Európai Havi Riport
2020 Február

Egy izgalmas mérföldkőhöz érkezett a Holland Közösség.
Februárban ünnepeltük a közösség 30. évfordulóját.
Néztünk képeket, voltak dalok és persze étel is az eseményen, amit a
szentek rendeztek.
Ebben a havi riportban a Pásztori gyűlésről is többet olvashatsz, ami
Poole-ban, Angliában volt.
Fent: 30. évforduló
Bal oldalon: Poole, Pásztorok és tanítók

Következő programok:
Tavaszi tábor, Magyarország 2020
Április 9—13 TÖRÖLVE, a Covid-19 virus

miatt
Server News,
February 2020
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.
Ps Piet Visser

Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and local
contributors.
Editor:
Pastor Pieter Visser
Kromhout 95
3311RE Dordrecht
The Netherlands
Telephone: +31 78 6146173
Mobile: +31 (0)6 22 808 977
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl
Website: www.revivalfellowship.nl
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A következő programokat is lehet, hogy érinti
Európai Közgyűlés, Rotterdam, Hollandia
Május 21—23
Európai Közgyűlés, London Május 29 — 31
A következő programokat is érintheti, április
végén kiderül
Nyári tábor, Hollandia Július 25—Augusztus 1
Nyári tábor, Anglia Augusztus 8—15
Szurinámi tábor Szeptember 18—23
Francia evangellizálás Szeptember 17—20
Ír tábor Október 21—25
Cseh tábor Október 28—Nov 1
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Szerkesztői levél: Megtisztulási szertartás és/vagy valódi bemerítkezés
1. Péter 3:21 A mi minket is megtart most
képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a
test szenyjének lemosása, hanem jó
lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus
Krisztus feltámadása által;
Péter az ószövetségi „megtisztulást”
hasonlítja össze az újszövetségi üdvösséggel.
A gyakorlatban ezek [a szertartások] sokszor
hasonlítottak a keresztséghez, vagyis a vízben
való alámerítkezéshez.
A jó lelkiismeret keresése (görögben: keresés,
kutatás, tudakozódás) Isten iránt.
Tehát az Újszövetségben ez a megtisztulás az
Isten iránti jó lelkiismerethez kapcsolódik,
nem csak annak a megértéséhez, hogy az
emberek most betöltötték a törvény egyik
előírását.
Még manapság is találunk példákat ezekre a
tisztálkodási vagy megtisztulási rituálékra.

szükséges felszereltséggel, és ez bizonyítja azt
a tényt, hogy sok megtisztulási rituálé
magában foglalta a vízbe merítést.
A János evangéliuma 5. részében említést
találunk Bethesda vizéről, a 9. részben pedig a
siloámi medencéről.
Még a modern időkben is a legtöbb vallásban
előfordul valamiféle megtisztulási szertartás,
amely előírja a vízbe vagy a víz alá merítést.

A fent látható kép Japánból származik: a sintó
vallás követőit láthatjuk rajta, akik az új évet a
jeges vízben való szertartásos megtisztulással
kezdik a tokiói Teppozu szentélynél.
A lenti képen pedig hindu asszonyok fürdenek
hajnalban a Gangesz folyóban.

intézett válasza érdekes (7-8. vers)
És János előre tekintve mondja…
Máté 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek titeket
megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb
nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok
méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd
titeket.
Tehát itt János előretekint arra az időre,
amikor a Szentlélek is hozzáadódik ehhez a
fogalomhoz.
És ez az, amire Péter apostol utalt az 1. Péter
3:21-ben és az Apostolok cselekedetei 2:38-ban
Összehasonlítja az ószövetségi „megtartatást”
az újszövetségi megtartatással. Az
Ószövetségben sok parancsolat szólt a
szertartásos megtisztulásról. Ezek közül a
gyakorlatban néhány hasonlított a víz alá
merítéssel történő kereszteléshez.
Összefoglalás: a számtalan tisztálkodási vagy
megtisztulási szertartás, amelyet mindenféle
vallásokban láthatunk – még a mostani modern
időkben is –, értéktelen Isten szemében, és
senkit sem üdvözít. Sok, „keresztény” vallás
által gyakorolt „keresztelés” is ugyanebbe a
kategóriába tartozik. Csak akkor lesz értelme a
megtisztulásnak, és úgy
válik elengedhetetlenül
fontossá, ha a
Szentlélek is
hozzáadódik, és a
résztvevők megkapják
Isten Lelkét.
Ps Piet Visser

