Európai Havi Riport
2019 Június

Június egy mozgalmas hónap volt a
közösségekben Európa szerte.
Bátorítottuk egymást, új lehetőségeket
találtunk az ige hirdetésére és láttuk az
Úr munkájának növekedését.
Ebben a riportban izgalmas
tanúbizonyságokról olvashatsz, valamint
a magyar feléledésről, a “A bátorság
útjáról” Csehországban és arról, hogy mi
történik Finnországban,
Bal fentről lefelé:
Csehország, Dordrecht (Hollandia),
Magyarország
Jobb fent: Medway (Anglia)

Server News,
June 2019
All the talks, songs and
other items from both
conventions are now
added to the re-acts
server for download.
Many new songs are also available from our
own server here in Holland, in Audio and
sheet music.
For login details or other info, e-mail me at:
piet.visser@revivalfellowship.nl.
Ps Piet Visser

Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and
local contributors.
Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
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Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
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Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl

Nyári táborok
Hollandia: 2019 Július 27—Augusztus 3
Anglia: 2019 Augusztus 10—17
Francia evangelizálás, Angers
Szeptember 12—15
Kapcsolat: assembleedurenouveau@gmail.com
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Szerkesztői levél: A gyűlölet forrása
Idézet: "Egy hétköznapi pszichológiai
trükk. A bűnös nem tudja elviselni az
önértékelésének elvesztését azáltal,
hogy be kell ismernie, hogy valamit
rosszul tesz/tett és úgy próbálja
kikerülni a szégyenérzést, hogy azt
haraggá alakítja át azokkal az
emberekkel szemben, akik ezt az érzést
keltették benne."
Jézus szavai:
Máté 23:33-35
33 Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai,
miképen kerülitek ki a gyehennának
büntetését?
34 Annakokáért ímé prófétákat,
bölcseket és írástudókat küldök én
hozzátok: és azok közül némelyeket
megöltök, és megfeszítetek, másokat
azok közül a ti zsinagógáitokban
megostoroztok és városról- városra
üldöztök.
35 Hogy reátok szálljon minden igaz
vér, a mely kiömlött a földön, az igaz
Ábelnek vérétõl Zakariásnak, a Barakiás
fiának véréig, a kit a templom és az
oltár között megöltetek.

hogy Ábelnek volt kapcsolata Istennel,
míg Káinnak nem volt.
Így Káin csak végigmegy valamiféle
vallásos ceremónia mozzanatain, míg
Ábel valami olyat tesz, ami tetszik
Istennek. Kívülről nézve még
ugyanolyannak is tűnhet ez a kettő.
Így a pszichológia működésbe lép és
Káin rossz cselekedete átfordul benne
Ábel felé érzett haraggá és így Ábel lesz
az első lejegyzett mártír.
Ábeltől elkezdve Jézus megemlíti még a
"prófétákat, bölcseket és írástudókat
küldök én hozzátok: és azok közül
némelyeket megöltök, és
megfeszítetek, másokat azok közül a ti
zsinagógáitokban megostoroztok és
városról- városra üldöztök".
Ugyanezek a helyzetek jönnek elő Izsák
és Ismáel, valamint Jákób és Ézsau
kapcsolatában és ezeken kívül is
számtalan alkalommal.
És mindez az evangélium korában is
A római birodalom

Soha nem volt igazi béke e között a két
csoport között, bár vannak esetek,
amikor nyílt ellenségeskedésről nincs
tudomásunk.
Így hát jelenleg is, van az Ábel-féle
istentisztelők igazi imádata, amit Isten
elfogad:
János 4:23-24
23 De eljõ az óra, és az most vagyon,
amikor az igazi imádók lélekben, és
igazságban imádják az Atyát: mert az
Atya is ilyeneket keres, az õ imádóiul.
24 Az Isten lélek: és a kik õt imádják,
szükség, hogy lélekben és igazságban
imádják.
És létezik még a Káin-féle imádat, amit
Isten elutasít:
Máté 15:7-8
7 Képmutatók, igazán prófétált
felõletek Ésaiás, mondván:
8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és
ajkával tisztel engemet; szíve pedig
távol van tõlem.
9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly
tudományokat tanítanak, a melyek
embereknek parancsolatai.
2 Timóteushoz 3:5 Kiknél megvan a
kegyességnek látszata, de megtagadják
annak erejét. És ezeket kerüld.

