Európai Havi Riport
2020 Május
Közgyűlésre meghívó

Kórusok Melbourne-ből

Résztvevők a zoomon

Vara tanúbizonysága, Egyesült Királyság

Bemerítkezés Rotterdamban

Medway, UK

Ebben a hónapban az angol és európai közgyűlés zajlott 3 napon
keresztül. Az egész világról nagyon sokan támogatták.
Mndannyiunknak egy csodálatos lehetőség volt, hogy utazzunk a
világban és halljunk Isten csodáiról, amit a gyermekei életében
véghez visz, bárhol is legyenek és bármilyen is legyyen a hátterük.
Beszédek és tanúbizonyságok által voltunk emlékeztetve, hogy Isten irányít, és a kétségeinket és félelmeinket győzelemmé fogja
változtatni, ahogy Hozzá fordulunk és hiszünk. Hallottuk, hogy Isten
hogyan változtatta az emberek kétségbeesését, mentális vagy fizikai
szükségleteket és a reménytelen helyzeteket győzelemmé, mutatva
a dicsőségét mindenkinek. Emlékeztetve voltunk, hogy a Jézus
visszatérése előtti utolsó órában vagyunk, és használjuk jól az
időnket. Volt egy Kérdések ás válaszok rész Ps Jockkal és Ps Godfrey
Server News,
May 2020
All the talks, songs and other
items from the recent London
online convention are now
available from our server:
downloads.revivalfellowship.nl
Go to: Username: Public.
Password: Math2819.
Scroll to: Camps and conventions.
The files are in audio only, or video as well.
Have fun.
Ps Pieter Visser

-val, ahol megosztották a tapasztalataikat, mikor először jöttek
az Úrba és hogyan változott a munka az ő szőlőskertjükben.
Bátorítottak mindenkit, hogy vegyenek részt az Úr munkájában,
hogy igazán sikeresek legyenek és hozzanak gyümölcsöt.
Ami a legfontosabb volt ebben a három napban az az, hogy
voltak bemerítkezések, néhány ember kapott Szentlelket és
néhányan most először hallották az Úr szavát.
Ez a három nap igazán felemelő, feltöltő és szuper volt, ahol
mindannyian nagyon izgatottak voltunk, hogy ennyi testvér
között lehetünk a szőlőskert minden szegletéből.
Feléledési Közösség, Nyugat-London
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Európai nyári tábor. N.F.K.K.
(Nemzetközi Feléledési Kiberközgyűlés)
Július 26-án, vasárnap kezdődik
Július 28-án, kedden lesz vége
Tudsz csatlakozni 15:00 és 19:00 órakor.
Zoom ID: 4141856010
Téli táborok, 2020 dec. 25. - 2021 jan. 1,
Hollandia és az Egyesült Királyság
Több infó később
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Szerkesztői levél: Fa és a gyümölcs
Ha az interneten rákeresel így, hogy: „mi
a gyümölcs célja?”, akkor rengeteg
találatod lesz az egészséges táplálkozást
hirdetve.
Azonban kezdetben nem ez volt a
gyümölcs célja. Léteztek a fák és
gyümölcsöt hoztak, még az emberek és
az állatok előtt, akik a gyümölcsöt
fogyasztották. Ezt olvassuk:
1 Mózes 1:11 Azután monda Isten:
Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó
fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt
hozzon az ő neme szerint, a melyben
legyen néki magva e földön. 12 Hajta
tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet
az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát,
a melynek gyümölcsében mag van az ő
neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

Jézus itt Izrael népéről beszél, akinek jó
gyümölcsöt kellett volna teremnie, de
nem tette; vagy rossz gyümölcsöt, amit a
rossz fákon nő. Ezt a következő versek
emelik ki:
Máté 7:15 Őrizkedjetek pedig a hamis
prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában
jőnek hozzátok, de belől ragadozó
farkasok.
16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a
bojtorjánról fügét?
17 Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt
terem; a romlott fa pedig rossz
gyümölcsöt terem.
18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt;
romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
19 Minden fa, a mely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek
meg őket.
A rossz gyümölcs azonnali eredménye
lehet, a rossz íz, hogyha megkóstoljuk, de
hosszútávon rossz fák nőnek fel belőle,
amelyek hasonlóan rossz gyümölcsöket
teremnek, amelyekből szintén rossz fák
növekednek fel és ez így megy tovább.

