Európai Havi Riport
2019 Szeptember

Szeptember folyamán két
eseményünket is segítették a
testvérek az európai közösségekből: a
tábort Suriname-ban és az
evangelizálós hétvégét
Franciaországban
Két nagyon különböző helyszín, de
ugyanaz a cél—hogy emberek
újraszülessenek, és a testvérek
támogassák egymást az együtt töltött
idő alatt, az Úr munkájával
foglalatoskodva és minél többet
tanulva az útjáról.
Több információ és képek a riportban!
Fent: Suriname
Jobb oldalt: Franciaország
Server News,
September 2019
All the talks, songs and
other items from the
Summer camps 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
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Szerkesztői levél: Csodák
Csodák.
Van egy értékes lecke, amit Jób
könyvéből tanulhatunk.
Néhány tanulmány szerint, idézem: „Jób
könyve a Zsidó Biblia Ketuvim részének
egyik könyve, és az első könyve az
Ószövetségi Keresztény Bibliának.”
Még az Iszlám Jób is említve van, idézem:
„Job (Arabul Ayyub) az egyike a 25
prófétának, akit a Korán is dicsérően
említ, mint egy kitartó és becsületes
hívő (Q.38:44). Történetének a Koránban
is ugyanaz az alapja, mint a Bibliában,
csak ott a három barátja helyett a három
testvéréről beszél és a felesége mellette
marad.”
Szóval, mi is az az általános lecke, amit
Isten szertne átadni számunkra?
A történeet úgy szól, hogy...
Jób 1:1 Vala Úz földén egy ember, a kinek
Jób vala a neve. Ez az ember
feddhetetlen, igaz, istenfélõ vala és bûngyûlölõ.
2 Születék pedig néki hét fia és három
leánya.
Aztán beüt a katasztrófa:
Sabean and Chaldean (v15-17) raiders
come and destroy/steal plus a lightning
storm destroys his sheep and servants.
Then a great wind destroys his eldest
son’s house, with his children inside it.
A második fejezetben csak rosszabbra
fordul a helyzet. Az alábbi ábra is nagyon
jól mutatja ezt. Majd a következő 36

fejezeten keresztül sok beszélgetés
történik a 3 jóindulatú baráttal.
Feltehetünk magunknak pár kérdést:
1 - Miért volt az a sok beszélgetés?
Ahogyan olvasható, világossá válik, hogy
a beszélgetések arról szóltak, hogy miért
történhetett mindez és ki a felelős
mindezért. Ennek pedig az oka, azt
hiszem, hogy arra fókuszált, ami az 1. rész
21.-ben található :
Jób 1:21 És monda: Mezítelen jöttem ki
az én anyámnak méhébõl, és mezítelen
térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette
el. Áldott legyen az Úrnak neve!
Ezen szavakat megvizsgálva kiderül, hogy
ez a következtetés azért gyanús:
Jób 1: 12 Az Úr pedig monda a Sátánnak:
Ímé, mindazt, a mije van, kezedbe
adom; csak õ magára ne nyujtsd ki
kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elõl.
Szóval a Sátán művelte mindezt, nem
Isten!
Majd láthatjuk, hogy a 38. fejezettől már
Isten beszél Jóbhoz. Isten nem próbálja
meg kijavítani Jób gondolkodását, nem
hivatkozik az ezt megelőző fejezetekben
található beszélgetésekre a barátaival,
hanem egyszerűen Jób figyelmét az Ő
teremtményeire irányítja.
2. kérdés - A beszélgetésektől jobbra
fordult a helyzet?
Nem, nem fordult!
Mi a tanúság ebből számunkra ma?
Ha katasztrófa ér minket, nézhetünk a
problémáinkra és még csalódottak is
lehetünk, hogy
Isten ereje
elhagyott minket.
Vagy… egyszerűen
csak kimegyünk a
természetbe, és
ahogyan Isten
Jóbot is
bátorította,
próbáljuk felfogni,
megérteni Isten
nagyságát.
Ez az Isten most
már a mi Atyánk,
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és a mi Apánk alkotta mindezt! Milyen
nagyszerű is ez!
Pál ezt írja:
Római 8:26 Hasonlatosképen pedig a
Lélek is segítségére van a mi
erõtelenségünknek. Mert azt, a mit
kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk;
de maga a Lélek esedezik mi érettünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27 A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja,
mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint
esedezik a szentekért.
28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik
Istent szeretik, minden javokra van, mint
a kik az õ végzése szerint hivatalosak.
A katasztrófáink más nézőpontba
kerülnek. Ez a mi Istenünk, és amin
mindannyian keresztül megyünk, az cask
egy következő mérföldkő az
elkerülhetetlen győzelmeink ciklusában.

