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Server News,  
December 2019 
All the talks, songs and 
other items from the 
recent Winter 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.  

Tavaszi tábor 2020  április 9-13  
Közgyűlés Rotterdam, Hollandia 
május 21-23  
Közgyűlés London   május 29-31  
Nyári tábor, Hollandia  július 25-augusztus 1  
Nyári tábor, Anglia  augusztus 8-15  
Szurinámi tábor szeptember 18-23  
Ír tábor  október 21-25  
Cseh tábor október 28-november 1  

Hol lenne jobb befejezni a 2019-es évet és kezdeni a 2020-as évet mint táborban, 
testvérekkel az Úrban? 
Sokan ott voltunk a téli táborban vagy Hollandiában vagy Angliában, ahol az volt a téma, 
hogy « Tanuljatok Tőlem ».  Szurinámban is volt egy mini tábor azzal a témával, hogy 
« Egy új kezdet—nézz előre ».  Néhány embernek ez nem csak az új év kezdete volt, de 
egy új élet kezdete is; mindegyik táborban voltak keresztelések. Olvass a részletekről a 
riportban! 
Bal fent: Hollandia  Jobb fent: Anglia  Lent: Szurinám  Baloldalt: tábor plakát 

Következő programok: 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Szerkesztői levél: Tanulni Isten mélységes dolgait  
nem szánva időt a tanulásra.  
Mi lenne, ha inkább a mélyebb tanulást 
választanánk Istennel? 
Máté 9:11 És látva ezt a farizeusok, mondának az õ 
tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a 
vámszedõkkel és bûnösökkel együtt? 12 Jézus pedig 
ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek 
van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. 

A farizeusok csak kívülről nézték a helyzetet! 
Azt nézték, Jézus mit cselekszik, de Jézus 
tudta, miért teszi, amit tesz. A 13. versben 
kiemeli: 
13 Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: 
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert 
nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a 
bûnösöket a megtérésre. És újra, Máté 12:7 
Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot 
akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok 
volna az ártatlanokat. 
Jézus valami olyasmire utal, amit Isten próbált 
megértetni Izrael gyermekeivel már sok évvel 
korábban az Ószövetségben. Mikeás 6:6-7-ben azt 
látjuk, Mikeás kérdi az Urat "Mivel járuljak az Úr 
elé?" és aztán folytatja az áldozatok hozatalával: 
olyan cselekedetekkel, amelyek azon alapulnak, 

hogy "mit tegyek azért, hogy 
gyors eredményeket 
kapjak?". 
Ha megnézzük a kép kék 
részét, az az egyhurkos 
tanulás, amely csak a gyors 
eredményekről szól. Mindig 
szembesülni fogunk a 
cselekedeteink 
eredményeivel. Ezért 
mélyebbre kell néznünk és 

megállapítanunk, miért tesszük, amit teszünk. 
Itt is azt találjuk, hogy emberek csak a szabályokra 
és rendelkezésekre néztek, pedig többről van itt 
szó: 
Mikeás 6:8 Megjelentette néked, oh ember, mi 
légyen a jó, és mit kiván az Úr te tõled! Csak azt, 
hogy igazságot cselekedjél, szeressed az 
irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te 
Isteneddel. 
Ez az ige az alapelv az Istennel való jó élethez. Jó 
dolog... 
Igazságot cselekedni: ez a cselekedeteinkről szól. 
Azt tesszük, ami helyes? 
Szeretni az irgalmasságot: az irgalmasságot 
szeretete belülről jön. 
Az irgalmasság azt jelenti, hogy képes vagy 
megbocsátani, képes vagy továbblépni. Isten 
irgalmat tanúsított felénk és azt olvashatjuk, hogy 
mivel Isten ekkora adósságot engedett el nekünk, 
kik vagyunk mi, hogy ne bocsássunk meg 
másoknak? 
Alázatosan járni: vagy szelíden járni, az Úrral járni. 
Még az Ószövetség idején is azt tanították az 
embereknek, hogy "az Úrral járjanak", de ez sok 
szabályhoz kapcsolódott. Minket is arra tanítanak, 
hogy sétáljunk az Úrral, de ezt egy belülről fakadó 
erővel tudjuk véghez vinni. Tudunk alázatosan 
járni, szeretni az irgalmasságot és igazságot 
cselekedni. 
Hóseás 6:6 „Mert szeretetet kivánok én és nem 
áldozatot” 
Ahhoz, hogy a felfogásunkat (percepcióinkat) és a 
gondolkozásunkat megváltoztassuk, szükségünk 
van egy motiváló tényezőre. Soha nem fogod 
megváltoztatni a felfogásodat, hacsak nincs valami 

az életedben, ami motivál téged, hogy 
megváltoztasd. Mi kaptunk valamit, ami motivál 
minket arra, hogy a percepcióinkat 
megváltoztassuk, és utána a gondolkodásunkat, s 
végül a cselekedeteinket. 
Azt kell észben tartanunk, hogy az áldozatokat 
szabályozó rendelkezések nem voltak helytelenek, 

csak arról van szó, 
hogy nem voltak 
elégségesek, amikor a 
szívről van szó. 
Tehát mi is ez a 
motiváló tényező? A 
választ az 1Kor 13:1-8
-ban találjuk, a 
szeretetről szóló jól 
ismert versekben. 
Ha akarunk növekedni 
az életünk tanulási 
folyamataiban, meg 
kell értenünk Isten 
"mélyebb" dolgait. 

