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Európai Havi Riport 
2020 Március 

 
Server News,  
March 2020 
All the talks, songs and other 
items from the recent 
Leadership camp in Adelaide 
are now available from this link:  
http://re-acts.com/recordings/
library/?dir=Australia-SA/
Adelaide-Carrickalinga/202003-Leadership%20Camp  
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 Pieter Visser 

 
 
 

Következő programjaink: 
 

A koronavírus miatt nem nagyon tudunk 
előre tervezni. 
A jelenlegi korlátozások (részbeni) 
megszüntetése a nyári tábor környékére 
várható (július utolsó hete, aug. első hete) 
Jó lenne, hogyha akkor már együtt 
ünnepelhetnénk az egységet és lehetne 
egy nagy táborunk, talán csökkentett 
lészámmal. De ha nem lesz, tervezzük a 
korlátok nélküli közösséghez való 
visszatérést a téli táborunkra, 2020 dec. 
25– 2021 jan. 1. 

Talán március az utolsó hónap egy 
ideig, hogy gyönyörű képeket 
mutathatunk szentekről, akik 
Európában és az egész világon 
összegyűlnek. 
De ahogy olvasod a hírlevelet a 
különböző közösségektől, látni fogod, 
hogy az egyység erősebb, mint 
valaha, ahogy alkalmazkodunk és 
utakat keresünk, hogy erősíthessük 
egymást és világítsunk a körülöttünk 
levőknek. 
 

A márciusi riportban: beszámoló az 
adelaide-i Vezetők táboráról, és jó 
hírek a testvéreinkről Libériából.  
 

Fent: Vezetők tábora, Ausztrália 
Jobb oldalon: Ps Yomi szolgálja a 
testvéreket stílusosan, Nyugat-London 
Bemerítkezés Libériában 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
http://re-acts.com/recordings/library/?dir=Australia-SA/Adelaide-Carrickalinga/202003-Leadership%20Camp
http://re-acts.com/recordings/library/?dir=Australia-SA/Adelaide-Carrickalinga/202003-Leadership%20Camp
http://re-acts.com/recordings/library/?dir=Australia-SA/Adelaide-Carrickalinga/202003-Leadership%20Camp
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Szerkesztői levél:  Mit kért tőlünk Isten?  

legyetek megfelelni mindenkinek, aki 
számot kér tőletek a bennetek levő 
reménységről, szelídséggel és félelemmel: 
 

Az embereknek beszélünk erről a 
Szentlélekről, amit mi is megkaptunk, és 
hogy nekik hogyan lehet ugyanez. Péter 
apostolt idézzük: 
Apostolok cselekedetei 2:38  Péter pedig 
monda nékik: Térjetek meg és 
keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus 
Krisztusnak nevében a bűnöknek 
bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek 
ajándékát. 
 

Az Apostolok cselekedetei 10-ben látjuk 
Péter gondolkodásának kijavítását azzal 
kapcsolatban, kikhez menjenek az 
evangéliummal. Nem csak a zsidókhoz, 
hanem a pogányokhoz is. 
 

Aztán pedig látunk olyan dolgokat, mint 
például Pál elhívását az Apostolok 
cselekedetei 9-ben, látjuk hogyan indította 
őt a Szentlélek az Apostolok cselekedetei 
13:2-ben:  
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és 
böjtölének, monda a Szent Lélek: 
Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust 
a munkára, amelyre én őket elhívtam. 
 

Ap. csel. 13:4  Ők annakokáért, miután 
kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének 
Szeleucziába; és onnét elevezének 
Cziprusba. 
 

Ezután pedig következett az a vita, hogy az 
evangélium a pogányoknak is szól-e, vagy 
csak a zsidóknak. A Szentlélek eldöntötte 
ezt a vitát. 
Ap. csel. 15:28  Mert tetszék a Szent 
Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher 
ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges 
dolgokon kívül, 
 

És ismét… 
Ap. csel. 20:23  Kivéve, hogy a Szent Lélek 
városonként bizonyságot tesz, mondván, 
hogy én reám fogság és nyomorúság 
következik. 
24  De semmivel sem gondolok, még az én 
életem sem drága nékem, csakhogy 
elvégezhessem az én futásomat örömmel, 
és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr 
Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten 
kegyelmének evangyéliomáról.  
 

Mindezeken keresztül látjuk a Szentlélek 
vezetését. Ez ösztönzött embereket, hogy 
cselekedjenek... 
De újra és újra azt látjuk, hogy ennek az 
indíttatásnak a "megszervezése" sokszor 
nem vitte teljességre az eredeti szándékot. 
Ahogy pedig az idő telt, sokszor teljesen el 
is tűnt.  