A római katolikus birodalom

Semmi új nincs a
nap alatt…
Ps Pieter Visser

Amit a beszédekben hallottunk:

 Kevesebbet a világból, többet Istenből
 Ünnepeld a győzelmeidet
 Őrizd meg az örömöd
 A jó szándék nem elég
 Nem az a lényeg, hogy tiéd legyen az utolsó

Kezdve Káinnal és Ábellal, az alábbi
kérdések merülnek fel:
1. Miért utasította el Isten Káin
áldozatát?
2 . Mit áldozott Káin és kinek?
3. Miért fogadta el Isten Ábel
áldozatát?
4. Mit áldozott Ábel és kinek?

Nem tudunk részletekbe menően
válaszolni, mert nincsenek
információink, de pár következtetést
levonhatunk.
Amiatt, hogy Jézus felhozta Káin és
Ábel történetét, bátran leszögezhetjük,

szó, hanem a helyes szó

 Inkább a “mindent megteszek” jellemezzen
téged, és ne a “mindent tudok”

történik, egészen a mai napig.
A történelem során voltak emberek,
akiknek valódi kapcsolatuk volt Istennel
és azok, akik csak tetették ezt vagy csak
akarták volna, de a saját feltételeik
alapján és így a kegyességnek a látszata
volt meg náluk.
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 Hogyha győzelmet akarsz, gyere az
imasorba, hogyha nem, maradj ülve

 Kereszténynek lenni teljes munkaidős állás
 Isten az alapján fog megítélni minket, mi
mit teszünkmásokkal, nem az alapján,
mások mit tesznek velünk
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Feléledés Európa szerte
Bemerítkezések júniusban: 8 Hollandiában, 1 az Egyesült Királyságban, 5 Magyarországon
Acharju, Rotterdam

Abraham, Rotterdam
Johanna, NL Convention

Sharlon, NL Convention

Zsuzsa, Hungary
Josaine, Rotterdam
Regina, NL Convention

West London

West London

Mariann, Hungary

Rosa, North London
Zsiga, Hungary

Daniel, Poole

Dordrecht

Dordrecht

Charlie, Poole

Vidéki feléledés Magyarországon
Az Úr továbbra is megáld minket bemerítkezésekkel
vidéken; ebben a hónapban 3 keresztelésünk volt
Soltvadkerten.
Ez a város 125 km-re fekszik Budapesttől délre, itt lakik a
közösségünkből egy házaspár, Zoli és Ica. Rendeztek egy
házavató ünnepséget, ahol számos vendég is megjelent.
Ketten még aznap bemerítkeztek, majd egy héttel
később még egy hölgy bemerítkezett
a helyi tóban,
Lili, Liverpool
számos érdeklődő szeme láttára. Mindhárman boldogan
keresztelkedtek meg, egyikük különösen meglepődött,
hogy létezik ilyen egyház, ahol a teljes bemerítkezéssel
történő keresztelkedést és a nyelveken szólás
bizonyítékával kísért Szentlélekkeresztséget hirdetik.

Robi

Magdi

Ica
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Cseh kemping hétvége
Ebben a hónapban hatalmas sikerrel tartottuk meg az első
kepinges hétvégénket. A tábor a hegyekben, gyönyörű
erdei környezetben zajlott. Hat vendég tartott velünk: 2 férj,
1 hölgy, és egy anyuka kettő gyermekével. Tom és Robyn is
csatlakozott hozzánk Ausztráliából. A téma „A bátorság
útja” volt. Négy csoportot alkottunk, mindegyik csoport egy
karaktert kapott és hozzá tartozó kérdéseket, ami abból állt,
hogy az adott személynek milyen győzelmei voltak, hogy
érezték magukat, mi volt a titkos fegyverük, és mi az, ami
arra bíztat minket, hogy változásokat tegyünk az
életünkben. Mindegyik csoport készült egy skittel és egy
dallal, amit a tábortűznél előadtak. Nagyon jó volt, ahogy
Ruthról, Jóbról, Keresztelő Jánosról és Máriáról
tanulhattunk.