Amit a beszédekben hallotunk:

Itt látható egy fénykép, amely a németországi
Worms városában álló zsinagógában készült.
„Mikvének” nevezik, és Kr. u. 1186-ban épült.
A „mikve” szó holland-jiddis nyelven élő vizet
jelent.
Ez egy olyan hely, ahol az emberek
szertartásosan megtisztulhattak a
bemerítkezéshez hasonló víz alá merülés által.
Számos ilyen történelmi épület létezik, amely
rendelkezik a „bemerítkezéses fürdőhöz”

Még az iszlám vallásban is elfogadott a víz
általi megtisztulás fogalma.
A 2. Királyok 5. részében találjuk Naámán
történetét, akinek hétszer kellett
megmártóznia a Jordán folyóban.

Ha most visszamegyünk az újszövetségi bibliai
időkhöz…
Máté 3:1 Azokban a napokban pedig eljöve
Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea
pusztájában.
2 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert
elközelített a mennyeknek országa.
Nyilvánvaló, hogy a bemerítkezés szertartása
nem volt meglepetés az emberek számára.
Úgy tűnik, hogy a bűnök bevallása egy
tisztálkodási vagy megtisztulási ceremónia
része.
Ekkor jönnek a farizeusok, és ők is részt
szeretnének venni benne. János hozzájuk
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 Ne legyenek minket akadályozó saját
meggyőződéseink. Mindig ellenőrizzük le az
Igéből, hogy helyesek-e a gondolataink!
 Mindent, amit magunk mögött merünk
hagyni, Isten kicseréli valami jóra!
 Konfliktus nélkül soha sem fog előjönni ez a
kérdés: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?”
Ap. csel. 2:37
 Maradj közel Istenhez, akkor csodákat fogsz
látni!
 Azt választod, hogy keresed Istent, vagy
nem? Keresd Istent teljes szívedből!
 Azon múlik, kit vagy mit jelent számunkra
Isten, hogy mivel foglalatoskodunk.
 Ne próbáld kegyes cselekedetekkel
„megváltani” a lelkiismeretedet, hiszen Isten
még csak nem is kérte ezt tőled. Egyszerűen
engedelmeskedj a Szavának!
 Ahol a mi erőnk véget ér, ott kezdődik Isten
ereje.
 Csak egy Jézus van, és ha Őt elfogadjuk, el
kell fogadnunk mindent, amit mondott.
 A testünk még bekorlátoz bennünket, de
tökéletes szabadságban élünk. Istenben
nincsenek korlátok.
 A válasz: itt és most, nem pedig a jövőben!
 Legyen bátorságod megbírkózni azzal, hogy
nem szeretnek téged!
 Számít, mire használod az idődet.
 Hagyd, hogy meggyőzzenek a versek!
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Feléledés Európa szerte
Bemerítkezések februárban 1 Magyarországon, 7 Hollandiában

Christina, Almere

Bence, Hungary

Barnadette, Almere

Hassan, Almere

Charline, Dordrecht

Legin, Rotterdam

Ravi, Almere

Pásztorok és vezetők gyűlése, Poole, Egyesült Királyság
A poole-i szentek írták:
« A poole-i közösség igazán
megtisztelve érezte magát,
mint a Pásztorok gyűlésének
házigazdája. Mindannyian
élveztük a hétvégét

