem maradt válasz nélkül! 
Amszterdamban az egyik testvérünk 
kollégája újraszületett egy szombati 
evangelizálás után. Mindig örömmel 
látjuk, amikor valaki felismeri az 
igazságot, és úgy is cselekszik. Egy este 
csodálatos tanúbizonyságokat 

hallhattunk Karintól és 
Tinekétől Dordrechtből, 
valamint Clyde-tól és 
Astridtól Rotterdamból. 
Megmutatták, hogy az 
Urunkon kívül nincs más 
isten, aki elképesztő 
csodákat művel. Karin 
beszámolt arról, hogy 
Baliban Tantie testvérünk 
kisfia, Isaac vízbe fulladt, 
de csodás Urunk 
visszahozta az életbe. 
Csodálatos! Clyde arról 

beszélt, hogy mindig kapunk választ az 
imáinkra, Isten még ma is gyógyít az 
ígérete szerint. Astrid depresszióból 
gyógyult meg, Tineke pedig megosztotta 
velünk, milyen sokszor kapott békét az 
Úrtól különböző helyzetekben. Hálásak 
vagyunk Istennek egy gyógyításért is: 
egyik testvérünk törött lábujja ima által 
meggyógyult. 
 

 

Kérdés,felelet 

Testérek a tavaszi táborban 

Zenés  evangelizálás 

Pastor Yomi & Segun 

est, Dordrecht 
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Hírek: 

emberrel beszéltünk és sokan kaptak 
szórólapot, aminek eredményeként a 
vasárnapi gyűlésen volt egy vendégünk. 
Daniel, eredetileg Romániából, eljött a 
gyűlésre és bemerítkezett. Még 
imádkozik Szent Lélekért. Örültünk, hogy 
Tom, Liverpoolból itt volt a szerdai 
gyűlésünkön és a dalokról adott egy 
beszédet. A Masau család egy pár napot 
Franciaországban töltött és a hétközi 
gyűlésen meglátogatta a testvéreket. Egy 
pár új helyet is kipróbáltunk és 
evangelizáltunk Dorset megyeszékhelyén, 
Dorchesterben, és egy vendégünk is volt 
a gyűlésen. Charlie megkapta a Szent 
Lelket és a vasárnapi gyűlés után be is 
merítkezett. Hála az Úrnak! Volt egy 
nagyon bátorító estünk, ahol mini 
beszédeket hallhattunk néhány 
testvértől. Néhány gondolat innen: „vagy 
engedelmeskedsz, vagy nem 
engedelmeskedsz Istennek, közte nincs 
semmi”; „építőknek vagyunk tervezve, 
hogy Istennel építsünk, de nem saját 
magunknak” és; „légy bátor az 
evangéliumért”. Nagyon építő időtöltés 
volt és mindenki élvezte. 
 

Írország 
Hála az Úrnak, az áprilisi hónapunk igazán 
mozgalmas volt. Elfoglaltak voltunk a 
közösségi túra szervezésével a Wicklow-
hegységbe a húsvét hétvégén. Folytattuk 

Nahom testvérünk számolt be arról, 
hogyan gyógyította meg Isten légzőszervi 
betegségből, bőrproblémákból és 
táplálkozási zavarokból. Nagyon hálás 
Istennek a gyógyításokért. 
Georgia testvérünk tett tanúbizonyságot 
arról, hogy a világon bárhol is vagy a 
közösségünkben, a családoddal vagy. 
Ebben a hónapban tartottunk egy vacsora 
estet, ahol nagyszerű közösségünk volt, 
bőségesen volt mit enni és voltak 
látogatók is az egyéni és a közösségi 
evangelizálásokból. Egy közös hétvégét 
töltöttünk el az észak-londoni 
közösséggel, ami fantasztikusan telt és a 
legtöbben ezt élveztük a legjobban. Már 
mind nagyon várjuk a londoni közgyűlést! 
Mindnyájan tervezünk, készülünk és 
vendégeket hívunk. Imádkozunk, hogy a 
szó minél több emberhez eljusson és, 
hogy üdvözülhessenek. 
 