Nem csak arról szól, hogy tegyünk jó 
cselekedeteket; a szeretetről is szó van, és arról, 
hogy irgalmasak vagyunk egymás felé. Ha azon 
kapjuk magunkat, hogy nem ékesen viselkedünk 
(ami azt jelenti, olyan dolgot cselekszünk, aminek 
negatív eredménye lesz) megkérdezhetjük 
magunkat, hogy az ok, amiért így viselkedünk, 
vajon nem az-e, hogy kezdjük elveszíteni a 
szeretetünket a testvéreink felé vagy Isten felé. 
Összegzésül: a szeretet az a motiváló tényező, ami 
azt okozza, hogy megváltoztassuk a felfogásunkat, 
ami arra vezet, hogy megváltozzon a 
gondolkodásunk és a viselkedésünk, és ez jó, 
keresztényhez illő eredményeket produkál. ÉS ha 
megértjük, honnan jönnek ezek az eredmények, az 
arra indít minket, hogy újra és újra áthaladjunk a 
három hurkon. Növekszünk, 
tanulunk, mennyei látásunk 
lesz Isten dolgairól és ez 
végül olyan emberekké tesz 
minket, akik képesek 
másokban "feléledést 
okozni". Mert a nagy tervet 
nézve az egész erről szól. 
 
Luke Visser 

A tavalyi téli tábor plakátján a legnagyobb betűkkel 
ez állt: "Tanuljatok Tőlem"  (Jézustól). Ez 
elgondolkodtatott: honnan is tudjuk azt, hogy 
tanulunk? Vagy hogyan tudjuk meg azt, hogy mit is 
kellene megtanulnunk?    
Mielőtt ezeket a kérdéseket megválaszolnánk, meg 
kell értenünk, hogy a tanulás mindig 
összekapcsolódik a változással. Tanulunk és 
megértjük a változást, vagy talán változást 
okozunk. Néha az életünkben kerülünk olyan 
helyzetbe, amikor változnunk kell, általában az 
ilyen típusú szituációkban tanulunk a legtöbbet. 
Az 1Kor 2:10-ben olvassuk, hogy "mert a Lélek 
mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit 
is".  A "mindeneket megvizsgál" azt jelenti, hogy 
"keresni valaminek a megértését".  
Így mi, mint Isten Szentlélektelt gyermekei 
keressük, hogy megértsük, vagyis tanuljuk "Isten 
mélységes dolgait".  
Arra hívott el minket, hogy az Ő dolgait 
mélységében tanuljuk, nem csak egyes 
viselkedéseket sajátítsunk el gyorsan. 
A tanulás tudományos megközelítése szerint a 
tanulásnak különböző szintjei vannak, ahogy az 
alábbi táblázat is mutatja. 
A kék rész csak a cselekedetekre vonatkozik, ezt 

nevezzük egyhurkos tanulásnak. Gyorsan 
megváltoztatjuk a viselkedésünket, hogy más 
eredményeket kapjunk. A probléma azzal, hogy ha 
csak ennyit teszünk, az, hogy újra és újra 
ismételnünk kell a fenti kört, mindaddig, amíg 
azokat az eredményeket kapjuk, ami közel van 
ahhoz, amit szeretnénk az életünkben látni. Ez egy 
nagyon kísérleti módja a tanulásnak, hasonló 
ahhoz, mint mikor göröngyös úton vezetsz kevésbé 
hatékony eredménnyel. A mi elhívatásunk az, hogy 
ennél mélyebbre menjünk. 
A kéthurkos tanulási típus esetében a fókusz a 
gondolkozásunk megváltoztatásán van. Azután 
jön a legnagyobb, a háromhurkos tanulási típus, 
amikor minden a felfogásunkban (percepcióinkban) 
változik meg. 
Mindhárom szint szükséges, de a legjobb, hogyha 
mélyre megyünk és a felfogásunk megváltozása 
által formálódunk, amely lehetővé teszi számunkra, 
hogy a gondolkodásmódunkat változtassuk 
meg. Emiatt pedig az válik lehetségessé, hogy a 
cselekedeteink megváltozzanak, és így olyan 
eredményt hozzanak, amely annak egy mélyebb 
megértésén alapul, hogy ezek az eredmények 
miből származnak. Azok az emberek, akik 
alkalmazzák a tanulás eme mélyebb formáját, 
általában sokkal tudatosabbak azzal kapcsolatban, 
hogy ők most tanulnak, tudják, mit kell még 
tanulniuk és mindig el tudják magyarázni, miért 
tesznek valamit, nem csak azt, hogy mit is 
tesznek. 
Mindhárom tanulási szint egymáshoz kapcsolódik, 
de a felfogásunk (percepcióink) megváltozásával 
kezdődik, amely a legenergiaigényesebb. Ez az oka 
annak, hogy ezt gyakran elkerüljük és ugrunk arra, 
hogy gyorsan a cselekedeteinket változtassuk meg, 

Amit a beszédekben hallottunk: 

 Ne töltsd ki a “tanulási hézagokat” azzal, 
amit TE gondolsz, kutasd, amit Isten vár 
tőled, hogy tudj. 