Az egész hétvége nagyon felemelő volt, nagyon sokat tanultunk a beszédekből és az egymással
való beszélgetésekből. Köszönjük a szenteknek a nagyszerű közösséget. Jenny testvérünk 80 éves
lett és jó volt néhány extra szent, akik segítettek ünnepelni. Az este alatt voltak dalok,
tanúbizonyságok és bátorító beszédek a látogató pásztoroktól. Sok lehetőségünk is volt a
bournemouthi evangelizáláson, hogy beszéljünk az Úrról, aminek néhány vendég lett az
eredménye a vasárnapi gyűlésünkön. »
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Hírek:

‘Egy új kaland’ vacsoraest, Almere
Almere, Hollandia
Ebben a hónapban öt ember született újra, és
ezek közül sokan rokonok, barátok vagy
munkatársak. Egy jelek és csodák esten Daniel
testvér, Te Puke, Új-Zélandról megosztotta
velünk, ahogyan Isten meggyógyította a
térdét, ami folyamatosan fájdalmat és
mozgási nehézséget okozott. Az orvosok nem
tudtak segíteni, de Isten teljesen
meggyógyította! Evert testvér tartott egy
prezentációt arról, hogy Isten hogyan mutatja
meg nekünk, hogy a Biblia tényleg az Ő szava:
a teremtésen, próféciákon, a csillagokon,
matematikán, a Nagy Piramison, régészeten
keresztül, és persze személyesen is.
A hónapot egy vacsoraesttel zártuk, aminek a
témája: Egy új kaland. A testvérek egy bibliai
karakterként öltöztek fel és ki kellett
találnunk, hogy kik ők a külsőjük, tippek és
utánzások alapján.
Victoria hölgytestvér egy tanúbizonyságról
számolt be, mert problémája volt a
kormánnyal a gyermek napközbeni ellátását
érintő adóval. Éveken keresztül a hatóságok
levontak tőle egy bizonyos összeget, melyről
kiderült, hogy talán nem volt indokolt.
Testvérünk imádkozott és bízott az Úrban, ami
elvezetett a megoldáshoz: a kormány
felülvizsgálatot rendelt el, jogosulatlan
levonások felől az egész országban több
családnál is. Ezek után azt mondta az Úrnak;
„Uram mások jól jártak az imámmal, én is
szeretnék hallani választ.” A rákövetkező
napon kapott egy levelet az adóhatóságtól,
melyben közölték, hogy nem kell többet
fizetnie, és ha korábban jogtalanul vontak le

összeget, azt teljes mértékben vissza fogják
téríteni. Jó az Úr és igazságos!
Dordrecht
Ebben a hónapban sok látogatónk volt a
gyűléseinken. Egyikük bemerítkezett és
megkapta a Szentlelket. A tanúbizonyság
estünkön négy testvér megosztotta, hogyan
változott el az elméje megújulása által (Római
12:2) újraszületés után. Az egyik
hölgytestvérünk folyamatosan úgy érezte
mintha túlélő módban lenne a depressziója
miatt, nem látott kiutat. Miután újraszületett
meggyógyult a depressziójából és Isten békét
adott az életébe. Egy másik testvér
megosztotta, hogy ezelőtt embereknek
próbált megfelelni, próbált másoknak
segíteni, de nem igazán tudott és mindig
maszkot hordott, hogy elrejtse igazi érzéseit.
Most maszk nélkül tud átmenni az életen és
Isten képessé tette, hogy tényleg tudjon
segíteni másoknak az Ő ereje által. Az a
kiváltság ért minket ebben a hónapban, hogy
Byrne család Liverpoolból meglátogatott
minket az egyik vasárnapi gyűlésünkön.
Micsoda kellemes meglepetés! A hónap végén
ünnepeltük a Holland Feléledési Közösség 30.
évfordulóját finom ételekkel, zenés
előadásokkal és egy fotóvetítéssel a holland
közösség kezdetétől máig. Milyen
megtiszteltetés, hogy része lehetünk Isten
nagy tervének! Fotók a kezdőlapon.
Franciaország
Eddig ebben az évben a munka dolgos és
termékeny volt látogatókkal a gyűléseinken és
új testvérekkel, akik rendszeresen járnak. Az