Ps Piet Visser

Amit a beszédekben hallottunk:
 Ne cipeljük a tegnapi
nehézségeinket
 Nem irányíthatod a hullámokat, de
megtanulhatsz szörfözni
 Soha ne veszítsd el a bizalmad
Istenben; ha elveszted, elvesztesz
mindent
 A büszkeség önimádat—nem
imádhatod magad és Istent
egyszerre
 Néha nevess magadon
 Igazi, drasztikus változás csak a
szívből jöhet
 Ne csak akkor beszélj Istennel,
amikor a problémák jönnek
 Minden nap el kell dönteni, hogy
Istennel sétálunk
 A bűneid ellopják az örömöd
 Isten minden ismeretlent ismer
 Tanulj a hibáidból
September 2019 Page 2 of 8

Feléledés Európa szerte
Bemerítkezések szeptemberben: 5 Hollandiában, 3 Magyarországon, 2 az Egyesült Királyságban,
2 Franciaországban, 2 Svájcban
Jilles, Rotterdam

Jermaine, Almere

Adeshola, Almere

Edgar, Rotterdam

Erica, Switzerland

Walter, Switzerland

Attila, Hungary

Ashvin (right) , Medway

Mari, Hungary

Da

Tibor, Hungary

Pretty, France

Bright, France

Hírek Suriname-ból
A tábort követő napon meglátogattunk egy hölgytestvért és a
barátját, aki szintén szerette volna hallani az igaz
evangéliumot. Miután meghallgatott minket, imádkoztunk
Szentlélekért és meg is kapta. Ezen a napon be is merítkezett.
Visszamentünk arra a területre, ahol tartottuk a táborunkat,
Paraba, Vier Kinderen-be, hogy meglátogassuk azokat az
embereket akik bemerítkeztek a tábor alatt. Kopogtunk az
ajtókon és sok ember meghallgatta az igaz evangéliumot és
néhányan imádkoztak a Szentlélekért. Egyikük miután
megkapta a Szentlelket, rögtön be is merítkezett.
Dolgozunk azon, hogy tartsunk Paramaribon kívül is
gyűléseket, mert a tábor ideje alatt és előtt is sok olyan
ember merítkezett be, akik a fővároson kívül laknak. Kérjük a
testvéreket, hogy imádkozzanak a helyzet felől, hogy a helyes
lépést tudjunk megtenni e tekintetben.
Guillaume testvér, Suriname
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Tábor Suriname-ban
Szeptember 13-18-ig tartottuk a negyedik suriname-i
táborunkat! Milyen nagy öröm volt látni, hogy több mint
40 ember volt a táborban. 9 testvér vett részt a táborban
Hollandiából. Néhány résztvevő, csak két hete van az
Úrban, és ők kaphattak egy nagyobb képet Isten családjáról.
A tábortéma „Isten hív téged! 2 Péter 1:10 …igyekezzetek
inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatástokat erőssé
tenni”. A táborban minden nap volt egy altéma és a beszédek, tevékenységek e köré épültek. A tábor pénteken
kezdődött és a következő vasárnap egy extra ünneplés
volt, Anthony és Shanisa (almerei közösség) esküvői szertartása alkalmából. A szertartás hozott még vendégeket
és családtagokat a táborba, akik hallhatták a fantasztikus
evangéliumot.
A tábor alatt sokat tanultunk, győzelmeket vettünk, mint
például Conchita a lábában lévő fájdalomtól, Pria a fejfájástól, és még sokan mások, akik felmentek a színpadra,
hogy előadjanak egy itemet. Az itemek szuperek voltak,
szeretettel és nevetéssel!