 Az ember a békét keresi, és Isten az, aki 

azt elérhetővé teszi. 

 A mi bölcsességünk és tudásunk az Úrtól 
van - emlékeznünk kell erre; ne 
támaszkodjunk a saját erősségünkre. 

 Őrizzük meg a lelki embert, mivel hogy az 

az egyetlen, ami szükséges az örök 
élethez. 

 Fülek a hallásra, kezek a munkára, lábak 

az utazáshoz és hogy egyensúlyban 
tartsanak az úton. 

 Menj tovább a legvégéig, ne tekintsd 
befejezettnek, amíg az Úr be nem fejezi. 

 Kerüld a szolgaság igáját, ne légy felemás 

igában. 
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Feléledés Európa szerte 
Bemerítkezések decemberben:  2 az Egyesült Királyságban,  5 Hollandiában, 4 Magyarországon 

A szurinámi tábor és a novemberi és decemberi fénypontok 

Novemberben és decemberben nem volt annyi vendégünk. Észre-
vehető volt, hogy már mindenki buzgón készült az ünnepekre 
Szurinámban. Két hölgytestvérrel bővültünk: Pamela és a lánya, 
Faith. 
 
Meyara decemberben hallotta az örömhírt egy evangelizáláson, s 
úgy döntött, hogy eljön egy vasárnapi gyűlésre. Megkapta a Szent-
lelket és még aznap be is merítkezett. 
Delano tesó és Meredith, a felesége megérkeztek, hogy támogassák 
a helyi testvéreket. Egy mini tábort tartottunk Zanderijben decem-
ber 27-től 29-ig. A tábortéma: Egy új kezdet – nézz előre! Az ehhez 
tartozó versek: Római 12:2; János 4:35 és Filippi 3:14. 
 
A tábor gyűlései során a fiatalabb testvérek is mondtak beszédet. 
Vendégek is voltak egy gyűlésen egyikük (a táborhely menedzsere) 
meg is kapta a Szentlelket a gyűlés után. Voltak beszélgetések, épí-
tő tanúbizonyságok és versek, amiket megoszthattunk egymással. 
Minden nap a gyűlés után olyan kórusokat énekeltünk, amiket a 
szurinámi testvérek még nem ismertek. A tábor utolsó napján a 
táborhely menedzsere (aki korábban megkapta a Szentlelket) 
bemerítkezett. 
Guillaume testvér 

Mirah, Almere 

Shea, Winter camp  Patrick, Winter camp 

Jaylany, Rotterdam 

Airies, Almere (November) Aamir, Almere (November) Rahua, Almere (November) 

Janos, Hungary András, Hungary Zsófi, Hungary 

Melinda, Hungary Deacon, Medway Dordrecht 
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Holland tábor 

Körülbelül 300 testvér vett részt a Hollandiában, Baarloban évente 
megrendezett téli táborban Európából, Ausztráliából és Szurinámból is. 
Egy csodálatos hét tele felemelő beszédekkel, fantasztikus tanúbizony-
ságokkal és közösséggel, azzal a céllal, hogy többet tanuljunk Jézusról. 
Valamint, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk alázatosak és fogékonyak 
a tanulásra, hogy olyanok lehessünk, mint Ő; tapasztaljuk a nyugalmát 
és mutassuk a tanúbizonyságát, és ezáltal ösztönözzük a többieket arra, 
hogy jöjjenek és lássák, Isten mit tartogat számukra. A táborban két 
ember bemerítkezett és megkapta a Szentlelket. Könyvjelzőket készí-
tettek és adtak el a gyerekek így kezdve a saját missziós gyűjtésüket, 
melyet nagyon jó volt látni.  A lelkesedésük nagy hatással volt 
mindannyiunkra. Folytassuk a tanulást az Úrtól, használjuk és inspirál-
juk egymást és a körülöttünk lévő embereket arra, hogy ugyanezt te-
gyék! 
 