És persze semmilyen cseh kemping sem lenne teljes
virslisütés, tanúbizonyságok és kórusok nélkül. Daja
testvérünk megosztotta velünk, hogy milyen fantasztikus
módon kapott munkát, és a fiatal Emily arról beszélt, hogy
az Úr mit tesz az ő életében. Minden reggel összegyűltünk
egy fél órát imádkozni, és az új család is csatlakozott
hozzánk.
Szombat délután 9 kenut béreltünk és elmentünk kenuzni.
A gyerekek egy nagyon izgalmas sétát tettek a sötétben,
amit úgy hívtunk, hogy a „A bárotság útja”. De a
legizgalmasabb az volt, hogy a vendég anyuka, Katka
megkapta a Szent Lelket az utolsó estén!

Szentek Finnországban

Biancának és nekem volt lehetőségünk arra, hogy 5
napot töltsünk Finnországban Antti és Stiina testvérrel,
és találkozhattunk több családtagjukkal is. Tampereben laknak 7 gyermekükkel kb 160 km-re Helsinkitől.
Csütörtökön Stiina elvitt minket egy hoooosszú sétára
(ne felejtsétek el a túra bakancsotokat) és körbe
vezetett Tampere régi városrészén (látta valaki
Harisnyás Pippit?) és Antti nagyon informatív
prezentációt tartott nekünk arról, hogyan hirdették az
elődeink nevei Jézus eljövetelét.
Pénteken Nina tizennegyedik szülinapját ünnepeltük
BBQ-val és jó minőségi családi idővel.
Szombaton négyen elvezettünk egy tóhoz egy órára
Tampere-től, táborozni és horgászni, amit Bianca
régóta akart már csinálni. Bianca vágya teljesült és
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kifogott egy nagy halat. Antti és Stiina előkészítették a
halat, hogy ott helyben megsüssük és megegyük
töltött gombával és héjában sült krumplival. Ennél
frissebb nem is lehetne!
Vasárnap reggel tanúbizonyságokat osztottunk meg és
Skype-on csatlakoztatunk az ír úrvacsoragyűléshez. 6
különböző csatorna volt megnyitva konferenciahívásra
és fantasztikus közösség volt vendégekkel együtt.
Mivel csak ketten vannak egy nagyon nagy országban,
képzelhetjük, mennyire nagy szükségük van
közösségre. Nagy köszönet Anttinak, Stinnának és a
gyerekeknek, hogy befogadtak minket otthonukba és
odafigyeltek ránk. Nagyon várjuk, hogy ősszel körbe
vezessük őket Hollandiában.
Michel, Dordrecht
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Hírek:
és egy koncertet is rendeztünk, sok eredeti
dallal, amelyek a YouTube Medway Revival
Fellowship csatornán is láthatók.
A hónap első péntekje mindig a Jelenések
könyvéről szól. Ezúttal a kilencedik fejezet
első felét beszéltük meg, ahol részletesen
nyomon kísérhető az Iszlám felemelkedése.
A péntek estéhez tartozó közösségi vacsorán
kecske curry szerepelt az étlapon.

testvérhölgy szomszédja is megkapta a
Szent Lelket. Hála az Úrnak!
Haladunk előre és hirdetjük az
evangéliumot, hogy minél több lelket
mentsünk!
Poole, Egyesült Királyság
A június mozgalmasan kezdődött a
londoni közgyűléssel. Szerencsére,
mindannyian oda tudtunk utazni és
élvezni a hétvégét a beszédekkel,
tanúbizonyságokkal, itemekkel, és
evangelizálással. Milyen nagyszerű
kezdése a hónapnak! Ezután egy pikiniket
tartottunk egy közeli helyen és élveztük a
délutánt a közösséggel. Ruby megosztotta
velünk, hogy imádkozott Istenhez a
francia útjukkal kapcsolatban, miután
rájött, hogy törölni fogják az utat, mert
problémák merültek fel a komppal.
Másnap reggel kaptak egy hívást, hogy
mindent megoldottak. Eugene testvérünk