Francia közösség & Cécile és Jaydan Nyugat-Londonból
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új testvérünk, Marie böjtölt és imádkozott,
hogy Isten válaszolja meg egy imáját január
vége előtt, különben visszatér a
szülőhazájába, mivel az élet Franciaországban
túl nehéznek bizonyult. 2 és fél év után semmi
se ment úgy, ahogy kéne. Szentlélektelt volt,
de nem talált egyházat, ami megválaszolta
volna a lelki kérdéseit. Az imájában az Úrhoz
választ kért a lánya állampolgársága kapcsán.
Egy szombaton kapott egy szórólapot a
közösségbe egy piaci evangelizálás során.
Megérintette, hogy egy gyerektől kapta, ezért
úgy döntött eljön. Január végén egy vasárnap
jött el és imádkozott a helyzetéért. Nem
sokkal ezután kapott egy emailt, hogy a lánya
francia állampolgárságot kapott. Nagyon
boldog és izgatott volt, hogy megossza a
tanúbizonyságot és áldja az Urat a válaszért!
Azóta rendszeresen jár és bemerítkezett. Azt
mondja nincs szüksége rá, hogy más egyházak
gyűléseire járjon, most már a közösség az új
családja. A hónap alatt csodálatos
közösségünk volt testvérekkel Londonból és a
Skype segítségével Cape Townból, DélAfrikából.

Skype gyúlés Cape Townnal
Magyarország
Üdvözlet Magyarországról, ahol egy ember
megkapta a Szentlelket a nyelveken szólás
bizonyítékával és bemerítkezett. Az új
testvérünk évekig egy pünkösdi gyülekezetbe
járt, de ott nem kapta meg a Szentlelket. Az
egyházat erőtlennek érezte, kiábrándult
belőle, de eljött egy gyűlésünkre, ahol, miután
hallotta az igaz evangéliumot, rögtön
megkapta a Szentlelket a keresztelőkádban.
Nagyon hálás azért, hogy megismerhette Isten
hatalmas erejét, amiért évekig esedezett.
Egy testvér, akinek szív problémái vannak,
nem tudott lélegezni, és nagy fájdalom volt a
szívében. A feleségével imádkoztak és két
percen belül elment a fájdalma, és újra tudott
lélegezni. El szeretett volna jönni a gyűlésre,

Magyarország
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Hírek:
de a vérnyomása 209/97 volt. Imádkozott róla
és másnap 135/83 volt a pulzusa, és rendben
volt a gyűlésen. Hála az Úrnak.
Egy testvér sógornőjének műtétre volt
szüksége, a rák eltávolításához. A műtét előtt
imádkoztak, és kevesebb, mint fele annyi idő
alatt megvolt a beavatkozás, mint általában
egy ilyen műtét szokott. Az orvos
megállapította, hogy ez volt a legegyszerűbb
rák eltávolítás, amit valaha végzett, mert a
műtét közben a rák valami csoda folytán
leesett magától. Egy testvérnek munka
nehézségei voltak, amivel nem tudott mit
kezdeni, de egy gyors ima után békét kapott
és a probléma megoldódott. Egy kolléga
nagyon ellene volt ennek a testvérünknek,
ezért imádkozott érte (mivel imádkozunk az
ellenségeinkért) és az Úr azt is elrendezte.
Tanúbizonyság: Enikő
Fiatal testvérünk,
Enikő hétfőn
kórházba került
alhasi fájdalom
panaszával és
hányással. Keddre
már jobban volt, már
nem hányt, de a
vérképe magas
gyulladást mutatott.
Kedden
Enikő
eltávolították a
vakbelét, és szombaton kiengedték a
kórházból. Az utolsó vizsgálat kimutatta, hogy
a vakbele már kilyukadt előtte és hogy az Úr
megvédte őt további károktól.
Írország
Üdvözlet Írországból. A szerdai gyűléseinken
volt néhány látogatónk, akik imádkoztak a
Szentlélekért, ami nagyon izgalmas. A hónap
során meglátogatott minket, Ps Jimmy, Candy,
Ruby és Charlie a poole-i közösségből. Nagyon
értékeljük az időt, amit együtt tölthettünk és
természetesen a támogatást a gyűléseinken
és evangelizálásokon! Reméljük következő