Játékok
Keresztelés

Fiatal és idős

Minden napot egy imagyűléssel kezdtünk, egy 10 perces
beszéddel, majd egy reggeli szünet, aztán a reggeli gyűlés
2 tanúbizonysággal és egy beszéddel. Minden reggeli
gyűlés után 3 csapatra váltunk és körökben jobban belemélyedtünk a napi témába, ezáltal több tudást, megértést és buzdítást kaptunk az új életünkbe. Az esti gyűlések tele voltak dalokkal, tanúbizonyságokkal és egy beszéddel.
Annak ellenére, hogy az egész tábor alatt nagyon meleg
volt, az energia is sok volt és a játékok is lelkesedéssel
teltek.
Sok gyűlésen voltak látogatók a környékről. Sokan megkapták a Szentlelket és négyen közülük be is merítkeztek
a tábor ideje alatt, és még négyen a tábor utáni napon.
Csodálatos idő volt együtt, egy sikeres táborra nézhetünk
vissza! Reméljük, hogy jövőre látunk titeket!
Ps René Janssen-Maggang
Tanúbizonyság

Testvéri szeretet

Beszéd
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Terem
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Hírek:
motiváló, hogy többet tegyünk? Hát
menjünk és tegyünk többet!

Anthony & Shanisa
Almere, Hollandia
Az Úr jó és meg nem szűnik áldásait adni.
Rinske testvérnek meggyógyult fájó bokája
és kigyógyult allergiából az imasorban.
Testvérek imádkoztak Praveen, új
testvérünk vérszerinti testvérével, akinek le
kellett volna amputálni a lábát, de ima után
az orvosok megerősítették, hogy nem
szükséges a beavatkozás. Ezután a csoda
után a két testvér anyja megtért és úgy
döntött újraszületik. Összesen három
ember született újra ezáltal, hála az Úrnak!
Synthia testvér megosztotta, hogy
védelemben volt részük Rishivel, mikor egy
óriási kő pont közöttük gurult el egy hegyi
bicikli túra alatt. Egy lassan működő
pajzsmirigyből is meggyógyult. Anthony és
Shanisa testvér 14.-én összeházasodott
Szurinámban. Ez volt az első esküvő
Szurinámban, új emberek, Shanisa szülei és
a szurinámi közösség is élvezte. Gratulálunk
nekik és egy nagyon boldog életet kívánunk
az Úrban. Ps René is két hétig ott volt,
élvezte a közösséget és sok
tanúbizonyságot hozott haza. Látogatásuk
alatt sok ember merítkezett be és kapott
Szentlelket, élvezték, hogy részt vehettek az
új emberek látogatásában. Hála az Úrnak,
hogy az egész világra kimegyünk, hirdetjük
az evangéliumot; milyen megtiszteltetés,
hogy megtehetjük ezt! Isten úgy látta
megéri belénk befektetni; ez nem elég