Tehát nekünk, a Feléledési Közösségnek, 
nekem és neked... 
Lehet, hogy nem rossz dolog, hogy 
emlékeztetve vagyunk a korlátaira annak, 
ahogy megszervezzük/megszerveztük a 
dolgokat, és hogy kényszerítve vagyunk arra 
a megközelítésre, hogy "menjünk vissza az 
alapokhoz". 
Lehet, hogy van itt 
számunkra 
tanulnivaló. 

 
Ps Piet Visser 

Mindnyájan tudunk olyan helyzetekről, 
amikor megkértek minket valamire, meg is 
hallgattuk (sokszor talán csak félig-meddig), 
értelmeztük azt, amiről azt gondoltuk, hogy 
mondták nekünk, és ez alapján aztán 
valamiféle cselekedetre váltottuk a 
hallottakat. Sokszor viszont azt a 
visszajelzést kapjuk attól, aki előzőleg kért 
minket: "Én nem EZT kértem tőled!" 
 

És ezzel már el is érkeztünk Isten az 
emberiséggel való kapcsolatának teljes 
történetéhez, amit ez a pár rövid sor 
megmagyaráz. 
 

Egy mostanában zajlott beszélgetés egy 
másik közösségbeli pásztorral a következő 
gondolatokat indította el bennem: 
 

Az Apostolok cselekedeteiben kifejezetten 
láthatunk néhány példát arra, ahogyan a 
Szentlélek valamilyen cselekedetre adott 
inspirációt, de az, ahogyan ezt az indíttatást 
értelmezték, a dolgok olyanféle 
megszervezéséhez vezetett, amely miatt az 
eredeti szándék csorbát szenvedett. 
 

Előfordulhat, hogy konfliktus keletkezik a 
Szentlélek ösztönzése és a szükséges 
teendőink megszervezése között. 
 

Mi, a Feléledési Közösség, formáltuk azzá a 
szervezetté magunkat, ahogyan ma is 
vagyunk. A kérdés: ez azt a munkát végzi 
(végezte?), amelyet Isten adott nekünk, 
hogy tegyük? 
A mostani világméretű egészségügyi krízis 
szünetet ad nekünk: az, ahogyan 
megszervezünk (megszerveztünk) dolgokat, 
jelenleg - az egészségügyi fenyegetések és a 
kormányok intézkedései miatt - nem 
folytatódhat. Tehát: vissza kell térnünk az 
alapokhoz. 
Ami: 
Én, a Bibliám, a Szentlélek és a munka..  
Ennek eredményeképpen máris látunk egy 

fellendülést a kereszteléseknél.  
 

De mit fogunk tenni, amikor ez az egész 
egészségügyi pánik elmúlik? 
A megbízás egyszerű: 
  

Márk 16:15  És monda nékik: Elmenvén e 
széles világra, hirdessétek az evangyéliomot 

minden teremtésnek. 
 

Semmi másra nincs szükségünk, csak egy 
szájra, és néhány fülre, amelyekbe 
beszélhetünk!  
 

Amit ma látunk, világosan egyezik az 
"utolsó napok" jeleivel, amit a Márk 24, 
Lukács 21 és más igék említenek. Így hát 
sok lehetőségünk van. 
 

1 Péter 3:15  Az Úr Istent pedig szenteljétek 
meg a ti szívetekben. Mindig készek 

A beszédekből hallottuk:  
 A hit nem csak abból áll, hogy mondod, 

hogy hiszel valamiben, hanem a 
cselekedetekből és az engedelmességből 
is. 

 Alázd meg magad, máskülönben Isten fog. 
 Minél büszkébb vagy, annál jobban 

kizárod Istent. 
 Alázatosan tedd a dolgokat. Filippi 2:3 
 A fókuszod határozza meg a látásmódodat 

és a hangulatodat. Fókuszálj a jövődre 
Istennel és akkor örömmel és 
reménységgel tudsz előre nézni. 

 Ne engedd semminek, hogy 
bebörtönözzön, csak Isten szeretete, 
akkor fogod megtapasztalni a 
szabadságot. 

 Isten türelmes velünk, legyünk türelmesek 
egymással. 

 Békessége van azoknak, akikben Isten 
gyönyörködik. 

 Nem kell harcolnod a jogaidért. Hagyd, 
hogy Isten elrendezze a dolgokat. 

 Amikor szeretetet mutatsz Isten felé, 
akkor engedelmeskedsz a szavának. 

 A megújulás abból jön, hogy engedelmes 
vagy Isten felé. 

 A különbség a hallás és a halllgatás között: 
hallhasz dolgokat, de akkor hallasz, amikor 
erőfeszítést teszel bele. Aktívabb formája 
a hallgatásnak. A hallás egyszerű, de vajon 
tényleg figyelünk-e? 