Almere, Hollandia
Ebben a hónapban Wout, Priscilla és Elias
Almere-be költöztek Dordrechtből. Nagy
Latha Szenlélekvétel után
örömünkre szolgál, hogy itt segítenek nekünk
Medway, Egyesült Királyság
végezni az Úr munkáját.
Már néhány hónapja látogatja
Néhány tanúbizonyság: Egy hölgytestvér
gyűléseinket egy indiai pár. Nem tudták
kapott egy állásajánlatot, amelyre egyáltalán
megújítani a vízumukat, és egy nappal az nem számított, mivel nem volt tapasztalata
Indiába való visszatérésük előtt a hölgy,
abban a munkakörben. Lehetősége volt egy
Latha megkapta a Szent Lelket az utolsó
tanfolyam elvégzésére is, mert valaki más
szerdai istentiszteletükön. Úgy hallottuk, átadta neki a helyét, ami sosem szokott
hogy hamarosan szeretnének visszatérni. megtörténni. Még az oktatáson is azt
Zenés evangelizálással kezdtük és zártuk mondták az emberek, hogy
a hónapot Hounslow-ban és
erre nincs esély.
Chathamben. Jó volt látni, ahogy a
Egy
fiatal
lánytestvér
testvérek higgadt magabiztossággal
elvesztette a fülbevalóját az
énekeltek és zenéltek az utcákon, így még iskolában.
Pénteken
élvezetesebb volt az evangelizálás. Több imádkozott a helyzet felől
látogatónk is volt a gyűléseinken, egy
és hétfőre meglett a
fiatalember, Cam egy második
fülbevaló. Egy másik kislány
istentiszteleten is részt vett. Rövid
kizárta magát a házból
részleteket mutattunk az adelaide-i
iskola után és lázas volt,
közgyűlésről, és Cam meggyőződött az
ami egyre rosszabb lett,
igazságról; a következő szerdán
ezért
visszaindult
az
bemerítkezett és megkapta a Szent
iskolába és út közben Az esti evangelizálás után, Almere
Lelket.
imádkozott. Mikor odaért,
Az utóbbi időben nagy hangsúlyt
a tanúbizonyságában arról beszélt,
már jobban érezte magát.
fektettünk a tanúbizonyságokra: azok a
Sok evangelizáláson hallhatták az emberek az hogyan vette rá magát, hogy elmenjen a
testvérek, akik már évek óta az Úrban
igaz evangéliumot és páran megkapták a tengerpartra és kiáltson az Úrhoz, mikor
vannak, ritkán említett jó tapasztalatokról Szent Lelket az utcán. Látjuk, ahogyan egy nagyon mély ponton volt az életében.
beszéltek, míg újabb testvéreink fizikai és dolgozik velünk az Úr, és áldjuk Őt a Hajthatatlan volt azzal az álláspontjával,
mély lelki gyógyításokat osztottak meg,
hűségéért, amiért olyan emberek elé terelt miszerint nem akart beszélni ‘egy
amelyeket csakis Isten tudott véghez
minket, akik imádkoztak, hogy megismerjék emberrel, akinél Biblia van’. Miután
vinni az életükben.
elment a tengerpartról, találkozott az
az igazságot.
Megtartottuk hagyományos bolondos
Amsterdamban a havonta megtartott egyik testvérrel, akinél Biblia volt. Eugene
sportnapunkat is, ahol jókat mulattunk,
szombati gyűlésen 4 vendég és egy mindet megtett, hogy elkerülje, de a
testvér elszánt volt és meggyőzte, hogy
« Kötögetés», Medway
elmenjen egy gyűlésre. Eugene látta, hogy
valami más volt a közösségben. Hallgatta
a beszédet és tudta, hogy Isten
megválaszolta az imáját. A többi, ahogy
mondani szokás, már történelem! Több
alkalommal elmentünk evangelizálni a
közelbe, és június utolsó szombatján
elmentünk Winchesterbe, hogy
találkozzunk a nyugat-londoni
testvérekkel. Nagyon meleg volt, és
élveztük a pikniket és a sétát a folyó
mentén. Nagyszerű volt beszélgetni a
testvéreinkkel.
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Hírek:
Észak-London, Egyesült Királyság
Egy kis hír Ps Martinról. Sokan tudjátok,
hogy két évvel ezelőtt veserákkal
diagnosztizálták (ami szétterjedt a
tüdejére és a májára is). Nagyon hálásak
vagyunk a testvéreinknek, akik világszerte
imádkoznak érte. Olyan gyógyszereket
kap, ami visszatartja a rákot és az orvosok
minden ellenőrzésnél örömmel látták,
hogy kisebb a tumor. A legutóbbi
ellenőrzés során további kismértékű
csökkenés történt. Az orvosok a „minta
tanulójuknak” nevezik, mivel továbbra is
„lenyűgöző eredményekkel” rendelkezik.
Mindannyian tudjuk, hogy ki a minta
tanuló, és dicsőséget adunk az Úrnak. Egy
ponton a vese tumor közel 10 cm volt, és
most 7 cm. Magától értetődik, hogy az,
amiért imádkozunk, már egyáltalán nem
tumor. Közben újabb mozgalmas
hónapunk volt az Úrban. Egy fantasztikus
esemény volt a Hősök és Gonoszok
estéje, amely jó alkalom volt arra, hogy
kinyissuk a Bibliát, sokat tanuljunk és
nevessünk.
Rotterdam, Hollandia
Evangelizálások, follow-upok, közösség.
Ez a hónap a személyes és kollektív
növekedést is szolgálta.