A gyümölcs eredeti célja tehát az volt,
hogy még több fát teremtsen,
gondoskodva a fa fajtájának
fennmaradásáról.
Sokat ír a Biblia a fákról és a
gyümölcseikről.
Jézus gyakran hivatkozik rá, például:
Máté 3:10 A fejsze pedig immár a fák
gyökerére vettetett. Azért minden fa, a
mely jó gyümölcsöt nem terem,
kivágattatik és tűzre vettetik.

megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a
tűzre vetik, és megégnek.
7 Ha én bennem maradtok, és az én
beszédeim bennetek maradnak, kérjetek,
a mit csak akartok, és meglesz az néktek
8 Abban dicsőíttetik meg az én Atyám,
hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és
legyetek nékem tanítványaim
Van egy széleskörűen elterjedt félreértés,
mely szerint gyümölcsöt teremni
valamiképpen összekapcsolódik azzal,
hogy minden általunk elképzelhető
módon sikeresek vagyunk. Szorgalmasan
kerestem, de egyetlen egy fát sem
találtam, amely a saját gyümölcséből
részesülne. Szóval nem kapcsolódik
ahhoz, hogy gyűjtünk házakat, javakat,
árukat vagy más áldásokat. A gyümölcs
magokat tartalmaz, amelynek több fát
kellene termelnie. Azok az ágak, amelyek
nem teremnek, meghalnak vagy
levágattatnak.
Ps Piet Visser

Ismét Jézus szavai:

Amit a beszédekben hallottunk:

János 15:1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és
az én Atyám a szőlőműves.
2 Minden szőlővesszőt, a mely én
bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz;
mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem,
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt
teremjen.
3 Ti már tiszták vagytok ama beszéd
által, a melyet szóltam néktek.
4 Maradjatok én bennem és én is ti
bennetek. Miképen a szőlővessző nem
teremhet gyümölcsöt magától, hanemha
a szőlőtőkén marad; akképen ti sem,
hanemha én bennem maradtok.
5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők:
A ki én bennem marad, én pedig ő benne,
az terem sok gyümölcsöt: mert nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek.
6 Ha valaki nem marad én bennem,
kivettetik, mint a szőlővessző, és

 Hogyha hiszünk, már az örök életben
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 A bátorság az, amikor azt teszed, amitől

félsz. Nincs bátorság félelem nélkül.
vagyunk.
 Az fontos, amit Isten lát. Látja, hogy ki

vagy és ki leszel.
 A keresztények cselekvésre készültek,

nem elkülönülésre.
 Isten tele van meglepetésekkel - például,

ahogy megnyitotta a Vörös-tengert,
váratlan megoldással fog szolgálni a
problémádra.
 Kérd az Urat, hogy számítson az életed.
 Soha ne engedjük, hogy a természetünk
uralkodjon a Szenlélek felett.
Biblia morzsák Magyarországról:
 Ő a kezdet és a vég.
 Isten nélkül minden nap nehéz.
 Csak Istennel tudunk jól teljesíteni.
 Az egy elveszett bárányt keressük.
 Jézus természete révén, arra törekszünk,
hogy az Úr munkáját végezzünk
egyenként és csapatként is egységben.
 Az Úrban van a nyugalmunk.
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Feléledés Európa szerte
Bemerítkezések májusban: 6 Hollandiában, 3 az Egyesült Királyságban