 Hallgass figyelmesen, hogy tudd hol van 
lehetőséged hirdetni az Úr szavát. 

 Hagyd a tüzet égni, ne vedd el az 
anyagokat, amik segítenek, hogy égjen a 
tűz! 

 Honnan tudod, hogy tanultál valamit? 
Amikor leteszteled és valami jó jön ki 
belőle. 

 Isten szavában gyökerezünk? 
 Ne gyártsd az áldásokat, legyél türelmes! 
 Ne add el a születési jogod! 
 A félelem köteléket eredményez. 
 Ne légy a szokásaid rabszolgája! 
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Feléledés Európa szerte 

Bemerítkezések februárban: 1 Franciaországban, 1 Mo-n, 5 Hollandiában 

Dordrecht Legin, Rotterdam 

Márciusi képek 

Susette, Rotterdam 
Suzenne, Rotterdam 

Annerose, Almere Gabor, Hungary 

Marie, France 

Írország 

Nyugat-London Franciaország 

Csehország Magyarország Almere 

Kosta, Almere 



 

Mark 16:15-20  John 3: 1-8  Acts 2: 38  www.revivalfellowship.nl March 2020 Page 4 of 8 

 

 

Feléledés Libériában 

Három keresztelésünk volt 2020. március 2-án. Mind megkap-
ták a Szentlelket, a nyelveken szólás bizonyítékával.  
 
Az itteni közösség rendben van, a természetes kihívások elle-
nére kitartunk Isten királyságának örömhíre mellett. Hamaro-
san meglátogatom a közösséget Wealában, hogy hozzájáruljak 
az Úr munkájához. Hála az Úrnak azért, hogy Jeremiah Konah 
testvért felmentették az ellene irányuló vádak alól, az általunk 
bérelt ügyvéd által. Az itteni testvérek örvendeznek, az ördög 
megszégyenült az Úr jó munkája által. Imádkozunk az Úrhoz, 
hogy segítsen a Weala közösség termének falainak felhúzásá-
ban, mivel éppen az esős évszak előtt állunk. Köszönjük még 
egyszer, és Isten áldjon! 
 
Jude Nwachukwu testvér, Libériai Feléledési Közösség 

Itt egy tanúbizonyság Libériából, Jude írta: 

Morris testvérnek (bal) a Gbarnga közösségből egy csodálatos 
tanúbizonysága van: Isten megmentette őt egy ritualistától*, aki 
reggel 2-kor jött érte, hogy megölje, faszén égetés közben. 
Elmondta nekem, hogy egy ember, akire úgy gondolt, mint barát, 
meghívta, hogy csatlakozzon hozzá faszenet égetni a bozótban, és 
mivel nem volt semmi dolga, kevéske hozzájárulással, de csatlako-
zott. Miután kiizzították a faszenet, a férfi azt mondta, hogy el-
megy Monroviába, hogy zsákokat vásároljon a szénnek. Aznap 
este, mikor a férfi otthagyta a bozótban, egyedül volt, így imádko-
zással töltött egy kis időt. 
Ima után kiment a sátorból, elsétált tőle a helyi szénégető kemen-

céhez, amit használtak. Ott látott pár embert, akik zseblámpákat 
lóbáltak, és úgy döntött, elbújik egy nagy fa alatt, hogy megles-
se, mit akarnak a kemencével. Hallotta az egyiket azt mondani: 
,,Hol van az ember, akiről azt mondták, hogy itt alszik?” Ezután 
eloltották a zseblámpákat, és vártak rá (Morris-ra) körülbelül két 
órát, hogy megnézzék visszajön-e. Aztán az egyikük azt mondta: 
,,Uraim, a nap hamarosan felkel, és az ember nem itt alszik; úgy 
néz ki, a barátja hazudott nekünk.” Ezután távoztak. Morris a 
búvóhelyén maradt napkeltéig, utána pedig elment a városba, 
hogy jelentést tegyen, hogyan adta el őt ez az ember a 
ritualistáknak, de hogy Isten is vele volt. Otthagyta a 200 zsáknyi 
szenet az úgynevezett „barátjának” a bozótban. Miután szembe-
sítette a „barátját” a vádjával, az megkérdezte, milyen bizonyíté-
ka van, ami alátámasztaná az állítását. Sok vita után a helyi kö-
zösség vezetője megkérte, hogy bocsájtson meg, és adjon hálát 
Istennek, mivel az ember, akivel a szenet égette, már rendelke-
zett bűnügyi hátérrel, mint az emberszerv kereskedő ritualisták 
ügynöke. Dicsőítjük az Urat, hogy megmentette. 
 