Ézsau & igazság bohóca, É-London

Nyugat-londoni és poole-I szentek

Evangelizálás Soltvadkerten, Magyarország

Örültünk, hogy Susanne tesvérünk
meglátogatott minket Svájcból, Cheryl
beugrott egy hétvégére és Ps Ben és
Louisa visszajöttek az ausztrál útjukból.
Nagyon örültünk, hogy hazajöttek, mert
igazán hiányoztak már.
Az egyik fiatal testvérünk
tanúbizonyságot tett arról, hogy forró vaj
került az arcára miközben főzött. Áldja az
Urat, mert alig érezte és semmi nyoma
nem maradt. Egy hölgytestvérnek
véletlenül forró víz ment a hátára.
Imádkozott és imádkozott, és Anthony
testvérünk tanúbizonyságára gondolt, aki
ott helyben meggyógyult, mikor egy
hasonló eset történt vele. Most
elmondta, hogy leszámítva egy kis
pirosságot, semmi baj nem történt, sőt
mi több...semmi fájdalmat nem érzett!
Mindig kiálthatunk az Atyánkhoz.
Tudjuk, hogy tanúbizonyságok vagyunk,
mikor emberek hozzánk jönnek imáért.
Ez előfordult néhányszor ebben a
hónapban, úgyhogy tartsuk imában
ezeket az embereket, akiknek szükségük
van rá, hogy megtapasztalhassák Isten
erejét, aminek
eredményeként
remélhetőleg
újra is születnek.
Magyarország
Üdv
Magyarországról,
ahol 5
keresztelésünk
volt, és 3 ember
megkapta a Szent
Lelket.
Budapesten egy
evangelizáláson
hallotta az Úr
szavát egy pár,
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akik eljöttek egy istentiszteletre,
mindketten bemerítkeztek, és egyikük
rögtön meg is kapta a Szent Lelket. A
hölgy, Mariann sok időt tölt kórházban,
így több gyógyításra is szüksége van az
Úrtól. Emlékeztetett minket egy másik
nőtestvérünkre, Erzsébetre, aki szintén
gyakorlatilag kórházakban élt, mielőtt az
Úrba jött volna, és rengeteg
gyógyításban részesült. Többek között
már pacemakerre sem volt többé
szüksége, amit el is távolítottak.
Izgatottan várjuk a gyógyításokat új
testvérünk életében is. Egy fiatal
testvérünk, aki lelkes kosárlabdázó két
helyen is eltörte a csigolyáját. Ilyesmi
nagyon ritkán történik, és mivel nem
tudta, mi a baj, a fájdalom ellenére is
folytatta az edzéseket és a gyógytornát.
Az Úr kegye megmentette testvérünket a
további problémáktól, például az
idegkárosodástól, ami bármikor
bekövetkezhetett volna. Az igazi bajra
négy héttel a sérülés után derült fény. Az
Úr már megmutatta a kezét a helyzeten,
most pedig a teljes gyógyulásért