Pár gondolat a táborból: 
· Honnan tudod, hogy megtanultál valamit? Amikor próbára vagy téve 
és mások előtt is megmutatkozik az eredmény. 
· Ne térj el a tanítástól (János 21:20) 
· MINDIG egymáshoz van kötve a tanulás és a változás! 
· Istennek a láthatatlan dolgai megmutatkoznak a teremtésben. 
· Nagy különbség van aközött, hogy interneten keresztül hallgatod a 
beszédet vagy, hogy személyesen ott vagy a gyűléseken és hallgatod A 
beszédet. Az első helyzetben TE döntöd el, mit akarsz hallani a máso-
dikban ISTEN választja azt, amit hallanod KELL. 
· Modern gondolkodás. Mindenkinek kell egy „bakancs lista”. Ha Isten 
munkája legalul van sosem fogunk odaérni. 
·Amikor visszanézzük az életünket, mindig egy nagyítót használunk 
(Prédikátor 7:10) 
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Angol tábor 

Az angol téli tábort Lancasterben, Észak-Angliában tartottuk. Körülbelül 
140 testvér vett részt ebben a táborban az Egyesült Királyságból, Íror-
szágból, Hollandiából, Csehországból, Magyarországról és Ausztráliából. 
Plusz még néhány vendég és egy keresztelés tették csodálatossá a he-
tünket közösségben és örvendezésben. A tábortéma a nagyszerű szol-
gálatról szólt, itt van néhány gondolat a beszédekből: 
 

 Ha valami máshoz jobban kötődünk, mint Krisztushoz az nagyon meg 
fogja nehezíteni azt, hogy tanulni tudjunk. 

 Tanulás-vizuális, auditív, kinesztetikus DE nekünk van egy negyedik 
lehetőségünk, a lelki inspiráció, amivel Krisztuson keresztül tanulha-
tunk. 

 Jézussal egy hajóban átjuthatsz a túloldalra. A béke nem attól függ, 
hogy merre jársz az utadban. 

 Amikor Jézus a hajó felé sétált, a vihar megszűnt – Jézus a mi életünk-
ben is ott van. 

 Az elhívás ’Jőjjetek én hozzám’ az iga csak akkor lesz nehéz, ha nem 
sétálsz együtt Krisztussal. 

 Minden döntést gondolj át, vajon ez Isten akarata? 

 A körülményeink befolyással vannak ránk szóval jó, megbízható forrá-
sokra van szükségünk ahhoz, hogy megértsük, táplálva legyünk és növe-
kedjünk. 

 Láthatjuk a dolgokat úgy, hogy milyen kicsik/ nagyok, de Istennek min-
den lehetséges, ezért hit által szükségtelen tervezgetnünk a B tervet. 

 Ha meg kell tanulnod valamit, a legjobb tanárt akarod, hogy a legtöb-
bet tudd kihozni belőle. 

 Fontossági sorrendet kell állítanunk, hogy mit szeretnénk megtanulni, 
és utána azokba a dolgokba rakjunk időt és energiát. 

 Isten dolga nem teher, ha ezt érzed, akkor valamit nem látsz/csinálsz 
jól. 

 

Hallhattunk egy erőteljes tanúbizonyságot Skype-on keresztül testvér 
Walesitől (Poole/Fiji). Megosztotta velünk, hogy Isten hogyan szabadí-
totta meg őt ima által, amikor a teste egy rejtélyes betegség miatt le-
állt. Elmesélte a családja és saját reményét, amely által testvér Vara 
meggyógyult. Egy prezentáció a sáskákról segített nekünk megérteni a 
szerepüket a bibliai próféciákban, és jelentőségüket a mai világban. 
Egyik délután tűz ütött ki a konyhában. Egy tűztakaró és két tűzoltó 
készülék után a tűz még mindig erősen lángolt és hála az Úrnak az ima 
után és, hogy egy testvérnek volt már hasonló tapasztalata tűzzel, az 
teljesen eltűnt. Hála az Úrnak csak egy serpenyő ment tönkre és a tűz 
után a testvérek együtt takarították ki a konyhát és egy jó északi vacso-
ránk volt (sültkrumplis szendvics). Vissza tudod nézni a tábort a 
YouTube-on, a Medway Revival Fellowship csatornáján. 
Legyen 20:20 látásotok 2020-ban! 
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cigarettafüggőségtől való megszabadításról, 
munkáról való gondoskodásról rossz 
körülmények között, egy fülfertőzés 
gyógyításáról, egy otthonról való 
gondoskodásról, valamint két fantasztikus 
beszédet is hallottunk. Nagy lendületet ad 
nekünk, hogy kapcsolatban lehetünk a 
távolabbi testvéreinkkel. Tamara és Janice 
nőtestvéreink Ausztráliából hosszú utat tettek 
meg, hogy meglátogassanak minket egy 
vasárnapi gyűlésen; csodás közösségben 
lehetett részünk. Ezen a napon tele volt a 
termünk, 6 új ember jött a gyűlésre, 
mindannyiuknak ez volt az első alkalom. 
Köztük volt egy hölgy, Kevine és a családja. 
Katolikus háttérrel rendelkezik, de meg 
szerette volna kapni a Szentlelket, amelyet 
meg is kapott miután nézett egy erről szóló TV 
műsort. Imádkozott az Úrhoz, hogy megtalálja 
azt a helyet, ahol többet tud tanulni. Nem 
sokkal később az egyik lánya kapott egy 
meghívót egy gyűlésre hozzánk. Nincsenek 
véletlenek az Úrban… Meglátjuk, hogy mit 
kezd a lehetőséggel, amelyet Isten adott neki. 
Az év a holland téli táborral zárult, ami 
nagyszerű alkalom volt a tanulásra. 