Ps Jimmy, Candy, Ruby & Charlie Írországban

Medway
hónapban több hírrel szolgálhatunk! Hála az
Úrnak.
Liverpool
Ebben a hónapban tartottunk egy 1940-es
évek estét, ahol Bob tanúbizonyságát
hallhattuk:
„1973-ban hallottam az evangéliumot egy
baráttól Auaztráliából, aki megkapta a
Szentlelket a nyelveken szólás bizonyítékával.
Még sohasem hallottam erről ezelőtt. Sok
egyházban jártam előtte, bemerítkeztem és
azt mondták, hogy megkaptam a Szentlelket,
de ahogy elkezdtem érteni Isten szavát a

Bob, Liverpool
tanúbizonyságából, rájöttem, hogy semmi se
történt velem és nincs tapasztalatom.
Másnap este imádkoztam és megkaptam a
Szentlelket és új nyelveken szóltam. Teljesen
megváltoztam és újjá lettem. Később
bemerítkeztem, teljes vízalámerüléssel. Azóta
örülök és a mai napig hálát és dicsőséget adok
az Úrnak.
Az elmúlt 47 évben rengeteg gyógyítást és
áldást tapasztalhattam. Feleségem és a
gyermekeim is Szentlélekteltek. Hálát adok az
Úrnak, dicsérem az összes áldásért, amit
kaptam Tőle és áldom a Nevét.”

A hónap második vasárnapján 128 km/h szél
fújt, ezért le kellett mondanunk a gyűlést, de
szerencsére youtube-on keresztül sikerült
megtartani és sokan becsatlakoztak.
Jamaikai témájú estével zártuk a hónapot, jó
ételekkel, jó hangulattal és vendégekkel.
Poole
Ahhoz képest, hogy rövid hónap, elég hosszú
volt a Február, öt szombattal és remek
közösséggel. Kék éggel és napsütéssel
kezdődött a hónap, így eltudtunk menni a
nagy sétára! A napot Purbeckben töltöttük és
felfedeztük a Corfe kastélyt és a Dorset nevű
falut. Fantasztikus nap volt sétával,
közösséggel, kávéval és tortával. Ps Martinnal
és Lisával is tölthettünk egy hétvégét. Mini
evangelizálást is szervezünk márciusra, ahol
majd postaládákba rakunk sok meghívót és
reméljük, Isten megáldja a munkánkat, és
várjuk a további nagyszerű dolgokat a
közösségben. Hála az Úrnak. Az első oldalon
találhatod a pásztori gyűlésről a beszámolót.
Rotterdam
Hatalmas áldás, hogy bármilyen bajunkkal
tudunk Istenhez fordulni, legyen az kicsi vagy
nagy. Meggyógyított egy még meg nem
született gyermeket, akiről azt mondták,
mozgássérülten fog a világra jönni, de teljesen
egészségesen született meg. Egy testvérnőnk
kollégája eljött egy gyűlésre, és újra is
született. A Biblia iskola saját mini gyűlést
tartott; volt saját zenekaruk, kórusvezetőjük.
Két fiatal testvér egy-egy prezentációt tartott.

Medway
Walmer kastélynál kezdtük a hónapunkat,
Wellington hercegnek az egykori otthonában,
remek történelmi háttere van. Volt egy
szakértő, aki miden tudnivalót elmondott
róla, hosszat sétáltunk a part mellett, ettünk
halat és sült krumplit, majd hazatértünk.
A hónap első péntekén néhány hónap
lemaradás után újra tartottunk egy
A nagy séta, Poole
jelenésekről szóló estét egy jó curry mellett.
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Az egyik arról, hogyan öltözzünk megfelelően,
mint Isten nagykövetei. A másik pedig Isten
teremtéséről beszélt; egy összehasonlítás a
hangyák és köztünk, Isten országának
munkásai. Példabeszédek 6:6 “Eredj a
hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és
légy bölcs!” Sokat tanulhatunk a hangyáktól,
például ahogyan együtt, egymást segítve
dolgoznak egy cél elérésének érdekében. Soha
nem lustálkodnak, mindig szorgosak. Sikeres
hangyázást a következő hónaphoz!
Nyugat-London
Ez a hónap tele volt közösséggel,
evangelizálásokkal és vendégekkel. Az első