Medway, Egyesült Királyság 
Folytatjuk a Jelenések könyvének a 
tanulmányozását; még mindig a 7 
pecsétnél tartunk, ahogy a különböző 
római császárok bánásmódját nézzük a 
keresztényekkel és a kereszténységgel 
szemben. Isten előre kinyilvánította a 
békét és a szörnyű üldöztetést, amit el 
kellett szenvedniük. Örvendhetünk a 
szenvedéseinkben és a jutalmunkra előre 
tekinthetünk. 
Köszönjük Jonnonak és Georgiának az e 
havi látogatásért, Georgia megosztott egy 

tanúbizonyságot, arról hogyan védte meg 
őket Isten egy végzetes ütközéstől. Mikor 
Amerikában vezetett, elaludt a 
kormánynál és letért az útról. Élveztük a 
házi közösséget Angelonál és Murphynél. 
A hónap utolsó szombatján egy 
dokumentációt néztünk Tyndale 
veszedelmes törekvéseiről, hogy angolul 
nyomtasson Bibliát. Meghalt ezért az 
ügyért, és az utolsó imája Istenhez, hogy 
nyissa fel a király szemét vezetett Jakab 
király bibliájához. Milyen kivételes 

helyzetben vagyunk, hogy teljes 
hozzáférésünk van Isten szavához és 
ismerhetjük akaratának igazságát. 
 

Magyarország 
Üdvözlet Magyarországról, ahol öt 
keresztelésünk volt, valamint hat ember 
kapta meg a Szent Lelket. Nagyszerű 
hónap a feléledés és az Úr dicsősége 
szempontjából. 4 keresztelés a fővároson 
kívül történt, így most 6 különböző 
városban vannak testvéreink. Egy másik 
új hölgytestvér, Anita eljött a tavaszi 
táborba, ahol lánya megkapta a Szent 
Lelket a nyelveken szólás bizonyítékával. 
A férje nem fogadja el Isten szavát, így jó 
lenne az egész helyzetet imában tartani. 
Egy kislány megkapta a Szent Lelket és 

bemerítkezett a táborban, ő a 11 
éves Viki. Debrecenben él a 
szüleivel, akik szintén újraszülettek 
jó néhány évvel ezelőtt, még a régi 
termünkben, de csak nehezen 
jutnak el gyűlésre. Viki már egy ideje 
otthon próbált imádkozni, de 
eldöntötte, hogy a táborban a 
szentekkel is fog. Meg is kapta a 
Szent Lelket, aminek nagyon örült, 
és rögtön utána bemerítkezett. Egy 
pár, Feri és Gabi újraszülettek 

Magyarország keleti részén, 
Fehérgyarmaton. Nekik egy nemrég 
visszaköltözött testvér tett 
tanúbizonyságot; először Gabinak, 
mert Feri ellenálló volt. Amikor 
beszéltek, egyértelmű volt, hogy az 
Úr mindkettőjüknek megnyitotta a 
szívét, és a testvér nagy örömére 
bemerítkeztek. 
 

Poole 
A hónap egy evangelizálással 
kezdődött Poole-ban, ahol sok 

 

Közösség a Maiden kastélynál,  Poole 

Teremmunkálatok, Mo. 

Rachael & Paddy, Írország 
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Tábor Írországban 

Hírek: 

maradványai. Mi, mint Szentlélektelt 
emberek, áldottak vagyunk, hogy 
ismerhetjük az igazságot, és tudhatjuk, 
hogy Jézus feltámadt három nappal a 
keresztrefeszítése után, ma is él, és kiönti 
a Szent Lelket azoknak, akik kérik! 
Hála az Úrnak, hogy felszabadított minket 
a valássos hazugságok alól, és 
megmutatja az üdvösség igazi üzenetét. 
Később a hónapban, egy testvérünk 
elment Liverpoolba egy hétre, 
meglátogatni az ottani szenteket, és 
néhányan csatlakoztak a tavaszi táborhoz 
Magyarországon. Mindannyiunknak 
nagyszerű ideje volt, hogy új dolgokat 
tanuljunk Isten szaváról. 