Magyarország 
Négy bemerítkezésünk volt és ketten 
megkapták a Szentlelket és idegen nyelveken 
szóltak. 
A hónap egy evangelizálással vette kezdetét, 
ezt egy tanúbizonyság est és evangelizálás 
műhely követte és egy fantasztikus Holland 
táborral zártunk, amiért mindannyian nagyon 
hálásak vagyunk. Nagyon sok izgalmas 
tanúbizonyságot hallhattunk a hónap 
folyamán, főleg az új testvérektől. Egy új 
hölgytestvérrel egy evangelizáláson beszéltek, 
de az elején nem volt érdeklődő és elsétált, de 
csak azután, hogy a testvér el tudta mondani 
neki az evangéliumot. Néhány pillanattal 
később visszament és egy óráig beszélt arról, 

Almere, Hollandia 
A december csak úgy elrepült! Az első 
hétvégén villámközösséget tartottunk, ahol 
rengeteg tanúbizonyságot megosztottunk 
arról, hogyan nyertünk győzelmeket, és miket 
tanultunk az elmúlt évben. Nagyszerű dolog, 
amikor fiatalok és idősek együtt 
szorgoskodnak az Úrért. Sinthia megosztott 
egy tanúbizonyságot egy rotterdami 
testvérünkről, Yaniráról, aki 3 éve hallotta az 
evangéliumot. 10 évig egy pünkösdi egyházba 
járt, ahol nem kapott bátorítást a Szentlélek 
vételére. Az elmúlt három év során 
megértette, hogy nem pénzt vagy más anyagi 
dolgokat kell felajánlanunk Istennek, hanem 
az egész életünket alázattal, 
engedelmességgel és Isten szavának 
cselekvésével. Yanira úgy határozott, hogy 
még egyszer bemerítkezik és újrakezdi az 
életét. Az első csoda az volt számára, amikor a 
keresztelővízből kiemelkedve új nyelven 
kezdett szólni. Mindig titkos vágya volt, hogy 
az Úr megváltoztassa a kemény hangját, és 
pontosan ez történt. Most már nagyon örül, 
hogy végre érti, mit jelent valójában Isten 
gyermekének lenni. Eljött velünk a táborba is. 
A hónap során több estét töltöttünk olyan 
témákkal, mint a vallásos ünnepek eredete és 
a közösségeinkről szóló nemzetközi hírek. 
Közvetlenül a tábor előtt újraszületett egy 
hölgy, amit nagyszerű volt látni! A taxiban 
hallotta az evangéliumot, és úgy döntött, hogy 
többet akar tudni erről a csodás üzenetről. 
Nagyon várjuk, hogy még több lelket 
láthassunk megmenekülni, úgyhogy hajrá! A 
mezők fehérek az aratásra. 
 
Csehország 
Egy nagyon nyugalmas decemberünk volt. Az 
első hétvégén egy érdekes prezentációnk volt 
a magányról ebben a világban, és láthattuk, 
hogy milyen áldottak vagyunk, hogy van egy 
családunk az Úrban. Azután volt egy 
vacsoraesténk együtt, amellyel lezártuk ezt az 
évet és megszámláltuk az áldásainkat, melyek 
az év során történtek. Ezután néhány testvér 
elment táborba Angliába vagy Hollandiába és 
mindannyian nagyon feltöltődve tértek vissza. 
Akik itthon maradtak együtt töltötték a 
szilvesztert közösségben, és imával zárták az 
évet. Egy gyors tanúbizonyság testvér Evatól: 
A nagymamájával él együtt, ami megnehezíti 
az életét, és senki más nem segít a családjából 
ebben a szituációban. Szóval Eva megbeszélte 

egy testvérrel, hogy imádkoznak minden 
reggel ugyanakkor egy héten keresztül erről a 
helyzetről. Következő vasárnap Eva adott 
tanúbizonyságot arról, hogy Isten hogyan 
segített neki… a helyzet a mamájával nem 
változott, de a saját gondolatai és hozzáállása 
igen. Elmondta, hogy akkora nyugalmat 
kapott, amelyhez hasonló még soha nem volt 
ezelőtt. Boldogan és stressz mentesen tud 
boldogulni ezzel a helyzettel, hála az Úrnak. 
 
Dordrecht, Hollandia 
Decemberben sok élvezetes programon 
tanulhattunk többet Isten szaváról. A hónap 
elején búcsút mondtunk a kedves 
testvéreinknek, Jacobnak és 
Josephinnek, akik Balira költöztek, 
hogy a szőlőskert ottani részén 
szolgálják az Urat. Volt néhány 
vendégünk, egy be is merítkezett. A 
hónap végén visszatekintettünk az 
előző év néhány fénypontjára 
világszerte. Mekkora megtiszteltetés, 
hogy részesei lehetünk Isten 
csodálatos munkájának! Barlooban, a 
téli táborban is épülhettünk. Az év 
második gyűlésén összesen 10 
vendégünk volt, gyerekekkel együtt. 
Egyikük egy kínai hölgy volt, aki 3 éve 
megjelent pár gyűlésünkön. Úgy 
érezte, hogy most tényleg szeretné 
újrakezdeni, s úgy döntött, újra eljön 
egy gyűlésre, aminek a végén 
bemerítkezett, és megkapta a 
Szentlelket. Egy új teremtés 
Krisztusban, milyen csodálatos kezdés 
a 2020-as évnek! 
 