David, Poole

Anne Marie, Almere

Hammond, Almere

David, Poole UK

The first Zoom session on 31/03

Herman, Almere

Andrew, Almere

Nicki, North London

Michei, Rotterdam

Jon, Liverpool

Stefanie, Rotterdam

2020 Közgyűlés - az egész világon

Dal, Új-Zéland

Tanúbizonyság,
Szingapúr

Tanúbizonyság, India

Ps Yomi a közgyűlésen, London

Dal, Ausztrália
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Tanúbizonyság/vers, Rotterdam
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Cseh evangelizálás
Almere, Hollandia
Hála az Úrnak ebben a hónapban Andrew,
Anne-Marie, Herman és Hammond
újraszületett.
Andrew és Hammond egy szórólapot kapott a
városközpontban (az egyikük igazából a földön
talált egy meghívót, amit valaki más eldobott),
felhívták Ps Rene-t és mindketten
bemerítkeztek az első gyűlésükön!
Anne-Marie és Herman Elly testvér kontaktjai,
aki előző hónapban merítkezett be.
Egy áldás egy testvérnő életéből: két napig
nem tudott aludni, ami azt eredményezte,
hogy nagyon fáradt volt és semmi energiája
nem volt dolgokat csinálni. Miután egyik
gyűlésünkön imát kért, jól aludt és
visszanyerte energiáját.
Evan épp cseréli a tejfogait és az egyik nem
akart teljesen kiesni, ami fájdalmat okozott
neki. Ima után 15 percen belül kiesett. Hála az
Úrnak, hogy hűséges minden gyermekéhez
minden esetben.
Nagyon élveztük a részvételt az angol
közgyűlésen. Újra felismertük milyen értékes
az egységünk a világszerte jelenlévő
közösségünkben és milyen nagyszerű a
remény, amit Benne találtunk!
Tartsuk tisztán a fejünk és szívünk, várva Jézus
visszatérését, szorgoskodva Isten munkájában
és akkor Ő intézi majd a mi ügyeinket!
Előrébb haladván bátorítjuk egymást, hogy
tartsunk ki és továbbra is hozzunk jó
döntéseket még akkor is, ha a világ
folyamatosan változik. Isten biztosítja, hogy
lecsendesíti a vihart az életünkben, amikor
teljes mértékben Benne bízunk, hogy
megtarthassuk célunk, hogy elveszett lelkeket
találjunk.
Csehország
A hónap fénypontja egyértelműen az európai
közgyűlés volt, ami a 3 napos
evangelizálásunk közben volt. Ez egy nagyon
mozgalmas és izgalmas hétvége volt. Minden
reggel néztük a közgyűlést, aztán délután
kimentünk evangelizálni, majd este újra
néztük a közgyűlést. Ez volt az első
evangelizálásunk a vírushelyzet kezdete óta és
nagyon boldogok voltunk, hogy újra
hirdethetjük az Úr szavát az utcán. Az

emberek elfogadták a meghívókat és
néhányan meg is álltak, akikkel tudtunk
beszélgetni az Úrról. Egy hölgy emlékezett,
hogy 20 éve Maruska testvérnő
tanúbizonyságot tett neki, mielőtt még elaludt
volna az Úrban. Imádkozunk, hogy legyen
gyümölcse az evangelizálásnak.
A közgyűlés csodálatos lelki táplálékot adott
nekünk. Izgalmas volt látni, hogy a feléledés a
szemünk előtt zajlik az által, hogy emberek
bemerítkeznek és megkapják a Szentlélek
ajándékát, és látni az új kapcsolatok
kialakulását a szentek között Európában és az
egész világon. Nagyon nagy köszönet az
összes testvérnek, akik részt vettek benne.

és beszédek által, megpuhították a szívét és
hálássá tették. Nagyon élveztük a hónap végi
angol közgyűlést: sok-sok felemelő beszéd,
tanúbizonyság és előadás az egész világról.
Csodálatos része lenni Isten nagyszerű
családjának!