Nyugat-London

hétvégén velünk volt Ps Chris, Mónika és a
fiuk Beni, valamint Edouard Franciaországból.
Ps Chris említette a beszédében, hogy
hallgatnunk kell a belső fényünkre, naponta
szükséges imádkoznunk, és ne menjünk a
saját értelmünk után, de építsük magunkat a
Lélekben. Edouard arról beszélt, hogy a
szégyennek már nincs helye az életünkben,
és a megbocsájtás a szabadságunk kulcsa.
Ragaszkodnunk kell Isten ígéreteihez.
Andre testvér megosztotta velünk, hogy
boldognak kell lennünk, ha az evangéliumért
nem szeretnek minket, erősen kell állnunk, és
egyedül Isten szemében kell elismerést
keresnünk.
Volt egy bibliai kvíz esténk. Mulatságos este
volt, ahová mindenki sok energiával
jött, készen arra, hogy nyerjen, persze
szépen. Sokat nevettünk. Volt egy
esténk, ahol azt vizsgáltuk, kik is
vagyunk mi: nem testben levő
emberek, hanem lelkiek, lelki
tulajdonságokkal. Találkozunk jövő
hónapban!

Kvíz, Nyugat-London

Tanúbizonyágok
Új feléledés az életemben:

Megkaptam a Szentlelket 30 évvel később:

10 éves koromban kezdtem el olvasni a Bibliát, miután az édesapám elhunyt. A nővéremmel és az anyukámmal együtt jártunk
egy pünkösdi gyülekezetbe, ahol
megkaptam a Szentlelket.

Egy pünkösdi gyülekezetben nőttem fel és mindig hittem Istenben.
Mivel 7 éves koromban be akartam merítkezni, apukám ragaszkodott ahhoz, hogy járjak külön
Biblia órákra, amíg meg nem értek több dolgot. Végül 10 évesen
merítkeztem be és elkezdtem
keresni a Szentlelket.

De 20 évvel később, amikor képmutató keresztényként éltem a
templomban és pénzügyi nehézségeim voltak, elkezdtem keresni a kiutat. A keresésem nagyon
sok egyház ajtaján keresztül
ment, mielőtt megérkeztem Londonba és felfedeztem a Feléledési Közösséget az interneten.
Ismertem a Szentlélek ajándékait, de még sosem láttam őket
úgy használni, mint az első és az
azt követő gyűléseken.
Nagyon lenyűgöztek a tanúbizonyságok az Úrral való személyes
kapcsolatokról. Egy kis idővel később elhatároztam, hogy elkezdem a saját sétámat Jézussal és újra bemerítkezek. Ekkor Istennek akartam megfelelni, nem más embereknek, és ez a nap volt
az új feléledés az életemben.
Petru Sabasevschi, Észak-London

2009 decemberében elkezdtem
más egyházakat is látogatni. Mélyen magamban még mindig tudtam, hogy szükségem van a
Szentlélekre, szóval 2010 júliusában, amikor a Feléledési Közösségbe látogattam, azonnal észrevettem, hogy mekkora hangsúly
van a Lelken. Néhány próbálkozás után, szeptember 7.-én meg is kaptam a nyelveken szólás bizonyítékával. Nagyon boldog voltam és hatalmas békét éreztem. Ezelőtt depresszióban szenvedtem, öngyilkos és negatív gondolatokkal. Az Úr teljesen elvette ezt tőlem és most tudom, hogy a teljes
kétségbeesés teljesen eltűnt. Kiváltságos vagyok, hogy láthatom
sok ember gyógyulását Isten által, miután imádkozunk értük. Isten
segít nekem mind a kis, mind a nagy problémákban az életemben.
Tudom, hogy egy nap visszatér és készen szeretnék állni, hogy vele
mehessek.
Grace Walker, Észak-London
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