Evangelizálás, Almere

Csehország
Tanúbizonyság a védelemről – ebben a
hónapban az egyik hölgytestvér nagyon
rossz reagált egy darázscsípésre a kezén. A
csípés után rögtön nagyon rosszul érezte
magát és képtelen volt imádkozni. Kijöttek
hozzá a mentősök és 3 napba telt, míg
felépült. A keze kétszeresére dagadt és az
orvosok azt mondták, hogy nem kellett
volna túlélnie ezt a helyzetet. Szóval hála az
Úrnak!
Tanúbizonyság a gondoskodásról - egy
másik hölgytestvér szeretné áldani az Urat,
hogy megáldotta egy sokkal jobb munkával,
mint amire eredetileg jelentkezett.
Válaszolt egy hirdetésben talált
állásajánlatra és mivel teljesen tapasztalt és
képesített volt az adott szakmában, rögtön
fel is akarták venni. Azonban egy, már ott
dolgozó alkalmazott emelte a
munkaterhelést, ezáltal az új munka
törlődött. A munkáltató ajánlott egy másik
munkahelyet és a hölgytestvér rögtön
megkapta azt az állást. Ez az új állás
megfelelőbb munkaidőben és fizeti a
szüneteket is. A hölgytestvér imádkozott
két munkatársáért, akikkel nagyon nehéz
volt együtt dolgoznia és nem csinálták a
munkájukat megfelelően, nem sokkal
később felmondtak!
Dordrecht
A hála volt a témája a jelek és csodák
esténknek. Hét testvér és testvérnő osztott
meg egy egész listányi áldást, amiért
hálásak. Mindenben hálákat adjatok; mert
ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti
hozzátok. (1 Thess. 5:18). Hálát adunk az
Úrnak a csodás védelemért, amit adott
ebben a hónapban különböző
helyzetekben:
•
Isa baba a fejére esett az ágyból. Egy
ellenőrzés után a kórházban
megerősítették, hogy nincs semmi baja.
•
Noortje védelmet kapott egy
autóbalesetben. Biciklizés közben elütötte
egy 50 km/órával haladó autó. A feje az
autó hátsó kerekéhez esett, mikor a földre
került. A sofőr sokkban volt, de Noortje
azonnal felállt és teljesen jól volt.
•
Ashley arcára ráesett egy 50 kg-os
súly, eltalálta az orrát és a szemgödör körüli
csontját. Az orra két helyen kisebb törést
szenvedett, de rohamosan gyógyul, és áldja
az Urat, amiért nem esett súlyosabb baja.

Liny balesetet szenvedett
mozgássérült mopedjével, de szintén
élvezhette az Úr védelmét.
Tanúbizonyságot tehetünk továbbá a
békéről és vigasztalásról, amelyben az Úr a
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balesetek résztvevőit (testvéreket, szülőket,
férjet) részesítette. Tartottunk egy
gyermekdélutánt, ahol a gyerekek kedvükre
játszhattak, míg a szülők finomat
uzsonnázhattak. Nagy örömmel fogadtuk a
sok fiatal vendéget és az idősebbeket is.

Gyermekdélután, Dordrecht

Magyarország
Volt 3 bemerítkezésünk ebben a hónapban,
mind Budapesten kívűl, és 3 ember
megkapta a Szentlelket.
A böjt és ima hétvége után tartottunk egy
gyűlést Debrecenben. Van ott egy
Szentlélektelt anyuka és apuka, akik egy
ideje már nem járnak a közösségükbe, de
lenyűgözte őket az igaz szó és bátorították a
15 éves fiukat, Attilát, hogy merítkezzen be,
amit meg is tett. Előtte az utcán
evangelizáltunk, ahonnan szintén jöttek
emberek. Tibor, akivel még az augusztusi
evangelizáláson beszéltünk Debrecenben,
eljött Budapestre és bemerítkezett.
Soltvadkerten is tartottunk gyűlést, 100 kmre Budapesttől, és utána Mária feljött
Budapestre, hogy bemerítkezzen.
A gyógyítás esten Matthew testvér
végigment azokon a csodás gyógyításokon,
amiket Mónika tapasztalt.
Egy új testvér nem igazán használta a
Szentlelket és még mindig dohányzott, de
egy follow-up után, ahol Isten erejéről
beszéltünk, elkezdett minden nap
imádkozni és már nem iszik és nem
dohányzik és rögtön kapott munkát is.
Nagyon hálás az Úrnak. Egy idősebb
hölgytestvér elaludt, és a temetésén az
egész család, akik nincsenek az Úrban,
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Hírek:
és imára, ami a
fénypontja volt
az év ezen
részének. Egy
zenés
evangelizálást
követett egy
Skype hívás
Liverpoollal,
amit jól
összehoztak a
fenti szentek. Ez
volt legjobb,
amit csináltunk.
Angol testvérek Franciaországban Néhány
keresztelés is
volt: Ashvin a
bevallották, hogy az Úrral való évei tele
kádban kapott Szentlelket, nagyon jó volt
voltak áldásokkal. A két családtag, akik az
látni.
Úrban vannak, békét kaptak az egész
helyzet felől és nagyon áldják az Urat.
Észak-London
Liverpool
Ebben a hónapban Jim és Eunice, aki
Christine testvére, újraszülettek a vasárnapi
gyűlésen Liverpoolban. Christine és családja
35 évvel ezelőtt születtek újra Adelaideben. Pár gyűléslátogatás után mind Jim,
mind Eunice megkapták a Szentlelket az
imasorban és bemerítkeztek. Jimet idézve:
„Életem javában az Anglikán egyház tagja
voltam. Olvastam a Bibliámat, ismertem
Istent és az egyház tanításait, de sose
ismertem Jézust, mint megváltómat.
Szeptember 18-án, 3 látogatás után a
liverpooli közösségben, én és a feleségem
bemerítkeztünk, megkaptuk a Szentlelket
és nyelveken szóltunk. Most már tudom,
hogy Jézus a megmentőm. A 6 hete
súlyosbodó nyaki fájdalmam azonnal
meggyógyult, hála az Úrnak!”
Medway
Mozgalmas és változatos hónap volt a
szeptember, az augusztusban született
Israel első gyűlésén nagyszerűen néz ki
anyukájával. Felutaztuk Londonba egy böjt