Franciaország
Nagyon élvezzük a közösséget és azt, hogy
hallhattunk csodálatos beszédeket és
tanúbizonyságokat az egész világról zoomon
keresztül, mind a közgyűlésről, mind a saját
gyűléseinkről. Matt testvér Új-Zélandról adott
egy beszédet, amelyben két tanúbizonyságot
osztott meg velünk gyógyításokról. Az egyik
közülük: az egyik testvér nagypapája
eszméletlenül feküdt a kórházban és
Dordrecht
A hónap elején egy böjt és ima alkalmával egy kevesebb, mint 5% esélye volt, hogy valaha
pár testvér osztott meg tanúbizonyságot arról, újra felébred. A család tervezte a temetését az
ágya mellett. Matt és a másik testvér elment a
hogyan segítette őket egy böjt és ima egy
kórházba és miután elmentek a családtagok,
probléma legyőzésében. Az egyik ilyen
tanúbizonyság egy testvértől volt, aki a sétája imádkoztak érte. A következő nap a nagypapa
elején neheztelt a vallásos anyjára. Böjtölés és felébredt. Istent nem állítja meg a lehetetlen!
Itteni tanúbizonyság: az egyik testvér
imádkozás után megváltozott a szíve.
hátfájástól szenvedett, mióta tavaly szült. Ima
Neheztelés helyett azt akarta látni, hogy
újraszületik. Végül az anyukája is újraszületett. után ebben a hónapban teljesen meggyógyult.
Hála az Úrnak!
A kérdések és válaszok esténken válaszokat
kaphattunk a kérdéseinkre a Bibliából.
Magyarország
Például: Miért kell olyannak lennünk, mint
Üdvözlet Magyarországról, ahol egy ember
Jézus, ha nap mint nap hibázunk?
bemerítkezett és megkapta a Szentlelket. Sok
Természetesen épp ezért van szükségünk
Jézusra minden egyes lépésnél, hogy vezessen tanúbizonyság született ebben a hónapban.
Nagy áldás volt, hogy részt tudtunk venni a
és megtisztítson: „...mert nálam nélkül
közgyűlésen és minden héten szervezett
semmit sem cselekedhettek” (János 15:1-5).
online gyűléseken. Elkezdtünk új termet
A Lelke által olyanok lehetünk, mint Ő. A
kérdés az: engedjük-e a
Léleknek, hogy vezessen és
változtasson minket, hogy Ő
növekedjen és a testi
emberünk alább szálljon
(János 3:30)? Egy friss
tanúbizonyság: egy testvérnő
mesélte, hogy érezte, hogy a
szíve kezd egy kicsit
megkeményedni. Elkezdett
sok zoom-összejövetelre
bekapcsolódni, amik most
szerte a világon történnek.
Látva a nagy képet és Isten
Dal, Liverpool
nagyságát a tanúbizonyságok
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Dal, Rotterdam
keresni, hogy tudjunk gyűléseket tartani most,
hogy lazábbak a szigorítások és imádkozunk,
hogy hamarosan találunk egyet.
Jó pár tanúbizonysága volt nemrégiben az
egyik testvérnek, ahol látta az Úr
gondoskodását. mindenek előtt azért
imádkozott, hogy megtarthassa a munkáját,
amit az Úr meghallgatott és megáldott. A
vezetők küldtek egy emlékeztetőt az adakozás
fontosságáról, ami nagyon megérintette a
szívét és elgondolkodott, hogyan tudna többet
adakozni. Nem is volt ideje imádkozni, az
áldás ott volt pár órán belül, mivelhogy
fizetésemelést kapott. Egy nagyobb számlát is
kellett intéznie, de legnagyobb meglepetésére
a hatóság azt mondta, hogy már el lett
intézve.
Egy másik testvérnek az ötéves lánya egy
ruhát keresett, ezért rálépett a szekrény egyik
fiókjára, amitől az egész ráesett. Hála az Úrnak
sértetlenül mászott ki a szekrény alól.
Nagyon várjuk, hogy találkozhassunk, már
vannak rendszeres imagyűléseink keddenként.
Egyszerre csak 15 emberrel, a többiek zoomon
keresztül csatlakoznak, de nagyon izgalmas,
hogy újra együtt lehetünk.
Észak-London
Annak ellenére, hogy nem használhatjuk a
termünket, folytatjuk az istentiszteleteinket
zoomon keresztül, amire világszerte
csatlakoznak hozzánk testvérek. Hallhattunk
más közösségben lévő testvéreknek a
tanúbizonyságait, beszédeket és meg is
látogattunk más közösségeket. Nagy bátorítás
volt ez nekünk és egy erős emlékeztető arra,
hogyan tudunk egységben dolgozni. Sokat
beszélünk arról, hogy milyen különleges és
egyedi az, hogy van egy közösség, ahol
mindenki
ugyanazt az
üzenetet hirdeti.
Kihasználtuk a
szombati napokat,
hogy más
közösségekhez
csatlakozzunk. Ez
tartalmazott egy
utazást Izrael
körül, egy koncert
és tanúbizonyság
Niki bemerítkezése
estet, egy az