Franciaország 
Sok fénypontunk volt ebben a hónapban, 
melyet egy felemelő Skype-os gyűléssel 
kezdtünk az ír testvérekkel. Hallottunk 
tanúbizonyságot a szerencsejáték- és 

Hírek: 

Janice és Tamara testvérnőkkel, Franciao. 

Múlt hónapban lettek bemerítve, Mo. 

Zenekar, Magyarország 

Villám közösség, Almere Ester tanúbizonysága 
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beteljesült, míg a többi várat magára. Az igék 
olvasásával el tudtunk merülni Isten szavában, 
és jobban meg is értettük. Az „évvégi” 
estünkön nagyszerű közösségben volt részünk 
egymással, sokat játszottunk, élveztük a finom 
ételeket, és megünnepeltük három testvérünk 
születésnapját. Néhány látogatónk is volt, akik 
hallhatták az üdvösség evangéliumát. 
Mindenki nagyon jól érezte magát. A téli tábor 
nagyon izgalmas volt! Néhány tipp ebből a 
hónapból: „Isten és a közösség az első, 
minden más ezután következik.” „A hit 
cselekedetekben, nem szavakban nyilvánul 
meg.” „A Szentlélek vezet minket, és azt 
akarja, hogy felemeljük.” Ez minden Poole-ból 
és mindenkinek boldog újévet kívánunk. 
 
Rotterdam, Hollandia 
Decemberben imádkoztunk egy testvérnek a 
kollégájáért, aki számítógépes bűnnek az 
áldozata lett és nagy mennyiségű pénzt 
vesztett el. A bank azt mondta, hogy nem 
valószínű, hogy visszakapja, mivel több száz 
bankszámlára lett utalva. Ima után visszakapta 
az összes pénzt a számlájára. Egy testvért talpi 
gyulladással és sérült ínnal diagnosztizálták. 
MRI vizsgálatra volt szüksége, de imádkozott 
azért, hogy az orvosok ne találjanak semmit. A 
vizsgálat után azt mondta az orvos, hogy 
valami történt az ínnal, de most nem talált 
semmit. “Ez nem tetszik, először volt 
problémája most nincsen, nem értem ezt” 
mondta az orvos. Hála az Úrnak! 
 
Svájc 
Ebben a hónapban hallottunk egy 
prezentációt a karácsonyról és az eredetéről. 
Olvastunk verseket, de nincs bizonyíték arra, 
hogy Jézus december 25-én született volna, 
valójában azt mondják a versek, hogy a juhok 
a legelőn voltak, József és Mária szamárháton 
utaztak, amiből arra következtethetünk, hogy 
nem téli időszakban történt ez. Nem az fontos 
számunkra, hogy Jézus mikor született, 
hanem, hogy megemlékezzünk az áldozatáról 
és hogy mit tett értünk, és hogy így egy 
különleges helyzetben lehetünk, hogy Isten 
fiai vagyunk és hozzáférhetünk az ígéreteihez. 
Egy jó beszédet is hallottunk arról, hogy Isten 
erejével tegyünk mindent, ne a saját erőnkből. 
A Szentlélek él bennünk, ami által Isten ereje 
van az életünkben. Zsoltárok 32: 7-11.  

hogy mennyire csalódott más közösségekkel 
és egyszerűen az élettel. Eljött a kislányával a 
következő gyűlésre és először nagyon óvatos 
volt, de látta az evangélium hűséges 
hirdetését és bemerítkezett és megkapta a 
Szentlelket. A következő gyűlésre egy órával 
korábban érkezett, és kint állt a hidegben a 
gyerekével és egy vendéggel, akit elhívott; 
ilyen nagy volt a lelkesedése. 
Egy hölgytestvér egy lakást keresett, és talált 
egyet, ahol a kiadó pont egy kereszténynek 
akarta kiadni. A testvérünk megosztotta vele 
az evangéliumot és eljött és megkapta a 
Szentlelket és bemerítkezett, miután a világ 
nagyon csúnyán bántotta, és már most látja, 
ahogy Isten gyógyítja az életét. Egy másik 
testvér nagyon hálás az Úrnak, hogy 
meggyógyította őt a táborban, 
ahol kettő napig ágyban kellett 
maradnia, de tudott lenni 
konyhán az utolsó napon és 
tudta szolgálni a testvéreit.  
 