imádkozunk.
Végül egy nőtestvérünk szeretne
köszönetet mondani az Úrnak a
védelméért; amikor egy szörnyű viharban
hazafelé vezetett, egy villám belecsapott
mellette egy oszlopba, felrobbantva a
rajta lévő lámpát, neki viszont semmi
baja nem esett.
Svájc
Visszatértünk a hosszú hétvégénkről,
amin a különböző közgyűléseket
látogattuk, ami nagyon izgalmas és
felemelő volt. Sok olyan dolgot
hallottunk, amit tudunk alkalmazni a nap
mint napi sétánkban az Úrral, de
közösségként is.
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Hírek:
Gyuri testvér a magyar közösségből
meglátogatott minket egy hétvégére, ami
remek volt; mindig várjuk a testvéreink
látogatását. Volt egy esti prezentáció a
csodákról és jelekről, ahol testvérek
osztottak meg részeket a
tanúbizonyságukból.
Susanne testvér egy étteremben volt,
mikor elvétett két fokot, amikor lefele
jött a lépcsőn, de két lábra érkezett, ami
lehetetlen volt; hála az Úrnak a
védelemért.
Stephan megosztotta hihetetlen
tanúbizonyságát arról, hogyan védte meg
az Úr a szív rendellenességétől egy pár
éve. Alkalmakként már régebb óta voltak
nehézségek a légzésével mikor mozgott
vagy lépcsőzött, vagy felfele sétált a
dombokon. Úgy döntött elmegy egy
orvoshoz és megnézeti. A vizsgálat után
az orvos elsápadt és utasította, hogy ne
tegyen semmit mivel 8 vérere, ami mind
a szívébe vezetett, teljesen el volt
záródva. Nagy védelem volt az Úrtól,
mivel a legtöbb ember ilyen állapotban
szívrohamot kap vagy meghal. Hála az
Úrnak!
Mindegy milyen helyzetben vagyunk az
életben, az Úr mindig ott van, hogy
segítsen, támogasson és meggyógyítson
minket. Nagyon kiváltságos, hogy abban
a helyzetben vagyunk amiben!
Isten áldjon!

Nyugat-London

Nyugat-London, Egyesült Királyság
Ebben a hónapban bemerítettük Nadia
testvérünk kollégáját. Egy vasárnapi
gyűlésre jött el, és az úrvacsoragyűlés
után beszélt a testvérekkel, és megkapta
a Szent Lelket és be is merítkezett. Még
mindig volt néhány látogatónk a
közgyűlésről és a személyes és közösségi
evangelizálásokról is.
Solomon testvérünk tanúbizonyságot tett
arról, hogyan menekült meg 2013-ban.
Kb egy évig küzdött, mert egyik lába a
közösségben volt, míg a másik a világban,
de az első nyári tábora után
Hollandiában, megváltozott a
gondolkodása és a szíve és elkezdődött a

