Európai Havi Riport
2019 Május

Az Európai közgyűlésünk NyugatLondonban volt május végén.
Mindenhonnan jöttek szentek
támogatni az eseményt,
közösségben lenni, hallani az igét
és evangelizálni.
Rotterdamban egy helyi közgyűlés
volt; ők is láttak embereket
újraszületni. Képek a riportban.
Bal fent/lent: Nyugat-London
Jobb fent: Rotterdam
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piet.visser@revivalfellowship.nl.
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Szerkesztői level: Győzelem a depresszió felett

A Biblia megjövendölte: 1Tim3:1 Azt pedig
tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz
idők állanak be. (Értsd meg, hogy az utolsó
időkben nehéz lesz helytállni. EFO)
A magyarázó Biblia azt mondja: 2Tim 3:1
Értsd meg, hogy az utolsó időkben a nagy
stressz és a problémák miatt veszedelmes
időszak jön, amit nehéz kezelni és elviselni.
De vajon milért? A választ a következő
versekben találjuk:
2Tim 3:2 Mert lesznek az emberek magukat
szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek,
káromkodók, szüleik iránt engedetlenek,
háládatlanok, tisztátalanok,....és így
tovább, a többit olvasd el a Bibliából.
Az orvosi szakmában általánosan elismert,
hogy a depresszió a 21. század sajátossága.
Ismét kérdem - de vajon miért?
A legalapvetőbb emberi szükségleteink
közé tartozik, hogy szükség legyen ránk,
szeretve érezzük magunkat, és tartozzunk
valahová vagy valakihez. Mindezek
csak személyes emberi kapcsolatokon és
interakciókon keresztül tudnak
beteljesedni. Ezt ma legtöbbször digitális
megoldásokkal helyettesítik, "zárják
rövidre". Ezeket hívják közösségi médiának.
Ez oda vezet, hogy az emberek
kétségbeesetten keresnek több és több
"ismerős"-t ( "kedvelés"-t?), és ez végül az
említett alapszükségleteket mégsem elégíti
ki. Ezért felgyorsítjuk ezt a keresést, egyre
gyorsabban és gyorsabban, többet és
többet. Mintha állnál a zuhany alatt és
mégse lennél vizes. És ez egyre csak
fokozódik, mintha már egy tűzoltótömlő
alatt állnál, amiből teljes erővel jön ki a víz,
de te még mindig nem vagy vizes. Ez az a
pont, amikor az ember falba ütközik és
összeomlik.
A közösségünkben nagyon sok olyan ember
van, aki hasonló szituáción ment keresztül
és győzelmet vett ezen az állapoton. A
legtöbben olyanok, akik egyszer hallották az
örömhírt Isten országáról, bemerítkeztek és
vették a Szentlelket, természetesen azzal a
képességgel együtt, hogy a nyelveken
szóláson keresztül Istennel közvetlen
kapcsolatba tudnak lépni a Tőle kapott
nyelven, (Jn 3:1-8, Jn4:24, Apcsel 2:4, 38)
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy
bármit is gondoljanak az emberek az