Tanúbizonyság: A magyar 
testvérek útja hazafelé 
A táborból hazafelé volt egy 
problémánk mivel 60 testvér 
nem tudott visszarepülni a köd 
miatt. Voltak 
akiknek haza kellet jutniuk és át 
tudtak menni más reptérre és 
haza tudtak repülni. Akik 
maradtak, azoknak biztosítottak 
szobákat a reptér hoteljében, 
áttörve a tömegen, akik 
ugyanezt próbálták tenni. Más 
testvérek egy későbbi járattal repültek volna, 
de azt is törölték. És itt látszott mennyire nagy 
a testvérek szeretete, mivel nem volt több 
szoba a 8 testvérnek. A probléma hallatán a 
többi testvér felajánlotta az üres ágyakat a 
szobájukban, vagy átköltöztek másik szobába, 
hogy a családok együtt tudjanak lenni, így 
mindenkinek volt helye. A következő reggelen 
és estén a legtöbb testvér haza tudott menni, 
de négy testvéreknek várnia kellett péntek 
reggelig vagy estig, hogy hazajöjjenek. Egyik 
testvér sem jött vissza negatív véleménnyel a 
történtekről, mivel az Úr megmutatta a kezét 
a helyzetben. Egy pár tanúbizonyság az eset 
után. Nagyon jó tapasztalat volt látni a több 
ezer ember között, ahogyan a testvérek 

vigyáztak egymásra, a 
férfitestvérek egy pajzsot 
alkottak, hogy 
megvédjék a hölgyeket 
és a kisgyerekeket. 
Nagyon hálásak vagyunk 
a biblia alapelvének, 
hogy megmutatja, hogy 
mikor a testvérek 
egységben vannak, 
segítenek egymásnak 
átmenni nehézségeken. 
A repülőn pedig tudtunk 
evangelizálni és megosztani a 
tapasztalatunkat, és egy hölgy megígérté, 
hogy eljön egy gyűlésre. 

Medway 
Decemberben elköszöntünk Catarinától 
Perthből, aki a nyári közgyűlés óta velünk volt. 
A fitestvére, Deacon és a legjobb barátnője 
Utariah eljöttek az utolsó pár napra, amíg itt 
volt, és Deacon bemerítkezett. Hónapokkal 
ezelőtt megkapta a Szentlelket, de várnia 
kellett amíg 18 éves lett mielőtt 
bemerítkezhetett volna. Bemerítkezett mikor 
18 éves és 1 hetes volt. 
Ps.Tim és Mel Cope meglátogattak minket, 
élveztük a társaságukat és odaadásukat.  
Az utolsó gyűlésen a téli közgyűlés előtt 
visszapillantottunk az évre, mi történt, 218 
kép 40 perc alatt, nagyon élvezetes volt és 

nagyon várjuk ugyanezt 2020-
ban.  
 
Poole, Egyesült Királyság 
A decemberi hónapot 
evangelizációval kezdtük, amit 
egy közösségi est követett egy 
DVD prezentációval. Szokásos 
csütörtöki bibliatanulmányozó 
estünk továbbra is 
népszerűségnek örvend. Az 
utóbbi hetekben a kisprófétákat 
vettük sorra, megvizsgáltuk, 
hogyan próbáltak szót érteni 
Júdával vagy a tíz törzzsel. A 
próféciák egy része már 

Hírek: 

Ps Tim & Mel, Medway 

Magyarok az eindhoveni repülőtéren 

Catarina, Utariah & Deacon 

Testvérek az angol táborban 
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Hírek: 

tanultak. Sok mindent lehetett megosztani és 
sok mindenről lehetett beszélni.  

A hónap végén elutaztunk a holland téli 
táborba, ami, mint mindig, egy csodálatos idő 
volt tanulással és közösséggel. Hála az Úrnak! 
 
Nyugat-London 
Ebben a hónapban Jean, aki egy evangelizálás 
során jött és részt vett a gyűléseken az elmúlt 
hónapban, bemerítkezett a lancesteri téli 
táborban. 
Adjoa tanúbizonyságot tett arról, hogy az 
elmúlt két évben új otthon keresett messze a 
családjától, mert konfliktusai voltak az 
édesanyjával, aki nincsen az Úrban. Meg 
akarta alapozni a sétáját az Úrban és saját 
döntéseket hozni. Imádkozott és az Úr elé 
rakta, tudva, hogy meg fogja áldani. Ebben a 
hónapban kapott egy hívást az 
önkormányzattól, aki vadonatúj otthonokat 
ad, teljesen felszerelve mindennel, amire 
szükség van. Már az első látogatásnál neki 

adták a kulcsot! Közel 
van a munkahelyéhez 
és a lányának az 
iskolájához, és 10 
percre van a teremtől! 
Sarah is 
tanúbizonyságot tett 
arról, hogy terhessége 
közben hogyan 
vigyázott rá és a fiára 
Isten. Annak ellenére, 
hogy négy napig tartott 
a vajúdás és fertőzést 
kapott a szülés előtti 
éjszakán, Josiah teljesen rendben 
megszületett és nagyon boldog baba. Nagyon 
hálás az áldott életéért. 
Azok, akik elmentek a téli táborokba felépülve 
jöttek vissza attól, amiket hallottak és 