Amikor egy éve összeraktuk az éves
programot jó ötletnek tűnt, hogy csináljunk
egy „Bibliai prófécia felöltözős estet”
Meglepően nagy kihívás volt, hogy jó témát
találjunk a jelmezekhez, amikor már erről
volt szó. De mégis, amiket láttunk: a hét
pecsét, az apokalipszis 4 lovasa, egy farkas
báránybőrben, az utolsó trombita, a
nemzetek szorongása, Izreal és még
Ábrahámot és Sárát is láttunk a baba
Izsákkal. Ez jó hangulatot keltett,
beszélgetésre adott lehetőséget. Még
tippeket is kaptunk arról, hogyan
jegyezzünk meg bibliai próféciákat, amiket
fel tudunk használni evangelizálásokon. Egy
buzdító és felemelő böjt és imát tartottunk
együtt a Nyugat-londoni, medway-i és
írországi közösségekkel, melynek témája:
„Mindig keresd Isten arcát!”
Poole, Egyesült Királyság
A poole-i testvérek számára szeptember
nagyon élvezetes hónap volt, közösségben
tudtunk lenni Ray-jel és Nikkivel, mint a régi
szép időkben! Nagyon hálásak vagyunk
nekik, hogy időt töltöttek velünk, és

Liverpool
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szeretnénk jó utat kívánni nekik (mikor itt
az ideje) vissza Adelaide-be. A hónap egy
pár kinti tevékenységgel kezdődött. Volt
egy helybéli evangelizálásunk, ahol nagyon
sok emberrel beszéltünk, ezt követte egy
Biblia böngész, amely mind informatív,
mind oktatási jellegű volt. A rá következő
hétvégén Dorchesterbe mentünk, egy város
ahová nem járunk gyakran, és tartottunk
egy evangelizálást, hogy tudjuk hirdetni
Isten szavát. Volt egy élvezetes sétánk és
piknikünk az őszi napfényben, Thorncombe
Woodsban.
A hónap vége fele tartottunk egy böjt és
ima estet, és volt egy vendég is a gyűlésen;
már sok gyűlésen részt vett, és nagyon
reméljük, hogy az ige üzenetét két kézzel
megfogja, és úgy dönt, hogy bemerítkezik.
Luke testvértől hallhatunk arról, hogy az Úr
hogyan gyógyította meg depresszióból, és

Loveth & Israel

hogyan adott neki önbizalmat az Úr, hogy
meg tudja osztani a tanúbizonyságát és
tudjon beszélgetni az utcán emberekkel van bármi, ami túl nehéz lenne az Úrnak? Ez
minden ebben a hónapban a poole-i
közösségtől - viszlát később.