újraszületésük előtt arról, hogy mi az ő
problémájuk, minden megoldás kezdete az,
hogy először az Isten lányává vagy fiává
váljanak. Amint ezt rendbe rakják, több
minden válik lehetségessé, ami addig
elképzelhetetlen volt. Azonban azok az
emberek sem immunisak ennek a világnak a
hatásaira, akik már újraszületettek. Ők is
válhatnak depresszióssá, szoronghatnak,
lehetnek aggodalmaik.
Figyelembe véve azt az egyszerű alapelvet,
hogy minden kezelésnél jobb a megelőzés,
vannak egyszerű dolgok, amiket tehetünk
annak érdekében, hogy egészségesek
maradjunk (Filippi 4:8; Efézus 6:13-18).
Még így is előfordulhat, hogy valami fölénk
kerekedik. Valaki például mond valami olyat
nekünk, ami - mint ahogy mondani szoktuk
- bent ragad a gondolataink között.
Ismét csak megelőzni valamit jobb, mint
gyógyítani, vagyis meg kell választanunk,
kivel beszélgetünk, és kivel nem. Lehet,
hogy szükséges, hogy néhány embert
"kitöröljünk" a barátaink közül, és néhány
újjal pedig kapcsolatba kerüljünk.
De ha belekerülünk egy nehézségbe, akkor
azt hogyan oldjuk meg?
Először is meg kell tanulnunk különbséget
tenni szimpátia és empátia között.
A szimpátia az, amire talán vágyunk, de
hosszútávon nem biztos, hogy hasznos.
Az empátia néha konfrontációval jár, de
talán ez az, amire valóban szükségünk van.
Példabeszédek 27:5-ben olvassuk: "Jobb a
nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél."
Másrészről lehet, hogy amit "dorgálás"-nak
élünk meg, valójában "buzdítás". (2Tim 4:2)
Végül, mindez a gyakorlatban: ne bújj el a
szobádban, húzd el a függönyöket és
engedd, hogy a napfény bejöjjön. Lehet,
hogy nehéz, de egyszerűen az, hogy
meghozni ezt a nehéz döntést, vezet majd a
felépüléshez.
Márk 9:17-24-ben olvashatjuk annak az
embernek a történetét, aki elhozta a fiát,
hogy az meggyógyuljon. A 24. vers
klasszikusnak számít: "Hiszek Uram! Légy
segítségül az én hitetlenségemnek. "
Ez a férfi hitt, de még nem igazán látta a
fiát, mint aki meggyógyult. A képzelete még
nem teljesen állt erre készen. Látni a
gyógyítást, mint egy befejezett munkát: ez
az az utolsó rész, ami időnként nehézséget
okoz nekünk. Zsidók 11:1 A hit teszi
láthatóvá azt, ami még szemmel nem
látható. (a saját értelmezésem) Szóval ne
bonyolítsuk, egyszerűen csak dolgozzunk a
hitünkön.
Miután beszélgettem valakivel, aki nagyon
nehéz, sötét időszakon ment át, arra jöttem
rá, hogy gyakran nem tudjuk, hogyan
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definiáljuk magunkat. Te a férje, vagy a
felesége vagy az anyja vagy valakinek? Ki
vagy te? Mi határozza meg azt, hogy ki is
vagy?
Jézust egy asztalos fiának mondták az
emberek. (Mt 13:55; Mk 6:3), de valójában
ő mindenekelőtt Isten fia volt.
Valójában ugyanez van velünk is, az
újjászületés által egyszer mi is
mindenekelőtt Isten fiává vagy lányává
lettünk. Fogjuk ezt mi valaha teljesen
megérteni és elhinni?
Végül minden változás, gyógyítás,
győzelem, vagy bármi egyéb azzal kezdődik,
hogy megértjük és fenntartjuk ezt az új
identitásunkat.
Úgy határozzuk meg magunkat, mint egy
beteg, depressziós, eltiport ember, vagy az
identitásunk a bibliai verseken nyugszik,
amelyek azt mondják nekünk, hogy mi most
a Magasságos Isten fiai és leányai vagyunk?
Meg kell őriznünk ezt az új
személyazonosságunkat, mert a világ általában véve - megpróbálja elérni, hogy
ebben kételkedjünk.
Tehát 2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét
adott nékünk az
Isten; hanem
erőnek és
szeretetnek és
józanságnak lelkét.
Ps Pieter Visser

Amit a beszédekben hallottunk:
 Tudtad, hogy a CIA tagjai vagyunk?
Keresztények akcióban. (angol
szójáték)
 Nem lesz Feléledés Közösség nélkül.
És nem lesz Közösség Egység nélkül.
 Rajta vagy a mennyei listán?
 Születés nélkül nincs élet.
 Nem használ az, ha hiszel, de
nincsenek cselekedeteid.
 Te élsz vagy túlélsz?
 Isten nem ember, hogy hazudjék, Ő
megtartja a békességre, értelemre
és az Ő erejére vonatkozó ígéreteit
 Ha valaki másnak lenne olyan az
imaélete, mint a tiéd, ők
megállnának az Úr visszajövetelének
napján?
 "Duplán ellenőrizd le" azt, hogyan
állsz az Úrral!
 Lehetőség - használd ki - ne szalaszd
el: a "status quo” nem mi vagyunk,
előre kell haladnunk!
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Feléledés Európa szerte
Bemerítkezések májusban:
6 - Hollandia, 8 - Egyesült Királyság, 1 - Írország, 1 - Magyarország

Zsuzsa, Hungary
West London

West London

West London

West London

Rosa, North London

West London

Dordrecht
Feri,
Hungary

Giovanni, Dordrecht

Dordrecht

Da Charlie, Poole

Kristaps, Dordrecht

Peter, Hungary

Jason, Ireland
Alex, Rotterdam Conv.