Tanúbizonyságok 
2002 júniusában Sydney-ben utazgattunk, a ba-
rátnőmmel Rachaellel, amikor kaptam egy meghí-
vót egy közgyűlésre. Elmentünk és ott hallottam 
életemben először az újraszületésről. Addig csak 
a katolicizmust ismertem és tényleg azt hittem, 
hogy az "igaz egyházban " vagyok. Verseket mu-
tattak a Bibliából az újraszületésről, majd vona-
kodva elmentem imádkozni. De amikor Rachael 
megkapta a Szentlelket, nyelveken szólt, nagy 
hatással volt rám. Eldöntöttem, hogy az-
nap bemerítkezek, teljes vízalámerüléssel, 
mert tudtam, hogy Jézust is felnőttként merí-
tették be. Az elkövetkezendő pár napban óriási 
változást láttam Rachaelen és imádkoztam Istenhez, hogy erősítse meg, 
ha ez az igazság, és hogy töltsön be a Szentlélekkel. Minden kétségem 
elszökött, amikor nyelveken szóltam! Azonnal meggyógyultam az alko-
hol ivási vágyamtól, amit saját erőmből sose tudtam lerakni. Visszafelé 
úton összeházasodtunk Fijin és teljesen megváltozva tértünk vissza 
Írországba. A közösség Észak-Írországban volt, ezért minden héten 
felutaztunk. Isten gyorsan megmutatta, hogy ragadjam meg az általa 
kínált életet és dobjam el a régi nemzeti öntudatomat. Ráébredtem, 
hogy az igazi válasz a megbékélésre az által van, hogy az emberek meg-
kapják Isten Szentlelkét és egységbe lépnek Isten utaival. Volt lehetősé-
gem az évek alatt, hogy meglátogassam Nyugat-Afrikát. Libériában 
a reptéren nagyon beteg és gyenge lettem, képtelen voltam imádkozni 
vagy akár segítséget kérni valakitől, de ekkor egy vers jutott eszembe, 
Efézus 3:20: „Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket meg-
cselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi 
bennünk munkálkodó erő szerint”. Azonnal meggyógyultam. Az elmúlt 
pár évben kifejezetten sok problémával kellett megküzdenem, de tu-
dom, ha hagyom az Úrnak, hogy igazítson, mindig boldog vége lesz.  
Anthony, Írország 

Katolikusként nőttem fel és jól éreztem magam az elkötelező-
dés mentes életemben. 1999-ben az életem nagyon megválto-
zott, amikor a bátyám, Martin kábítószer túladagolás-
ban meghalt, szüleimet és engem törött szívvel hagyva itt. Kü-
lönböző dolgokat próbáltam ki, hogy visszanyerjem a boldogsá-
gomat és küzdöttem a békéért. Próbáltam tanácsadást, bele-
mentem az okkult dolgaiba és elkezdtem tanulni, hogy Reiki 
mester (energetikai gyógyító) legyek. 2001-ben úgy döntöttünk, 
hogy Ausztráliába utazunk egy évre. Megragadtam 
a lehetőséget, hogy itt  hagyjam a gyászt és az emlékeket, de ők 
is velünk tartottak. Anthony kapott egy meghívót az utcán. Azt 
hittem, hogy az energetikai gyógyítással kapcsolatos, úgy-
hogy elmentünk. AZ üdvözülésről mutattak nekünk verseket a 

Bibliából, amiről tudtam, hogy Isten szava. Ki lett próbálva a hitem, meg kel-
lett tudnom, hogy igaz-e. Először imádkoztam, azért, hogy Isten betöltsön a 
Szentlelkével és elkezdtem más nyelven szólni. Ezután bemerítkeztem teljes 
vízalámerüléssel. Azonnal meggyógyultam a törött szívemből, felszabadított 
az alkohol ivási vágyamból és abbahagytam a káromkodást. Az egyik  legna-
gyobb dolog számomra az volt, hogy igazság van az életemben, nincs több 
hazugság. Teljesen új emberként tértünk vissza Írországba: újra születve és 
házasan. Adósságban voltunk és munkanélküliek, de visszanézve látom, hogy 
fordította meg Isten az életünket jobbra. 2018 végén egy pár hónap alatt 3 
tagja is elhunyt a családomnak, köztük az anyám is. Láttam, ahogy az unoka-
testvéreim megkeményednek a gyásztól, miközben én vigaszt kaptam Isten-
től és azt a békességet, mely minden értelmet felülhalad. Tavaly úgy dön-
töttünk, hogy Dublinból North Kerry-be költözünk. Gyorsan munkához ju-
tottam, ami azt jelentette, hogy oda-vissza kellett ingáznunk, amíg új otthon-
hoz jutottunk. Sok különböző csatát kellett már megvívnom, de tudom, hogy 
ez nem olyasmi, amit természettől fogva saját erőmből végig tudnék csinálni, 
mivel teljesen a komfort zónámon kívül esett. Filippi 4:13 jutott eszem-
be: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Várom látni, 
hogy az Úr mit készített elő számunkra.                                   Rachael, Írország 

Item: Tábordal németül 

Gyűlés Baarloban 