Észak-London
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Hírek:

Böjt és ima, Rotterdam
Rotterdam
Az egyik új testvérünknek van egy 1 éves
fia. A fiú egy teljes napig nem evett és ivott;
tisztán látszott, hogy nincs jól. Azon az
estén két testvér meglátogatta ezt a
hölgytestvért, aki ezért úgy döntött, hogy
nem megy kórházba, hanem inkább
megvárja őket és majd imádkoznak. Ima
után a fiú rögtön megnyugodott és egy kis
idővel később újra evett, ivott és játszott.
Hála az Úrnak a gyógyító kegyelméért.
Imában tartjuk azokat a testvéreinket,
akiknek gyógyításra van szükségük, várva
a csodát minden nap.
Svájc
A hónap legelső gyűlésén volt egy
vendégünk, aki az utcán hallotta az
evangéliumot az előző nap. Nagyon
élvezte a gyűlést, tartjuk vele a
kapcsolatot és reméljük, hogy hamarosan
újra látjuk.
Nagy áldás volt, hogy egy pár testvér

Nikki
meglátogatott minket Magyarországról.
Fantasztikus hétvégénk volt közösségben,
böjt és imával és sok tanúbizonysággal.
Zsolt testvér megosztotta velünk, hogy
késztetést érzett arra, hogy felhívjon egy
férfit, akitől nemrég kapott egy
telefonszámot. A szívében volt, hogy
felhívja ezt a személyt, és miután megtette
megtudta, hogy a férfi pont akkor akart
öngyilkosságot elkövetni. Ez szombaton
történt. Zsolt meghívta a férfit a vasárnapi
gyűlésre, el is jött és ugyanazon a napon
újra is született. Nagyon boldog és
megkönnyebbült volt.
Köszöntjük két új testvérünket az Úr
családjában! A hónap végén volt egy
nagyon izgalmas eseményünk, amelyen volt

kettő bemerítkezés. Walter testvérrel
Susanne beszélt egy evangelizáláson.
Tartottunk egy follow up-ot, ahol megkapta
a Szentlelket és idegen nyelveken szólt. A

Magyar szentek Svájcban
rákövetkező vasárnap eljött a gyűlésre Erika
barátjával. Walter bemerítkezett és utána
Erika is, aki a keresztelő
kádban megkapta a
Szentlelket. Nagy
örömünkre szolgált, hogy
Ray testvér és Nicky
meglátogattak minket
Adelaide-ből. Meg
szeretnénk köszönni az
összes látogatónknak, hogy
Ray meglátogattak és
támogattak minket, nagyon
hálásak vagyunk érte.

Nyugat-London
Mozgalmas hónapunk
volt. Volt egy családi
evangelizálásunk Andre
és Sarah testvérünknél.
Meghívták a
családtagjaikat,
barátaikat és néhány
munkatársat. Sikeres
nap volt, imádkoztunk
különböző
szükségletekért és egy
hölgy megkapta a
Szentlelket.
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Egy fiatal testvérünk, James, aki a nyári
táborban kapta meg a Szentlelket és
merítkezett be, elmondta, hogy most már
mindig boldog. Nagyon ösztönző látni,
ahogy a fiatal testvéreink élvezik a
közösséget és egyre inkább részt vesznek
abban, hogy elmondják, hogy mit tesz az
Úr az életükben.
Bob Morley testvérünknek szintén része
volt az Úr gondoskodásában, amiről
nagyon szívesen mesél részletesen,
amikor lehetősége nyílik rá. Röviden: egy
iskola gondnokaként a szállás is biztosítva
volt számára, de sajnálatos módon ennek
vége lett. Nem tudott megengedni
magának egy másik szállást, amikor az
előző munkájának vége lett, de váratlanul
egy korábbi iskola-igazgatónő, akinek volt
kapcsolata egy jótékonysági szervezettel,
akik házakat ajánlanak fel olyan
embereknek, akiknek alacsony a
bevételük, felhívta és elmondta neki,
hogy van egy ház, amit fel tudnak
ajánlani. Ebben a hónapban már be is
költözött!! Hála az Úrnak a bőséges
ellátásáért és gondoskodásáért.