Sian, N.London

Peter, N. London
Roemer, Rotterdam Conv.

Lili, Liverpool

Ap. Csel. 10 : 48
« És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében »
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Európai közgyűlés Nyugat-Londonban

A londoni/európai közgyűlés a hónap
fénypontja volt. Szívesen tettünk
erőfeszítést és sok munka ment az
előkészületekbe, és mindenki számára
sikeres volt. Több mint 24 vendégünk és 5
keresztelésünk volt. Egy hölgy pedig egy
utcai evangelizálás alatt kapta meg a Szent
Lelket. A hölgy, akitől béreljük a helyszínt
eljött, hogy beköszönjön és vegül egész
napra itt maradt! Köszönjük mindenkinek,
aki eljött.
Hallottunk gyógyításokat és csodákat: egyik
testvérünknek vérrög volt a tüdejében, de
meggyógyult; egy másik testvérnőnk rákból
gyógyult meg, amíg a váróteremben ült; egy
testvérnőnk elvesztette az édesanyját, de
minden értelmet felül haladó békességet
kapott; egy nehéz élet után az egyik
testvérünk most boldog házas 3 gyerekkel.
Isten mindent biztosít.
Hallottunk Jézus visszatértéről és hogy
késznek kell lennünk, élni azt az életet, amit
Tőle kaptunk, és készülni a másikra, ami jön.
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Hírek:
Dordrecht, Hollandia
Egy nagyon gyümölcsöző hónapunk volt
négy bemerítkezéssel, hála az Úrnak!
Tartottunk egy koncert estet elég sok
vendéggel: szomszédokkal, barátokkal és
emberekkel az evangelizálásról. A hónap
másik eseménye egy „tanúbizonyság játék”
volt. A testvérek csoportokba rendeződtek
és válaszoltak kérdésekre, hogy jobban
megismerjék egymás tanúbizonyságát.
Olyan kérdések voltak mint, hogyan
reagáltál az evangéliumra, amikor először
hallottad vagy ossz meg egy gyógyítást. Egy
testvérnő megosztotta, hogy mielőtt az
Úrba jött négy különböző helyen, négy
különböző embertől hallotta az
evangéliumot, mielőtt tett is vele valamit.
Isten igazán türelmes velünk! Egy testvér
megosztotta, hogy az Úr meggyógyította a
szívét, a helyett hogy saját vágyait akarná
kielégíteni most abban leli az örömét, hogy
másokat szolgál és Isten kedvében jár.
Michel és Bianca meglátogatta Anttit és
Stiinát Finnországban és nagyon felemelő
közösségben voltak együtt.
Almere, Hollandia
Ebben a hónapban kipróbáltunk valami
újat; a NextGen szervezett egy estet tele
előadásokkal és egy rövid játékkal a többi
testvérnek. Nagyon jó volt látni, ahogy
előkészítették az ételt és a kvízt
mindannyiunknak. Niké testvér
megosztotta tanúbizonyságában, hogy
meggyógyult vese elégtelenségből, mikor
megszületett. Miután újraszületett rájött,
hogy bármely helyzettel fordulhat Istenhez
ima által. A szúnyogcsípésekre való
allergiájából és övsömörből is meggyógyult.
Sok iskolatársának tesz tanúbizonyságot és
nagyon boldog, hogy az Úrban lehet, hogy
számíthat dolgokra tudva, hogy Isten
válaszol az imáira. Ron és Ashley
meglátogattak minket Almerében egy
hétvégére. Ashley testvér megosztotta a