*A ritualisták embereket ölnek, hogy a részeiket felhasználhassák, a 

„muti”-hoz, afrikai gyógyszerhez. A testrészek gyakran még élő ember-

ből lettek eltávolítva. Gyakran a kuruzsló megmondja az ügyfélnek, 

milyen testrészek kellenek a bűbájhoz, de az elkövető az ügyfél.  

Morris & Jude testvérek 
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Vezetők tábora, Adelaide: 2020 március 5-8. 

Szerencsések voltunk Nettyvel, hogy el tudtunk menni 
Adelaide-be és részt tudtunk venni a Vezetők táborában, amit 
félévente szerveznek meg Ausztráliában. Több mint 400 test-
vér volt ott és kb. 75-en voltak más országokból.  
Személy szerint nagyon ösztönzőnek találtam az csendes-óceáni 
térségből jövő jó híreket. Ez a terület Ausztráliától K-ÉK -re esik, 
hozzávetőlegesen 25.000 vulkanikus vagy korall trópusi sziget-
ből áll a Csendes-óceán óriási területén. 

Ez a tábor a koronavírus-krízis elején zajlott, amikor a vírus a 
világ nyugati részét kezdte elérni. Elég ambiciózus programon 
sikerült végigmenni, különösebb fennakadások nélkül, még.  
A táborról nagyon pozitív visszajelzések jöttek. Én úgy éreztem, 
hogy készen állok a nehezebb időszakra, ahol normál közösségi 
tevékenységekben korlátozások lesznek, melyek rögtön a tábor 
után be is lettek vezetve. 
 

Egy csoda volt Nettynek és nekem, hogy március 20-án haza 

tudtunk menni. Brüsszelbe repültünk, ahol Ps Ben felvett 

minket. Átléptük a határt, vissza Hollandiába, 20 perccel 

azelőtt, hogy a hadsereg bevezette volna az utazási korlátozáso-

kat! 

 

Ps Piet Visser 

Pastors and wives being interviewed on stage 

Pastor Chris from Hungary on stage 
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megkapták a Szentlelket; 
összeházasodtak és egy boldog családjuk 
van az Úrban. 
 
Dordrecht 
A böjt és ima hétvége után nagyon 
felemelve éreztük magunkat a hónap 
elején. A rá következő vasárnap hét 
vendég volt a gyűlésen, és az egyikük 
bemerítkezett. Julia testvér közösségét 
élvezhettük Frankfurtból, miután egy 
évet kint töltött Ausztráliában. Az 
melbourne-i ottléte során, 2019 nyarán a 
családja (Ps Chris és Penny Jose) 
evangelizált neki, és az Úrba jött. Nemrég 
jött vissza Frankfurtba, Németországba és 

meglátogatott minket a hétvégén. Ezekben a 
nehéz időkben, nagyon hálásak vagyunk, hogy 
tudhatjuk, az Úr mindig ott van mellettünk. Ez 
egy nagyon jó időszak arra, hogy közelebb 
kerüljünk az Úrhoz. Új módokat keresünk arra, 
hogyan vigyázzunk egymásra és, hogy jó 
tanúbizonyságok legyünk a körülöttünk lévő 
embereknek. 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást 
szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha egymást szeretni fogjátok.” 
(János 13:34 - 35) 
 
Franciaország 
Március a legjobban indult, egy 
kereszteléssel! Marie testvér úgy döntött, 
hogy bemerítkezik, miután már több mint egy 
hónapja látogatta a gyűléseinket és már 
Szentlélektelt volt. Egy testvér beteg volt azon 
a hétvégén és fájdalmat érzett a tüdejében, 
ezért nem tudott eljönni a gyűlésre. Vett be 
gyógyszereket, de nem segített. Egy másik 
testvér elment hozzá imádkozni és onnantól 
kezdve jobban érezte magát. A hét folyamán 
ismét rosszul érezte magát, ezért imádkozott, 
és a fájdalom megint elment és egyáltalán 
nem jött vissza. 
Ps Warren meglátogatott minket Észak-
Londonból és adott egy interaktív beszédet a 
vízről, emlkeztetve minket arra, hogy milyen 
értékes az élő víz, amit Jézus adott. Becky 
szintén meglátogatott minket Észak-
Londonból és pont azelőtt érkezett, mielőtt 
Franciaországot lezárták volna, úgyhogy ő 
adta a tanúbizonyságát az első online 
gyűlésünkön. Megosztotta velünk, hogy 
imádkozott valaki más szükségletéért: egy 