sétája az Úrral. Az Úr
megáldotta őt
munkával és
gyógyításokkal, de
amit a legjobban
értékel, az a lelki
áldás, a látás és a
változás, amit az Úr
véghezvisz benne.
Hiszi, hogy ez egy
csodálatos élet az
Testvérek, akik mini beszédeket adtak, Dordrecht
Úrral. Ámen.
Volt egy esténk, ahol a
Bibliát tanulmányoztuk és olyan verseket
néztünk meg, ami azzal foglalkozik, hogy
milyen kapcsolatunk van azokkal, akik
még nincsenek megmentve és hogyan
tudunk viszonyulni hozzájuk, különösen
akkor, amikor Isten igéjét és az üdvösség
szükségességét mondjuk el nekik.
Találkoztunk a poole-i testvéreinkkel is
egy napra. Mindannyiunknak nagyszerű
időtöltés volt közösségben.
Dordrecht, Hollandia
17 rövid tanúbizonyság 17 testvérünktől
egyetlen óra alatt… igenis lehetséges!
Ebben a hónapban maratoni
tanúbizonyság estet tartottunk. Néhány
történet a hallottak közül: egy testvér
elveszett tárcáját egy másik testvér
találta meg 20 kilométerrel távolabb;
többen is megszabadultak
függőségeikből, dohányzástól, alkoholtól,
káromkodástól és számítógépes
játékoktól; beszámoltak testvéreink a
vigasztalásról, amelyet szeretteik halála
után kaptak; Isten mindig odateszi a
megfelelő embereket az utunkba, amikor
hullámvölgyben vagyunk; a Szent Lélek
erejével képesek vagyunk megbocsátani;
egy testvér beszámolt arról, hogyan
gyógyult meg azonnal influenzából; a
Lélek által megérthetjük a Bibliát; Isten
megváltoztatja a hozzáállásunkat, egy
testvér sosem volt képes stabil munkát
vállalni, de az Úr segítségével most már
van munkája és családja is; a Lélek a
szánkba adja a szavakat evangelizáláskor;
egy testvér bátyját holtnak nyilvánították
egy autóbaleset után, de ima által
feltámadt a halálból; Isten békét ad a
nehézségek idején (vetélés); egy testvér
édesanyja gyors felépüléséről tett
tanúbizonyságot a sztrókja után; Isten
gyógyítást ad depresszióból és
szorongásból; helyreállítja a jó
kapcsolatot szülő és gyermek között.
Felemelő beszédeket hallottunk Ozzy,
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Jakob & Josephine, Dordrecht
Ron és Miguel testvérünktől is.
Rendeztünk egy különleges bali
vacsoraestet is, habként a (pandan)
tortán, előadásokkal egyben… ezt a
lehetőséget használtuk ki, hogy
elbúcsúztassuk Jacob és Josephine
testvérünket, akik hamarosan elhagyják
Hollandiát, hogy támogassák a
közösséget Baliban.
Franciaország
Ebben a hónapban az Egyesült
Királyságból és Szingapúrból jött
testvéreinkkel élveztük a közösséget.
Angliai szentek Franciaországban
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Cseh kemping hétvége

Tanúbizonyságokat osztottunk meg olyan
helyzetekről, amikor elhatároztuk, hogy
Isten szerint tesszük a dolgokat vagy Őt
tettük az első helyre és hogyan áldotta
meg. Például, Dan testvérünk elmondta,
hogy annak ellenére, hogy kevesebbet
sportol, mert így időt és energiát takarít
meg a gyűlésekre, jobb eredményeket ér
el, mint azok, akik megcsinálják mindazt,
amit az edző kér. Hsu Li testvér
elmondta, hogy miután újraszületett az
anyja, tinédzserként még nem látta, hogy
saját magának miért lenne fontos Istent
követni. Ezután Dengue lázat kapott,
amelyet nem diagnosztizáltak, amíg el
nem érte a kritikus pontot. Miután látta a
vérvizsgálat eredményeit, az orvosok
elmondták a családnak, hogy a