tanúbizonyságában,
hogy nagyon boldog,
hogy már fiatal éveiben
házas; Istent helyezve
elsőnek az életükben a
dolgok mindig jól
mennek. Meggyógyult
depresszióból és
nagyon örül, hogy Isten
soha nem hagy el
minket. Nagyon
boldogok voltunk, hogy
Yasmine testvérnő
meglátogatott minket a
közgyűlés előtt és után.
7 éves volt, amikor hallotta az evangéliumot;
még nem értett belőle túl sokat, de nagy
hatással volt rá. Amikor 15 éves volt, rájött,
hogy Isten nincs a hagyományos
egyházakban. Miután újraszületett nem
engedték, hogy a gyűlésekre jöjjön, de miután
betöltötte a tizennyolcat, a testvérekkel
kezdett élni, ami egy nagy áldás volt számára,
egy lelki környezetben lenni.

Evangelizálás, Rotterdam

döntötte el, hogy ismét bemerítkezik. Ez a
hónap nagyon izgalmas volt, nem csak
Péternek, hanem nekünk is, hiszen
köszönthettük Péter feleségét Natalie-t és
három kislányukat is, akik csatlakozni tudtak
hozzánk. Vince-nél (baloldalon), aki sok éve
hűséges testvérünk, nemrégiben erős gyanú
lépett fel, hogy prosztatarákja van. Elmondta
az orvosoknak, hogy imádkozunk érte. Mikor
visszament a biopszia eredményéért, az
orvosok azt mondták, hogy az ima működött.
Már nem találtak semmit. Vince majdnem
belehalt egy penicillin allergia rohamba pár
évvel ezelőtt. Ezek után azt mondta az

Rotterdam, Hollandia
Egy bedagadt, fájdalmas kar meggyógyult az
imasorban, egy testvér meggyógyult lázból,
egy új testvérnő eljött a
gyűlésre annak ellenére,
hogy betegnek érezte
magát és örömmel
tapasztalta, hogy
meggyógyult az est végére.
Ez csak egy pár dolog, amit
a Mennyei Atyánk tett
értünk ebben a hónapban.
Bánattal is fordultunk
hozzá, hallva Ps William
eltávozását. A családja és a
közösség imáinkban
Evangelizálás, Wealdstone
vannak. Közgyűlést
tartottunk a termünkben és egy páran
Úrnak, hogy készen áll elaludni, de volt
átmentek az Egyesült Királyságba, hogy részt
családja és még sok dolga az Úrban. Még
vegyenek az ottani közgyűlésen. Evangelizálás most is!
& közösség = a tökéletes kombináció.
A sok izgalom között tartottunk közösségi
Menjünk ki és beszéljünk programokat is. A Jelek és Csodák esténk
és mentsük meg azokat
nagyon bíztató volt; hallhattuk a fenti
az elveszett lelkeket.
tanúbizonyságot és a hivatásos

Tanúbizonyság játék, Dordrecht
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Észak-London, Egyesült
Királyság
Péter testvérünk (a
képen jobb oldalt)
Ukrajnából már úgy
érkezett Angliába, hogy
be volt merítkezve és
Szentlélektelt volt.
Megtalált minket az
interneten és eljött egy
gyűlésre ÉszakLondonba. Nemrég

orvostudomány álláspontját az anafilaxiás
sokkról. Fontos emlékeznünk arra, hogy világ
szerte hallhatunk fantasztikus csodákat, de
vannak a saját közösségünkben is
történetek, amelyeket megoszthatunk
egymással. Ebben a hónapban két ember
merítkezett be Észak-Londonban.
Nyugat-London, Egyesült Királyság
Ez a hónap egy nagyon áldott időszak volt.
Jean testvérünk 3 vendéggel érkezett a
„rövid beszédek” esténkre, és egy másik
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Hírek:
testvér, Maxine meglátogatott minket
Barbadosról három hétre.
Sarah és André arról tettek tanúbizonyságot,
hogy egy ultrahangos vizsgálat problémát
mutatott ki a magzatjuk szívéről, és
szakorvoshoz küldték őket. Egyik hétvégén
imádkoztunk a helyzet felől, és mikor
visszamentek, minden rendben volt!