Almere, Hollandia 
Ebben a hónapban két 
bemerítkezésünk volt. Jeckline 
testvérünknek az egyik ismerőse, 
Annerose megkapta a Szentlelket 
miközben Ps Renével telefonált. 
Hollandia északi részén él. A 
következő nap testvérek mentek el 
hozzá és bemerítették a 
fürdőkádjában. Nagyon boldog volt, 
hogy hallhatta az igazság üzenetét, 
amiről még nem hallott korábban. 
Giano testvérünk osztálytársa is 
újraszületett, Kostának hívják. 
Vallásos családban nőtt fel, de most 
hallhatta a teljes igazságot, testvér 
Marschától. Nagyon érdeklődő volt 
és többet akart tudni az igazságról és hajlandó 
volt cselekedni. 
Örömmel jelentjük be, hogy Amori Elias de 
Folter március 13-án megszületett. 
Gratulálunk 
Woutnak, 
Priscillának és 
Eliasnak, és 
üdvözöljük 
Amorit a szerető 
családunkban, 
az Úrban! 
Hallhattunk sok 
bátorító és 
felemelő 
beszédet a 
testvéreinktől a 
böjt és ima 
gyűlések alatt és 
a mini beszédek estéjén. Élvezettel hallgattunk 
dalokat az egyik szombat estén. 
A fizikai távolság (a koronavírus miatt) nem 
szakíthat el minket Lélekben és Isten 
szeretetétől! Római 8:39. Éberebbé és 
kreatívabbá tesz minket, abban hogyan 
beszélhessünk azokkal az emberekkel, akik 
keresnek, félelemben vannak, és sok kérdésük 
van. 
Buzgón imádkozunk különböző helyzetekről 
és egymásról, sok csodát látunk, és a 
testvéreink meggyógyulnak különböző 
dolgokból. Áldjuk az Urat a jóságáért és a 
hűségéért. 
 
Csehország 
A hónapunk fénypontja a Zene napunk volt, 
ahova sok vendéget hívtunk. Két új család 
látogatott el az estünkre és nagyon jól érezték 
magukat. A zene napunk lényege az volt, hogy 
lehetőséget adjon a gyerekeknek/
felnőtteknek kipróbálni sok különböző 
hangszert, amihez segítségünkre volt több 
tapasztalt játékos. Először azt tanultuk meg, 
hogyan játszunk különböző ritmusokat 
cajonon, amiket gyümölcsös dobozokból 
készítettünk. Nagyon ütős volt! Ezután kisebb 
műhelyeket csináltunk és elpróbáltunk 2 dalt 
különböző hangszerekkel. Zárásképp, a két 
csapat felállt a színpadra és megmutatták, 
hogy mit értek el a rövid idő alatt - nagyon 

hatásos lett az eredmény; különösképp, hogy 
sok embernek ez volt az első alkalom, hogy 
hangszeren játszott! És természetesen 
megosztottuk az evangéliumot a két látogató 
családdal kávézás és süteményezés közben. 
Nagyon sok kérdésük volt és sok ideig 
beszélgettünk. 
Akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz az utolsó 
szombati programunk egy ideig a kijárási 
korlátozás miatt, de nagyon jó tudni, hogy 
megoszthattuk a remény evangéliumát 
ezekkel a családokkal ilyen nehéz időkben. 
A következő napon, vasárnap megtartottuk a 
gyűlésünket a teremben, de azóta online 
gyűléseket tartunk YouTube-on és virtuális 
szobákban. Egyik vasárnap tanúbizonyságokat 
osztottunk meg az egyik családdal Indiából. 
 
Ranjith testvér tanúbizonysága 
Ranjith azt gondolta, hogy a pénz a 
legfontosabb, amíg nem hallotta az 
evangéliumot az utolsó napon a főnökétől. 
Meggyőzte az igazság és el akarta vinni a 
barátnőjét, 
Manditát ehhez a 
testvérhez az 
Úrban. Azonban 
még korábban 
megígérték 
egymásnak, hogy 
soha nem fogják 
megpróbálni 
megváltoztatni a 
másik vallását, 
ezért Mandita 
sokáig ellenállt. Végül belement, hogy ott 
legyenek 10 percig, amiből az lett, hogy 4 órát 
töltöttek ott! Mindketten bemerítkeztek és 

Hírek: 

Ranjith & Mandita 

Zene nap, Csehország 

Gyűlés Dordrechtben távolságtartással 

Amori & Elias 
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legjobban lelkileg. De Isten 
hűséges az ígéreteihez, a hiányaim ellenére. 
Az örömhír a fontos, nem az örömvivő.” 
 