vérátömlesztés az egyetlen remény, de ez
nem garantálja, hogy megmenti az életét.
Hsu Li édesanyja nagyon ijesztő
helyzetben volt, de megragadta a
lehetőséget, hogy elmondja a lányának,
hogy neki kell kérnie a gyógyítást Istentől,
amit meg is tett. Másnap Hsu Li
vérvizsgálatai normálisak voltak, ami
sosem történhetett volna meg
egy éjszaka alatt. Ez a csoda
volt neki az, ami után saját
kapcsolatot akart Istennel, és
újra akart születni.
Írország
A hónap folyamán Tom
O’Brien meglátogatott minket
a szerdai gyűlésen, és adott

egy beszédet arról, hogy „A világ
instabil, de Isten elhívott minket,
hogy stabilak legyünk. Allenék
Waterfordban nagy izgalomban
voltak, mert az egyik rokonuk,
Annie megkapta a Szent Lelket.
Annie egyszerűen csak megkérte
őket, hogy „meséljenek a Szent
Lélekről”
és
ima
után
megtapasztalhatta ezt. Meglátogattuk a
testvéreket Kerry-ben és Waterfordban,
jó időtöltés, hogy közösségben legyünk.

Ian and Hsu Li Franciaországban

Tanúbizonyságok

2004 márciusában hallottam az evangéliumot és 2004-04-04-én
születtem újra. Az ó életem: nyugtalan élet, keresve létezésem
célját. Mindenem megvolt, amire bárki vágyott, de mégis volt
valami, ami hiányzott. Nehéz volt elfogadnom, hogy „csak élek”,
mielőtt meghalok.
Tettem egy lépést, hogy megtaláljam a választ. Körbe utaztam a
világot. Az evangéliumot az első meglátogatott országban
hallottam. Nem rögtön ismertem fel, mint a válasz a
kérdéseimre, de engedelmeskedtem Isten szavának.
Imádkoztam
a Szent Lélekért és nyelveken szóltam. Ezután
Fellowship time
bemerítkeztem, teljes vízalámerüléssel, ahogy Jézus is tette. Csak
akkor jöttem rá, hogy EZ A válasz az összes kérdésemre! Egy új
élet kezdődött akkor, tele jelekkel és csodákkal (többek között:
gyógyítás vese fertőzésből, endometríózisból, törött ujjból).
Az életem az Úrral fantasztikus, tele izgalommal. Voltak jó idők
és pár kevésbé jó idő. De Isten mindig ott van velem mindkét
esetben. A válasza soha sem túl késő. Isten megtanít, hogy
győzzem le magam, hogy jobb szolgája lehessek, egy jobb testvér
a testvéreimnek, egy jobb feleség a férjemnek és egy jobb anya a
gyermekeimnek.
Hálát adok Istennek, hogy jelen van az életemben, minden
ígéretével mostanra és később az örök életre.
Ester, Almere, Hollandia
Mark 16:15-20 John 3: 1-8 Acts 2: 38 www.revivalfellowship.nl

2001 márciusában
elmentem Adelaide-be,
mert a nővérem
meghívott. Kifizette a
repjegyemet, mert az Úrba
akart hozni.
Ott elmondta, hogy lehet
egy bizonyítékom Istentől,
hogy létezik. Soha sem
hittem igazán Istenben, de
nagyon érdekelt mi
történik a halál után. Azt is elmondta, hogy ha valaki nem
születik víztől és Lélektől nem mehet be Isten országába.
Azt gondoltam, ha ez igaz, akkor egy igazi problémám van.
Helyesen akartam cselekedni Isten előtt, ezért
bemerítkeztem teljes vízalámerítéssel és imádkoztam a
Szent Lélekért, amit meg is kaptam a nyelveken szólás
bizonyítékával. Abban a pillanatban tudtam, hogy Isten
létezik.
Másnap vissza kellett repülnöm Svájcba. Ott két hónappal
később a férjem is újraszületett és a házasságunk, amit 7
éve próbáltunk megjavítani azonnal meggyógyult.
Isten a fájó nyakamtól, térdemtől és egy meghúzódott
ínszalagtól gyógyított meg és sok mástól ima után.
Kétségkívül tudom az Urat dicsérni, ezért az új életért.
Zsuzsa, Svájc
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