európai győzelem napjáról és Dunkirkről szóló
prezentációkat, és persze a nemzetközi
közgyűléseket és táborokat. Van egy új
testvérünk, aki részt vett a közgyűlés összes
gyűlésén. Megkapta a Szentlelket szombat
este a gyűlés után és pár nap után
bemerítkezett.
Poole
Üdvözlet a poole-i közösségtől. Ahogy
folytatódik a karantén, mint a legtöbb testvér,
mi is folytatjuk a gyűléseinket zoomon
keresztül és kitaláltunk kreatív
elfoglaltságokat. A csütörtöki Biblia böngész
esténket a karantén alatt is folytattuk, ahol
több testvér csatlakozott Liverpoolból és
Medway-ből is. Ebben a hónapban az első és
második Thessalonika könyvét
tanulmányoztuk és megtaláltuk hány Mária
van megemlítve az Újszövetségben.
Szombati programként Ps Jimmy csinált egy
kvízt, amit csapatokban oldottunk meg, volt
egy Biblia játék és egy igaz vagy hamis kvíz,
amiben kérdezhettünk testvéreinktől. A
gyerekek is közreműködtek a kérdésekben,
mindannyiunknak nagy élmény volt tanulni és
növekedni az Úrban. A karantén alatt
személyes evangelizálás eredményéből lett
kettő bemerítkezés.
David bemerítkezett és imádkozik a
Szentlélekért, részt vesz az online gyűléseken
és hallgatja a tanúbizonyságokat. A hónap az
Angol és Európai közgyűléssel záródott Reményt keresve: Félelmeinkből győzelmek
lettek és annak ellenére, hogy nem
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Nyugat-London
találkozhatunk személyesen, nagyon áldottak
voltunk, hogy világszerte vettek részt
testvérek. Megszeretnénk köszönni azoknak,
akik hozzájárultak és megcsinálták ezt a
felemelő és inspiráló eseményt.
Rotterdam
Sokan közülünk még elszigetelve maradtak, de
az Úr meghallgatta szívünk kéréseit és számos
lehetőséget adott arra, hogy hirdessük az
evangéliumot. Emberek fordultak hozzánk,
mert tudják, hogy nálunk vannak válaszok. Ez
az idő arra is jó volt, hogy jobban
odafigyeljünk mások szükségleteire és
segítsük egymást ezekben. Hát nem
csodálatos, hogy Isten hogyan fordítja át a
rosszat jóra? Egy csodálatos tanúbizonyság
Nini testvéré, akiért annyian imádkoztatok.
Egy ápolónő, aki gondoskodott róla,
megosztotta Ninivel a személyes helyzetét.
Nini és Nicole testvér elmondták neki, hogy az
Úr az egyetlen, aki be tudja fejezni ezt a
kirakót. Felajánlották neki, hogy imádkoznak
vele Szentlélekért, amit azonnal meg is kapott.
Amikor következő nap eljött a terembe, teljes
vízalámerüléssel bemerítkezett. Siralmamat
vígságra fordítottad, leoldoztad
gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
Zsoltárok 30:12
Svájc
A hónapunkat egy böjt és ima hétvégével
kezdtük, ami mindig egy jó elfoglaltság! Közel
lenni az Úrhoz, imádkozni Hozzá, a szavára
koncentrálva, egy időre félre tenni a világot

Netty tanúbizonysága
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egy csodálatos mód, hogy még jobban építsük
a kapcsolatunk a Megváltónkkal.
Megosztottunk egy pár gondolatot és verset a
péntek esti gyűlésünkön, és egy gondolat, ami
többször feljött az volt, hogy nincs értelme
aggódni, mert az Úr irányít! Szombat délután
megnéztünk 3 beszédet az adelaide-i böjt és
ima gyűlésből és, ahogy mindig, minden
tökéletesen passzolt.
Hetek óta először megint tarthattunk
csütörtök esti evangelizálást. A
körülményekből adódóan az emberek kicsit

féltek elvenni a szórólapokat, de ennek
ellenére is volt lehetőségünk a jó hírt kivinni,
betartva a 2 méter távolságot.
Később a hónap alatt tartottunk egy gyűlést a
francia testvéreinkkel, ami mint mindig, most
is szuper volt. Franciául énekeltünk kórusokat,
egy magyar testvér adott tanúbizonyságot és
egy új-zélandi testvérnő is becsatlakozott.
Egy vasárnap reggel becsatlakoztunk a magyar
gyűlésre, ahol Ps Jock Adelaide-ből csodás
beszédet adott.

Utoljára pedig, élvezhettük a közgyűlést
Londonból, ami a hónap végen volt
megtartva. Nagyon jó volt látni a testvéreket
az egész világról becsatlakozni és a lehetőség,
hogy "találkozhassunk" új testvérekkel.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki sokat
dolgozott azért, hogy létrejöhessen a
közgyűlés.