Idősek tábora, Csehország

Magyarország
Magyarországon volt egy keresztelésünk és
négy ember kapta meg a Szent Lelket a
nyelveken szólás bizonyítékával. Egy új testvér,
Zsuzsa, aki múlt hónapban keresztelkedett meg,
ami után tisztának nyilvánították a tüdejét a
rákos sejtektől, el tudott jönni az első gyűlésére
májusban. Zsuzsa 100 km-re lakik a közösségtől
és az otthonában volt bemerítve. A 85 éves
anyukájára vigyáz, akinek demeciája van, ezért
nem igazán tudja elhagyni a házat. De mégis
eljött, annak ellenére, hogy az anyukájának
különösen rossz napja volt. Az egyik szomszéd
tudott vigyázni az anyukájára. Zsuzsa nagyon
élvezte mind a két gyűlést és utána ment haza,
ahol nagyon rossz állapotban találta az
édesanyját. Miután a lánya, Judit elmondta neki
az evangéliumot és beszélt neki az Úr
hatalmáról, másnap reggel úgy döntött, hogy
kézrátétellel imádkozik az édesanyjával a
győzelemért. Az édesanyja abbahagyta a
kétségbeesett pánikolást, és könnyekben tört
ki. 3 teljesen nyugalmas óra következett, és

utána az anyukája normálisan viselkedett. Ez
még soha nem történt ezelőtt, és Zsuzsa
áldja az Urat, hogy az ereje megmutatkozik
az életében. Egy új testvérünk, Péter a
villamoson hallotta az evangéliumot, de le
kellett szállnia a következő megállónál.
Megkeresett minket az interneten, majd
eljött és bemerítkezett. Sok kérdése volt és
nem kapta meg a Szent Lelke, de amint félre
tudta tenni a kérdéseit és csak egyszerűen
kérni a Szent Lelket, rögtön megkapta a
nyelveken szólás bizonyítékával. Ő mondta:
„Eljöttem, nem akartam bemerítkezni, de
eldöntöttem, hogy azt teszem, amit
mondanak és bemerítkeztem, most pedig
megkaptam a Szent Lelket”.

Poole
A május emberhalászattal telt. Böjt és
imával kezdtük a hónapot, amihez a
következő címet választottuk: „Az én
juhaim hallják az én szómat.” Három
nagyszerű beszédet hallhattunk erről a
témáról. Nagyon örültünk Bert és Klaasje
látogatásának Hollandiából, az egyik szerdai
gyűlésen csatlakoztak hozzánk. Több
látogató is megfordult nálunk, elsősorban a
vasárnapi gyűléseinken. Egypáran közülük
éppen csak elhaladtak a terem mellett, és
bejöttek az istentiszteletre. A következő
hétvégén egy Wareham nevű városban
evangelizáltunk, amely új terep számunkra.
Sokan hallották a jó hírt, kaptak szórólapot,
most pedig várjuk, mi fog történni. Később
ugyanazon a napon ellátogattunk Swanage
városába, ahol kellemesen piknikeztünk,
nagyszerű közösségben volt részünk, és
élvezhettük a dorset-i partvonal szépséges
látványát. Boscombe helyi városba is
elmentünk evangelizálni, ahol ismét kivittük
az Úr szavát élőszóban és szórólapon is, és
reméljük, hogy néhányan megragadják a
lehetőséget, eljönnek és meglátják Isten
dicsőségét.