Észak-London 
Az észak-londoni testvérek nevében szeretnék 
köszönetet mondani imáitokért és 
támogatásotokért ebben a nehéz időben. 
Mint tudjátok, sok testvér súlyosan beteg volt, 
párat a vírussal diagnosztizáltak. Alan 
Campbell testvérünk, aki a közösség tagja volt 
negyven éven keresztül, elaludt az Úrban, 
miután elkapta a koronavírust. Rákkal és más 
betegségekkel is küzdött, de sok gyógyítást 
kapott az évek során. Nagyon boldog és 
elégedett volt a közösségben, az Úr iránti 
szeretete sosem múlt el. Hála az Úrnak a többi 
testvér gyógyul. Élvezzük a Skype gyűléseinket 
és a ’látogatásokat’ más közösségekből 
világszerte, nagyon felemelő élmény. Virtuális 
reggeli és közösségi pizzázást is sikerült 
megszerveznünk, ami nagyon jó mód arra, 
hogy személyesebben tudjuk beszélni 
egymással. Még egy virtuális koncertet is 
tartottunk. Megerősödtünk azáltal, hogy 
imádkozunk, verseket osztunk meg és 
kapcsolatban maradunk. Sok kontaktunk van, 
szóval az Úr munkája megy tovább. 

Rotterdam 
Az elmúlt pár hét teljesen más volt, mint amit 
eddig tapasztaltunk. Hogy nem találkozhatunk 
személyesen egymással, még közelebb hozta 
a testvéreket. Verseket küldünk egymásnak, 
így bátorítva a másikat. Online gyűlések, 
videóhívások és sok-sok ima ment egymásért. 
Egy testvér aggódott egy helyzet felől, de ima 
közben rájött, hogy évekkel ezelőtt legyőzte 
ugyanezt a problémát. Teljes nyugalmat 
kapott: hogyha egyszer megáldotta az Úr, újra 
megfogja áldani. Meg is lett a győzelem, hála 
az Úrnak. Egy másik testvérünk bélfertőzés 

testvér munkát keresett, miután úgy döntött, 
hogy nem folytatja a tanulmányait. Ő és Becky 
imádkoztak és hamarosan a testvér nem csak 
egy állásinterjút kapott, hanem hármat is! 
Ennek következményeképp a testvér el tudott 
kezdeni dolgozni rögtön a nyári szünidő után. 
 
Magyarország 
Egy ember bemerítkezett és megkapta a 
Szentlelket márciusban. 
Abigail és Csongor hazatérése egy nagy 
tanúbizonyság volt, akik Ausztráliából 
próbáltak hazajutni. Többször lefoglalták majd 
törölték a járatukat. Még az utolsó pillanatban 
sem volt minden biztos, ugyanis az utazásuk 
előtti napon mág járatot kellett váltani és 
minden járattal volt valami gond. Néha nem 
engedték, hogy felszálljanak a gépre, amíg 
valaki meg nem jelent az utolsó pillanatban és 
jóvá hagyta, máskor több órás késések voltak. 
Nem sokkal azután, hogy elhagyták az 
adelaide-I repteret, 6 embert diagnosztizáltak 
koronavírussal és ha egy nappal később 
távoztak volna, akkor nem jutottak volna 
vissza. 
Ps Chris és a családja még mindig 
Ausztráliában van, de zoom-on keresztül 
tudunk velük találkozni és beszélgetni. 
Hallgatunk beszédeket Ausztráliából, Ps 
Christől és Ps Chris Kernahantől.  
Visszamegyünk az alapokhoz: felhívjuk és 
bátorítjuk egymást minden nap; folyamatosan 
hirdetjük az Úr szavát a családjainknak, 
barátainknak és szomszédainknak; felveszünk 
Bibliamorzsákat, amiket felfedezünk, így 
emelve fel egymást. 

Megvolt az utolsó keresztelésünk a teremben, 
mivel ki kell költöznünk. Ez egy következő 
nagyszerű fejezethez fog vezetni az Úr 
munkájában. 
 
Írország 
Érdekes hónapunk volt. Tralee-be mentünk 
evangelizálni, ahol az egyik testvér 
beszélgetett egy emberrel, Terryvel, aki 
ezután szerdán eljött a házi gyűlésünkre. 
Egy testvér, aki bemerítkezett és megkapta a 
Szentlelket két évvel ezelőtt Kerryben, küzdött 
azzal, hogy azóta bármit is megtegyen. 
Azonban, mióta rendszeresen tartunk 
gyűléseket Kerryben, elkezdett gyűlésekre 
járni. Küzdött azzal, hogy újra imádkozzon 

Lélekben. Egy szerdai gyűlésen újra 
imádkoztunk vele és folyékonyan szólt 
nyelveken. Ez egy örömteli perc volt számára, 
amely megerősítette őt is és minket is. Hála az 
Úrnak. 
A hónap folyamán, az egyik hétvégén 
meglátogatott minket Martin, Emma és 
Krisztina Észak-Londonból. Egy kalandos 
napunk volt kint, a csodálatos Kerryben a 
borzalmas időjárás ellenére is, de nagyon jól 
éreztük magunkat. Nagyon élveztük a 
közösséget a hétvége alatt és, hogy a 
testvéreink meg tudtak látogatni minket még 
a lezárások előtt; igazán áldottak vagyunk! 
Reméljük, hogy jövő hónapban több hírrel 
szolgálhatunk. 
 