Szurinám

A májusi hónap jól kezdődött. A kormány enyhített a koronavírus
okozta korlátozásokon. Most már tarthatunk gyűléseket 50 fővel
is, nemcsak 10-zel. Nagyon jó volt látni, hogy a következő gyűlésen majdnem az összes testvér jelen volt.
Azonban március végén a koronavírus fertőzöttek száma elkezdett
növekedni. Több mint 25 fertőzött lett egy hét alatt. Emiatt a kormány ellenintézkedéseket tett. Ebben a pillanatban nem tarthatunk gyűléseket, ötnél több fő nem találkozhat egyszerre, és nem
mehetünk ki este hat és reggel hat óra között. A testvérek tartják
a kapcsolatot egymással az interneten, de ez nem egy ideális helyzet. Arra kérjük a testvéreket világszerte, hogy tartsatok minket az
imáitokban. Guillaume testvér, Szurinám

Tanúbizonyságok
Muszlim családban születtem, de
később a mostohanővéremhez
költöztem, aki egy katolikus férfival volt házas. Elkezdtem templomba járni, olvasni a Bibliát, és
hallottam a csodákról, amiket
Jézus tett. Amikor Angliába költöztem, elmentem egy katolikus
egyházba, és más különböző egyházakba, de hiányosnak és üresnek éreztem magam.
2009 szeptemberében kaptam
egy meghívót, elmentem egy gyűlésre, ahol bemerítkezem és
megkaptam a Szentlelket. Az üresség, ami volt bennem eltűnt és a
versek értelmessé váltak. Mindkettő gyermekem az Úrral sétál.

Katolikus családba születtem, de az
imáimra sosem kaptam választ. Egy
evangelizáláson kaptam egy meghívót,
bemerítkezem teljes vízalámerüléssel
és megkaptam a Szentlelket. Az Úrban
összeházasodtam. Az első terhességem
tizenkettedik hetében elkezdtem vérezni és nagy fájdalom volt a gerincemben. A vizsgálatok kimutatták, hogy egy
almanagyságú mióma növekszik a babám mellett. Azt mondták nekünk,
hogy el fogjuk veszíteni a babánkat. A
közösség imádkozott a helyzet felől.
Kettő nap után elállt a vérzés és nem volt több fájdalmam. A következő
vizsgálat kimutatta, hogy a mióma összement és abbahagyta a növekedést. A lányunk, Ariana most 10 éves.

Imádkoztam egy fiúért, aki születésétől fogva nem beszélt: az
anyukája tanúsította a gyógyulását.
Ima után egy fiú, akinek leállt a légzése elkezdett sírni.

A második gyermekemnek túl nagy torokmandulái voltak és szövetek az
orrában, melyek nyelési és légzési nehézséget okoztak. Kettő operációra
volt szüksége, torok és orr, hogy megállítsák a légzési zavarokat. Ps Yomi
eljött és imádkozott érte a műtét előtt: csak a torokműtétet kellett elvégezni mivel az orra tiszta volt.

Nővérként dolgozom és a koronavírus tesztem pozitívnak lett.
A vizsgálat előtt voltak tüneteim, de csak pár óráig tartottak: ízlelés és szaglás elvesztése, izomfájdalom a lábamban, fáradság és
folyamatos köhögés. A legkisebb lányomnak is voltak tünetei, de
nem koronavírus volt. A közösség imádkozott és tudtam, hogy
Isten kezében van a helyzet. Nem volt bennem félelem sem kétség, haladtunk tovább. Tíz nappal később a teszt negatív lett és
visszamentem dolgozni. Dicséretet adok Istennek a gondviseléséért és a védelméért, amit felénk mutatott.
Sara, Nyugat-London
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A múltkori menstruációmnál migrénem és szokatlan fájdalmam volt a
hátam jobb oldalán, a fejemet könnyűnek éreztem, és nem éreztem a fél
testem lefelé. A testvérek imádkoztak értem. Vasárnap úgy éreztem,
hogy a lelki ajándékok nekem szóltak. Hálát adtam az Úrnak és kértem,
hogy vegye el a fájdalmam. Aznap este a fájdalom az egész hátamon elterjedt. Felhívtam a kórházat és azt mondták, hogyha a fájdalom eljut a
bal vállamig, akkor hívjam a mentőket, mert végzetes lehet. Ahogy a bal
vállamig terjedt a fájdalom imádkoztunk és az Úrba helyeztük a bizalmunkat. Elmentünk aludni és miután felkeltem megszűnt a fájdalmam. Hála az
Úrnak a kegyelméért és a védelméért.
Jayne, Nyugat-London
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