 

Franciaország 
Április folyamán el voltunk kényeztetve a 
sok látogatóval és közösséggel: Sarah & 
André és Cécile & Jayden Nyugat-
Londonból, és a Masau család Poole-ból 
jöttek látogatóba. És egy nagyon felemelő 
skype esténk volt az ukrán testvérekkel. 
Az egyik testvérnek volt egy műtétje, ami 
miatt nagyon aggódott, de bízott az orvos 
tanácsában. Ima után minden jól ment. 
Az egyik kontrollon az orvos azt mondta, 
hogy nagyon meglepődött azon, hogy 
nem volt semmi komplikáció vagy 
nehézség a műtét után, amik közül 
egyikre sem volt figyelmeztetve a tesvér. 
Jó visszaigazolás volt, hogy az Úr irányít 
és Ő az egyetlen, akiben igazán meg lehet 
bízni. 

az evangelizálást a terem környékén. A 
hónap folyamán rengeteg látogatónk volt 
különböző közösségekből. Itt volt Tom a 
családjával Liverpoolból. Tony és Elise 
Allen a családjukat jöttek látogatni, 
úgyhogy a Skype szokás szerint nagyon 
hasznos volt. Egyik vasárnap Zsófi volt itt 
Mo.-ról az egyik ismerősével, aki 
Dublinban él. Ron és Aleth Vicary 
Adelaide-ből szintén eljöttek néhány 
napra. Csatlakozott még Nathan Medway
-ből és Michael Dordrechtből, pont 
mielőtt kiruccantunk volna a Wicklow-
hegységbe. Nagyszerű hónap volt 
közösséggel, épüléssel és sok mókával! 
 

Csehország 
Ez egy izgalmas hónap volt több 
vendéggel és volt egy csodás táborunk 
Magyarországon. Több testvérünk vett 
részt a táborban, jó volt kicsit magunk 
mögött hagyni a világot (beleértve az 
utazással járó nehézségeket) és Istenre és 
a feléledésre fókuszálni. A beszédek arra 
bátorítottak minket, hogy ébredjünk fel, 
tudjuk, hogy kik is vagyunk, hová is 
tartunk, és hogyan vegyünk győzelmet a 
saját korlátaink felett a feléledés 
érdekében.  
Örömünkre, nekünk is voltak vendégeink 
Liverpoolból - Jamie, Monica, Aleisha and 
Reuben. Nagyszerű volt, hogy 
tanúbizonyságokat oszthattunk meg 
egymással és vasárnap este Jamie adta a 
beszédet. A böjt és ima hétvégén sok lelki 
táplálékban részesültünk, a következő 4 
gondolatot hallottuk a Bibliából: 1. Azzal, 

hogy emberek szemében találunk 
dicsőségét, nem jelenti azt, hogy Isten 
szemében is fogunk találni. 2. Lelki 
gazdagságot keressük, ne az anyagit. 3. 
Bízz Istenben, nem számít, hogy ez mibe 
kerül - enélkül nem fogjuk elérni az 
országát. 4. Soha ne gondold azt, hogy mi 
jobban meg tudnánk oldani egy 
helyzetet, mint Isten szava. 
Végül a gyerekeknek volt egy ottalvós 
estjük, ahol mélyebben tanulhattak arról, 
hogy hogyan tudnak a közösség hasznos 
tagjai lenni. Azt tanulták, hogy hogyan 
viselkedjenek a gyűléseken, hogyan 
adjanak tanúbizonyságot, és hogyan 
készüljenek a beszédre. Később ez az 
estén pedig dalokat, vicces 
előadásokat és bibliai verseket 
osztottak meg velünk. 
 