Liverpool 
Ebben a hónapban Tom újraszületett. 
Imádkoztunk vele és megkapta a Szentlelket! 
Nyelveken szólt, mint a tanítványok. 

Bemerítkezett teljes víz alá 
merüléssel, miután 
megkapta a Szentlelket. 
Denis megosztott egy 
tanúbizonyságot ebben a 
hónapban: „Kőművesként 
dolgoztam egy csapat 
férfival. Istenről beszéltem 
velük, és az egyikük 
nevetett az evangéliumon. 
Ennek a férfinak van kettő 
fiatalabb fiú gyermeke, 
akiknek egy ritka 
vérbetegségük volt. 

Rendszeresen el kellett mennie a 
munkahelyéről, amikor a fiai kórházban 
voltak. 
Az utcán összefutottam vele, a feleségével és 
az egyik fiukkal. Felajánlottam, hogy 
imádkozom a másik fiúért, aki egy kocsiban 
ült. Igent mondott, és halkan, kézrátétellel 
imádkoztam, nagyon nyugodt volt. 
Pár hónap múlva ismét találkoztam a férfival 
és a feleségével, és egy másik fiatal párral, 
akik velük voltak az utcán. Kérdeztem őket a 
gyermek egészségéről. A felesége elmondta, 
hogy próbáltak valami indokra gondolni, hogy 
hogyan gyógyult meg a gyermek, de nem 
tudtak csak arra, hogy az ima és az Úr 
gyógyította meg a fiukat. Erre az orvosok 
képtelenek voltak. Az ima idején nem voltam a 

Hírek: 

Medway 

Bemerítkezés után, Magyarország 

Észak-London 

Írország 
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Hírek: 
evangelizálni és vigyáz egy nőkből álló kis 
csoportra, aminek az édesanyja is tagja. 
Mindig elmondja nekik a tanúbizonyságokat 
és a beszédeket, amiket a gyűléseinken hall. 
Örökre örvendezik és hálás, és tudja, hogy 
Isten vezeti a közösségét. 
Volt egy böjt és ima hétvégénk, aminek a 
témája „Ég a feléledési tűz” volt. Bátorító 
beszédeket hallhattunk elgondolkodtató 
állításokkal: engedjük, hogy vezetve legyünk 
és a helyes úton járjunk, ne engedjük, hogy a 
kétely megállítson minket a lehetőségektől. 
Jézus Krisztus ad nekünk reményt nem a világ. 
Végül egy sport rendezvényünk volt, fiatalok 
és idősebb tagok vettek részt. Mindannyian 
élvezték az utána levő pizzát! 

gyanújával kórházba került, de ima után a 
vizsgálat szerint minden rendben volt. Hála 
Istennek, hogy velünk van. 
 
Svájc 
Hála az Úrnak, hogy a hónap első hetében Jani 
és Martin Magyarországról meg tudtak 
látogatni minket. Nagyon felemelő hétvége 
volt sok közösséggel. Sok verset néztünk a 
Bibliából, tanúbizonyságokat osztottunk meg 
és kimentünk evangelizálni, ahol kapcsolatba 
léptünk egy fiatalemberrel. Köszönjük a 
támogatást. 
Susanne testvérünk több év után 
visszaköltözött Hollandiába, hiányozni fog 
nekünk. A hónap közepén Stephan és Zsuzsa 
Budapestre repültek, hogy támogassák az 
ottani közösséget. Amikor leszálltak 
sajtóközlemény volt Magyarországon és 

Svájcban is, így a bizonytalan helyzet miatt 
még aznap este visszarepültek Svájcba. 
Három órát töltöttek közösséggel, finom 
ennivalóval és desszerttel. Köszönjük 
mindenkinek, aki gyorsan eljött Zolihoz és 
Angihoz. Interneten keresztül osztotta meg a 
kapcsolatokról szóló prezentációját Stephan, 
amit eredetileg Budapesten adott volna elő. 
Mivel nem tudunk gyűléseket tartani, mi is 
online gyűlünk össze, mint sokan mások. Jó, 
hogy Németországról és Magyarországról is 
csatlakoznak testvérek a gyűléseinkre. Még 
Yasmine is, aki jelenleg Ausztráliában ragadt, 
csatlakozott egy vasárnapi gyűlésre.  
 