Youngies, Hungary

Nyugat-London
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Evangelizálás Franciaországban
Szeptemberben, Angers-ben,
(Franciaország) 10. éves evangelizálós
hétvégét tartottuk. Az Egyesült Királyságból és Hollandiából 15 szent jött
támogatni minket és mintegy 5000
szórólapot sikerült kiosztanunk embereknek. Meghívtuk őket beszédekre,
tanúbizonyságra és item estre. Hat
újonnan érkezett vendég vett részt a
szombati vagy a vasárnapi gyűlésünkön, amelynek eredményeként hárman
megkapták a Szentlelket és ketten
bemerítkeztek. A frissen újjászületett
pár most rendszeresen részt vesz a
gyűléseken, és látják Istent csodálatos
módon válaszolni imáikra. Hálásak
vagyunk az Úrnak az áldásáért, hogy
részese lehetünk a munkának, amiben
lelkeket menthetünk. Nagy köszönet
mindazoknak, akik személyesen és/
vagy imáikban támogattak minket ebben.

Meghívó

Közösség

Vasárnapi gyűlés

Tanúbizonyság

Tanúbizonyság

Tanúbizonyságok
A 80-as években a szüleim Ausztráliába
költöztek, ahol anyukám hallott az Úr szaváról. Bemerítkezett és megkapta a Szentlelket, majd a nővérem és az apukám is.
Azóta Isten életünk részévé vált. Abban az
időben hét éves voltam. Néhány évvel
később rájöttem, hogy szükségem van a
Szentlélekre, és elkezdtem magamnak
keresni. Néhány hónap elteltével megkaptam a Szentlelket a nyelveken való szólás
bizonyítékával és bemerítkeztem az adelaide-i Vogue színházban.
Később abban az évben a családunk visszaköltözött Franciaországba.
Olyan helyről érkeztünk, ahol sok ezer szenttel voltunk körülvéve, de
ott mindent mi nekünk, egyedül kellett csinálnunk: a gyűléseket, a
Lelki ajándékokat... minden beszédet az apukám adta, kivéve, ha
kazettaszalagról hallgattuk a beszédeket. Középiskolában is én voltam
az egyetlen Szentlélekkel telt ember, közösség nélkül, de az Úr kegyesen megőrzött engem és a családomat, és mindannyian biztonságban
voltunk az Úrban. Két évvel kellett visszamaradnom az iskolába, mert
nem tudtam nagyon jól a francia nyelvet, de én voltam az első a barátaim között, aki az iskolát befejezte, aki munkát talált, megházasodott és jó életkörülményeim voltak. Sok csodát láttam az életemben,
sok személyes gyógyulást éltem meg, és olyan emberek is meggyógyultak, akikért imádkoztam. Megtanultam, jobban bekapcsolódni az
Úr dolgaiba, hogy érte munkálkodjak és nagy öröm látni, hogy az
emberek élete megváltozik Isten által, mikor megkapják a Szentlelket, boldogok és olyan reményük lehet, amit ez a világ nem tud biztosítani.
Edouard, Franciaország
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Katolikus családban nevelkedtem
fel, de soha nem gondoltam, hogy
ez volt az út számomra. Tinédzserként feladtam a templomba járást
és hit nélkül folytattam az életet.
Mindazonáltal mindig is tudtam,
hogy Isten létezik, csak nem tudtam, hogyan kerülhetek közel hozzá. Az életem némi boldogsággal,
de sok csalódással folytatódott. Úgy éreztem, hogy ahelyett,
hogy önmagam lennék, csak alkalmazkodtam a környező
emberekhez, anélkül, hogy valóban megértettem volna,
miért.
Aztán egy nap találkoztam valakivel, aki mesélt nekem a
közösségről és Istenről. Kis habozás után elmentem egy
gyűlésre, aztán még néhány másikra. Néhány dolgot élveztem, de legtöbb dolog nem nagyon tetszett. Eltelt egy kis
idő, amíg eldöntöttem, hogy legyen.
Végül imádkoztam egy tanítóval Szentlélekért, és megkaptam a Szentlelket a nyelveken szólás bizonyítékával. Rá egy
hétre bemerítkeztem teljes vízalámerüléssel. Azóta sok minden megváltozott, az életem teljesen más jelentést kapott,
és köszönetet mondok érte az Úrnak
Marie, Franciaország
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