Svájc 
Mivel közeledett a húsvét hallottunk 
egy prezentációt a húsvét eredetéről 
és vallási hátteréről. A legtöbb ember 
a világban nem kérdőjelezi meg 
ezeket a dolgokat és nem keresi a 
Bibliában a válaszokat. Eredetileg a 
március 21-e utáni első vasárnap 
ünnepelték minden évben, és a húsvéti 
tojásvadászat is a része volt. A Húsvét név  
az Ishtar vagy Ashtoreth névből jön, aki 
egy babilóniai istennő volt (mitológiai!) és 
a Bibliában “az ég királynője”-ként van 
megemlítve a Jeremiás 7:18-ban és 44:25
-ben. A húsvét fókusza a húsvéti 
nyuszikon és a húsvéti tojásokon van, 
melyek a bálványimádás szimbolikus 

Nikolai & Galyna Csehorzágban 

Monica & Aleisha Csehországban 

Közösség, Franciaország 
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Tanúbizonyságok 

Fellowship time 

Zsuzsa, Judit testvérünk anyukája. Zsuzsa ellenállt az 
igazságnak, mióta Judit az Úrba jött. De tavaly év vége 
felé megtudta, hogy van egy rákos tumor a testében. 
Emiatt Zsuzsa nyitottabb lett az evangéliumra, és 2018 
novemberében megkapta a Szentlelket. A tumort 
eltávolították és úgy tűnt, hogy minden rendben van, de 
az év elején kiderült, hogy Zsuzsának lehet, hogy van 
egy másik tumora. Miután ezt megtudta, Zsuzsa úgy 
döntött, hogy itt az ideje, hogy bemerítkezzen a lánya 
kérésére. A történet még folytatódik, mert Zsuzsa újabb 
vizsgálatokra megy pénteken. Ez egy szent története, 
aki kitartott és most láthatja, hogy egy rokona az Úrba 
jött.  
 
Zsuzsa & Judit, Magyarország 

1994 júliusában 
meghívtak egy fiatalok 
sport estéjére, és amíg 
ott voltam, hallottam 
néhány 
tanúbizonyságot arról, 
hogy Isten hogyan 
változtatta meg az 
életüket a Szentlélek 
erején keresztül. 
 
Meggyőzött az, amit 
hallottam és elmentem 
egy vasárnapi gyűlésre. 

A gyűlés után megkérdezték, hogy akarok-e imádkozni - 
akartam, és meg is kaptam a Szentlelket a nyelveken szólás 
bizonyítékával. Következő vasárnap bemerítkeztem teljes 
vízalámerüléssel. Ez volt a legjobb tapasztalat! Ebben az 
időbén épp a világba akartam beilleszkedni, de ettől a 
perctől kezdve teljesen megváltozott az életem és nem 
volt több világi kívánságom. 
 
Áldom az Urat ezért. Azóta rengeteg áldást, gógyítást és 
csodát tapasztaltam és igazán áldom az Urat, hogy 
kiválasztott és kivett abból a zűrzavarból, ami a világban 
van.  
 
Vara, Poole Egyesült Királyság 

Írországban van néhány szabadnapunk húsvéthétvégén, 
ami egy tökéletes alkalom arra, hogy összegyűljünk, és 
közösségben legyünk. A tökéletes helyszín erre Kippure 
Estate, ami Wicklow megyében található. Kb 45 percre 
van a dublini reptértől, de úgy érződik mintha mér-
földekre lennénk a nyüzsgő élettől. Volt néhány ide-
látogató testvérünk, ami igazi áldás volt: John & Jill 
Mayger és Nathan Staff Medway-ből, Michael Hansen 
Dordrechtből és Tony & Elise Allen Owennel és George-
dzsal Adelaide-ből. Április 19-től 22-ig kibéreltünk 3 
nyaralót a 20 embernek. 
Mindennek a tetejébe, az egyik legmelegebb hétvégénk 
volt; az idő ragyogó volt, ahogy az a képeken is látszik. 
Barangoltunk a tavak mentén és a hegyoldalon; 
néhányan tovább barangoltak a közösségi idő alatt is.. :) 
Nem kell mondanunk, hogy sok mókában volt részünk. 
Rövid idő volt, de nem alábecsülendő, ugyanis 
mindannyiunk számára hasznos volt, mint ahogy a vers 
is mondja: Példab. 25:25 “Mint a hideg víz a megfáradt 
embernek…” 
Összefoglalva, fantasztikus időnk volt együtt és értékel-
jük az erőfeszítésüket azoknak, akik eljöttek. 

Ír tábor 