Nyugat-London 
A világban lévő helyzet miatt érdekes 
hónapunk volt, de ez nem állított meg minket 
abban, hogy tovább haladjunk, élvezzünk 
egymás társaságát, dicsérjük és szolgáljuk az 
Urat. 
Sarah Bangura testvérnőnk kért 
imát a szomszédja fiáért, aki 
kómában volt, mert eltörte a 
gerincét egy síbalesetben. Egy 
héttel később tanúbizonyságot 
tett, hogy a fiú felébredt a 
kómából, jól van és elkezdte a 
fizioterápiát. Hála az Úrnak. 
Braziliából Regina testvérünk adta 
a tanúbizonyságát. Mindig hirdeti 
az evangéliumot, egyedül megy 

Tanúbizonyságok 

Egy pünkösdi gyülekezetben nőttem fel 
még Fijin. Megkaptam a Szentlelket és 
később egy hölgy megkeresztelt. A 
szüleim elindítottak egy egyházat és 
mindketten pásztorrá voltak szentelve. 
Lassan elvesztettem az érdeklődésem a 
gyülekezetbe járás iránt és hamar egy 
úgynevezett "vasárnapi kereszténnyé" 
váltam, kimerítőnek találtam. Egyszer 
hazafelé menet a buszon azt gondoltam 
magamban, hogyha balesetem lenne, a 
pokolba kerülnék, mert akkor épp ré-
szeg voltam. Dan, aki akkor még nem 
volt a férjem, bátorított Isten szavával 

és felhívta a figyelmem arra, hogy a szüleim közössége téves volt. 2011 
januárjában végre elmentem egy gyűlésre egy héttel azután, hogy az 
apám elhunyt. Az emberek azt mondták a mennybe ment, de sose hal-
lottam nyelveken szólni, úgyhogy azon tűnődtem, hol tölti az örök életét 
és emiatt megkérdőjeleztem a saját sétám Istennel. Elmentem a Lautoka 
közösségbe. Nem ismertem senkit, szóval csak bementem és leültem 
előre. Egy kislány jött hozzám és megkérdezte, hogy megkaptam-e már a 
Szentlelket és bemerítkeztem-e már; nagyon elámított a bátorsága. Hal-
lani, ahogy mindenki nyelveken szól fura volt nekem, mivel sose láttam 
ilyet előtte. Újra bemerítkeztem a közösségben. Amikor a következő hé-
ten elmentem a vasárnapi gyűlésre, találkoztam egy régi barátommal 
gimiből, és annyira izgatottak voltunk, hogy látjuk egymást, hogy a kórus-
vezető mindkettőnket felhívott egy itemre. Egy évvel később összeháza-
sodtam Dannel, aki tanúbizonyságot tett nekem. Két gyermekünk van. 
Láttam gyógyításokat, csodákat és Isten védelmét magamon és a családo-
mon. 

Anna, Yorkshire, Egyesült Királyság 

Evangélikus egyházban nőttem fel, de 2014
-ben elhagytam a gyülekezetet, mert nem 
tudtam megbirkózni az új pásztorral. Hirte-
len szörnyű ürességet éreztem a szívemben 
és imádkoztam Istenhez, hogy változtasson 
a helyzetemen. 
Katharina testvér visszatért a férje ápolásá-
ból, elég régóta ismertük már egymást. 
Tanúbizonyságot tett nekem, elmondta, 
hogy újra kell születnem. 

Bemerítkeztem teljes vízalámerüléssel 2015 január 25-én, egy nappal 
később pedig megkaptam a Szentlelket a nyelveken szólás bizonyítéká-
val. Azonnal egy csodálatos melegséget éreztem a szívemben és ra-
gyogtak a szemeim. Meggyógyultam migrénből és térdfájdalomból. 
Előtte alig tudtam felmenni a lépcsőn. Ima után meg tudtam bocsátani 
a legfiatalabb fiamnak. Most jó a kapcsolatunk. A menyemért is imád-
koztam, mert nem tudott teherbe esni. Nem sokkal később terhes lett. 
2019-ben fizioterápián nyirokelvezetésen voltam. Hirtelen a terapeu-
tám megkérdezte, hogy észrevettem-e, hogy a jobb lábam meleg és 
fényes és a vádlim egy része érzékeny volt a fájdalomra. Ezek az artéri-
ás trombózis jelei. Még három terapeutát behívott, akik ugyanezt álla-
pították meg. Sürgős vérvizsgálat  és egy Doppler vizsgálat következett. 
Mindkettő negatív eredménnyel. De sürgősségin be lettem idézve egy 
érsebészhez. A vizsgálat előtt nem sokkal kimentem a mosdóba és 
ott imádkoztam Istenhez a gyógyításért. Az ultrahang és a vérnyomás-
mérő semmiféle trombózist nem mutatott, pedig a jelek mind erre 
utaltak. Mindent Istennek köszönök. 
 

Luise, Nürnberg, Németország 

Jani & Martin Svájcban 

Regina tanúbizonysága 