Evangelizálás, Mo.
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Írország
Ebben a hónapban is folytattuk a terem
környéki evangelizálásokat. Néhányan
vidékre mentünk, hogy meglátogassuk Edet
és Lisát Kerry megyében. Ed fiútesója, Jason
épp látogatóban volt. Elmondtuk neki a jó
hírt, és bemerítkezett, hála az Úrnak. Ben és
Renae Lee Ballaratből szintén találkozott itt
velünk, és együtt utaztunk vissza Dublinba.
Remek volt sok időt tölteni közösségben a
hétvége során. Összevont böjt és imánk volt
Medway-el Jób 32:8-ról. Érdekes téma volt,
sok jó gondolat elhangzott. Ladka Adelaideből meglátogatott minket. Megosztotta a
tanúbizonyságát arról, hogy hogyan
gyógyult meg agyi verőértágulatból. Meg is
halhatott volna, vagy súlyos
következményei lehettek volna a dolognak,
de az Úr csodálatos módon
megszabadította őt.
Csehország
Stana testvérünk az ebédjét ette és a torkán
akadt egy falat. Már évek óta problémája
van a duzzadt torokkal, ezért ez egy nagyon
veszélyes helyzet volt. Alig kapott levegőt.
Stana annyira megijedt, hogy elfelejtett
imádkozni, helyette kipróbálta az összes
szokásos módszert, de semmi sem segített.
15 perccel később teljesen elfáradt és
térdre esett, majd elkezdett imádkozni. 1
perc ima után az étel elmozdult és azonnal
jobban lett. Később elment az orvosához,
aki azt mondta, hogy ez majdnem a vesztét
okozta. A torka megsérült és nem tudott
enni, de másfél nap után teljesen
meggyógyult!
Egy másik testvérnek a pénzügyi helyzete
miatt kellett az Úr gondviselése. A főnöke
felhívta és adott neki egy olyan nagy
összeget, hogy túl volt fizetve. Egy másik
alkalommal nagyon elfáradtak a lábai az
egész napi lépcsőn való fel és le járkálástól,
amikor a semmiből valaki felajánlott neki
egy láb masszázst annak ellenére, hogy ez
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Hírek:
nincs megengedve a személyzetnek. Tudja,
hogy az Úr biztosította a szükségleteit.
Az idősebb testvéreinknek nagyszerű idejük
volt az idősek táborában ebben a
hónapban. A téma a „Helyem a
közösségben” volt.

Stana

Elmentünk evangelizálni egy új városba és
meghívtuk az embereket egy, a közelben
lakó testvér házába. Izgalmas volt
imádkozni egy családdal a Szent Lélekért az
utcán!
Svájc
Nagyon izgalmas kezdése volt a hónapnak,
hogy egy fiatal lány csatlakozott a gyógyítás
esthez. Egy kollégája tett neki
tanúbizonyságot. Felajánlotta, hogy
imádkozik érte, mivel volt egy balesete
korábban az évben, amiben a még meg
nem született gyermekét is elvesztette. A

prezi utáni közösen imádkoztunk vele és
megkapta a Szent Lelket, és elkezdett
nyelveken szólni. Hála az Úrnak, befogadta
Isten szavát, és el volt ámulva a
gyógyításoktól, amikről hallott. Kérlek
imádkozzatok, hogy megtegye a második
lépést, és bemerítkezzen teljes
vízalámerüléssel. Susanne hölgytestvér
elmesélte, hogyan gyógyult meg
vérlemezke-hiányból. Az áltagos 150.000es, 350.000-es vérlemezke számmal
szemben neki 3-szor mértek 100.000-nél
kevesebbet, ezért elment egy
specialistához. Két doktor időpontja között
(2,5 óra) elkezdett imádkozni, és néhány
testvért is megkért erre. A doktorok
immunbetegségre vagy leukémiára
gyanakodtak. A vérteszt után a vérlemezke
szám normális volt, ami természetes
értelemmel lehetetlen. Hála az Úrnak!
Később a hónapban meglátogatott minket
Ps Chris Magyarországról, s ezúton
szeretnénk megköszönni neki a jövetelét és
támogatását, nagyon értékeltük.
Liverpool
Lili megkapta a Szent Lelket és
bemerítkezett. Hála az Úrnak! Egy este sok
tanúbizonyságot osztottunk meg egymással
kínai testvérektől. Itt van egy Xu Kaitól: „A
nevem Xu Kai, és áldani szeretném az Urat.
2012 augusztusában merítkeztem be, és fél
évvel később kaptam Szent Lelket,
nyelveken szóltam. Nem kértem Istentől a
Lelkét egészen addig, amíg nem olvastam
Lukács 11:9-13-at. Ennek a versnek a

Ps Chris Svájcban

hatására elkezdtem imádkozni a Szent
Lélekért. Azt akartam, hogy Isten
megváltoztasson engem, a rossz szokásaim
és gondolkodásom. Mielőtt az Úrba jöttem
sokszor aggódtam, szorongtam és féltem.
Miután az Úrba jöttem, amikor rossz dolgok
történtek elkezdtem imádkozni. Mivel
tudom, hogy Isten a legerősebb király,
békét és örömet ad nekem.” Ezen kívül egy
beszédet hallgattunk XuTan testvértől az
elkötelezettségről, és meghallgattuk,
hogyan megy a feléledés Kínában. Nagyon
buzdító és izgalmas volt.

Hírek Suriname-ból
Böjt és imával kezdtük a hónapot.
Mindenki nagyon inspirálónak és
bátorítónak találta, hogy hallottuk
egymás tapasztalatait arról, hogyan
vettek győzelmet, és láttak jeleket és
csodákat (lásd fotó). Például, egy fiatal
testvérnő, Irina gyógyszereket szedett
az epilepsziás rohamai miatt, de attól
a perctől kezdve, hogy újraszületett
teljesen meggyógyult. Most már nem
szed gyógyszereket. Gyönyörű látni,
ahogy mi mint egy fiatal közösség
növekedünk a személyes tapasztalatainkkal az Úrban. Mostanában, a pénteki evangelizálásainkon kívül, minden
második héten van kedd
reggel is evangelizálásunk.
Köszöntöttünk egy látogatót is
ebben a hónapban, Elaine
testvérnőnk személyében

Hollandiából. A vasárnapi iskola bemutatta a hónap dalát: ‘Ez
bugyog’ (lásd fotó). Számos vasárnapi
iskolás gyerek akart imádkozni a Szent
Lélekért (lásd fotó). Még nem kapták
meg, de folytatjuk az imát. Sok vendégünk volt ebben a hónapban és egy
közülük meg is kapta a Szent Lelket, de
még nem kapott engedélyt az anyukájától a bemerítkezésre. Továbbra is
imádkozunk a helyzet felől.

Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl
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Közgyűlés Rotterdamban

Tanúbizonyságok

Sziasztok, a nevem Luke. Azután jöttem el a közösségbe,
miután egy testvér az Úrban tanúbizonyságot tett
nekem. 2018. január 31-én bemerítkeztem teljes
vízalámerüléssel és néhány nappal később megkaptam
Fellowship time
a Szent Lelket a nyelveken szólás bizonyítékával. Mielőtt
az Úrba jöttem, megpróbáltam elmenkülni a régi
életemből és tudom, hogy az Úr megmentett és új
életet adott nekem. Meggyógyított depresszióból és
most már pozitív kilátásaim vannak. Nagy különbség az,
hogy nőtt az önbizalmam az Úrnak köszönhetően, és
nagyon izgalmas látni a csodákat, amelyekkel
folyamatosan megáld engem. Nem tudom eléggé
megköszönni az Úrnak mindazt, amit értem tett. Alig
várom, hogy találozzak Vele!
Luke, Poole, Egyesült Királyság
Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl

2019 elején
fájdalmat
éreztem a
mellkasomban.
(Háromszoros
bypass
műtétem volt
2013-ban).
Netty karon
ragadott, és
elcipelt az
orvoshoz.
Megszervezett nekem egy találkozót a kardiológussal 3
héttel később. Amíg vártam, azon gondolkoztam, hogy
miért tűnt könnyebbnek elérni egy gyógyítást még a
kezdetekben, amikor még épp hogy csak újra voltam
születve. Megpróbáltam kielemezni, hogy milyen szokásaim
voltak abban az időben. Arra jutottam, hogy régebben a
Bibliám a reggelim mellett volt és minden reggel
felfedezéseket tettünk benne. Most, idővel, ez megváltozott
és az újság vagy valami más olvasmány van az asztalon.
Úgyhogy elkezdtük megint csinálni, amit korábban is
tettünk, amikor még egyszerűbb volt megkapni a
gyógyításokat. Az eredmény: amikor a tesztek és a
kardiológussal való találákozás is megvolt, minden teljesen
rendben volt. Szóval: 2Tim 1:7 “Mert nem félelemnek lelkét
adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és
józanságnak lelkét.” Ps Piet Visser, Hollandia
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