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Európai Havi Riport 
2020 Június 

Server News,  
June 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 audie/video as well. 
Have fun. 
Ps Pieter Visser 

 
 
 

Következő programok: 
 

Európai nyári tábor  
A tervezett kiberközgyűlés nem lesz meg-
tartva 
Az enyhítések miatt meg lesz tartva a tábor 
Hollandiában, ahogy azt már 29 éve min-
den évben tesszük. (További infó a 3. 
oldalon) 
 

Téli táborok, 2020 dec. 25. - 2021 jan. 1, 
Hollandia és az Egyesült Királyság 
Több infó később 

Medway, UK 

Ebben a hónapban áldottak voltunk, hogy 
tarthattunk két tábort – az idősebbek táborát 
és egy hétvégi mini táborozás. 
Az 50 év feletti testvéreink nagyon élvezték a 
tábort – versekről beszélgettek, sétálni men-
tek és közben lelki áttörésekről beszélgettek. 
Az egyik tevékenység direkt úgy lett tervezve, 
hogy segítsen megtalálni a jót egymásban. 
Minden ember pozitív/inspiráló dolgokat osz-
tott meg egy másik testvérről, nevek nélkül. Ps 
Olda később megosztotta ezeket a tulajdonsá-
gokat egy beszédben és felfedezte, hogy ezek 
mind benne vannak a 2 parancsolatban, ami-
ket Jézus mondott. Máté 22:37-40 
37. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 
39. Szeresd felebarátodat, mint magadat. 
Később a hónap folyamán tartottunk egy mini 
tábort az egyik hétvégén a hegyekben. Egy 
vendég család is eljött, és hallottak sok tanúbi-
zonyságot és jó, lelki tanácsokat és útmutatá-
sokat. Hegyet másztunk, közösen főztünk a 
tűznél és kórusokat énekeltünk. Nagyon fel-
emelő volt, hogy így együtt töltöttük az időt, 
beszélgettünk az Úrról és az Ő erejére fóku-
száltunk. Hála az Úrnak! 
Feléledési Közösség Csehország 

Idősek tábora 

Idősek tábora 

Mini tábor hétvége 

Feléledési Közösség Csehország 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Szerkesztői levél: 1001 evangélium 

A WC-papír evangéliuma. 
Amerikában az év első felében már 20 
millióval több ember rendelkezik 
lőfegyverrel. 
Ott van tehát a "lőfegyver 
evangéliuma" (Ettől leszel biztonságban??) 
 

Vagy, ha visszamegyünk időben, a 
történelem teljes ideje alatt, 1001 
"evangélium" volt, amelyek mind 
biztonságot ígértek és mindenféle veszélytől 

való védelmet. Ha felmegyünk a 
Google-ra, és beütjük az "amulettek" 
szót, több milliónyi találatot kapunk. 
 

Minden ilyen dolognak valamiféle 
védelmet kéne adnia, megvédenie 
valakit, megpróbálni megmenteni 
valaki életét. 
 

Ígéretek, ígéretek… 
Ezeknek a dolgoknak némelyike 
valóban meghosszabbíthatja az 
életünket egy kevéssel, de az igazi 
evangélium nem erről az életről szól, 
hanem a következőről, az 
örökkévalóról. 
 

Mármost nekünk, Isten gyermekeinek, 
szükségünk van arra, hogy szemünket 
a jutalmon, az örök életen tartsuk. Ha 
elveszítjük a fókuszunkat és olyanok 
leszünk, mint a galáciabeliek, akkor mi 

is lehet, hogy ezt fogjuk hallani egy nap: 
"Csodálkozom, hogy más evangyéliomra 
hajlottatok". 
Abban az időben lehet, hogy Jézus fogja ezt 
nekünk mondani. 
Az igaz, hogy sok egyház tanít egy olyan 
evangéliumot, amely csak arra irányul, hogy 
jobbá tegye és fenntartsa ezt az életet. Az 
úgy nevezett "gazdagság-evangéliumot" 
hirdető egyházak bizonyára ennek a példái. 
1 Kor. 15:19 Ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, minden 
embernél nyomorultabbak vagyunk. 
 

Ezt olyan embereknek írták, akik nem hittek 
a feltámadásban (15. vers). Nyilvánvalóan, 
az ő "evangéliumuk" csak arra irányult, hogy 
megőrizzék vagy jobbá tegyék a természetes 
életüket. A "gazdagság-evangélium" egy 
korai formája? 
Szeretnél egy kis házi feladatot? Nézd meg a 
Kol. 2: 18-23-at a 
Nagyító Bibliában. Az 
én gondolataim: ezt 
úgy írták, hogy közben 
a Covid-19 fenyegetést 
tartották észben? 
Ps Piet Visser 

Pál apostol írta: 
Gal 1:6 Csodálkozom, hogy 
Attól, a ki titeket Krisztus 
kegyelme által elhívott, ily 
hamar más evangyéliomra 
hajlotok 
 

Az "evangélium" szó többek 
között "örömteli hírt" is jelent 
"Isten országáról, amely 
hamarosan eljön". 
Jézus azt mondta erről a 
királyságról: János 18:36 Az én 
országom nem e világból való... 
 

Egy másik pont, amit Jézus 
említ: Márk 8:35 Mert 
valaki meg akarja tartani az ő 
életét, elveszti azt; valaki pedig 
elveszti az ő életét én érettem 
és az evangyéliomért, 
az megtalálja azt. 
 

Általánosságban azt látjuk itt az 
utolsónál, hogy ha meg akarjuk 
tartani a régi életvitelünket, az 
azt fogja okozni, hogy az örök 
élet lehetőségét elveszítjük, és 
ez a mulandó élet pedig 
mindenképpen véget ér, tehát végül is 
semmi sem marad nekünk. 
Ha mindezeket összekapcsoljuk, 
nyugodtan levonhatjuk azt a 
következtetést, hogy a más 
"evangéliumok" sokasága arra irányul, 
hogy ezt a mulandó életet megtartsa 
biztonságosnak és sértetlennek. 
 
Itt van néhány kép ennek a pontnak az 
illusztrálására: 

Amit a beszédekben hallottunk: 
• A hűségünk Istennek szól, nem a világnak 
• Isten a körülmények megváltoztatója. 
• Az Úr minden eshetőséget lefed. 
• Készülj fel rá, hogy találkozz Vele! 
• Az Istennel való kapcsolatunk jelenti 

számunkra a legnagyobb értéket az 
életünkben? 

• Nem kell mindent látnod és értened 
ahhoz, hogy képes legyél hinni. 

• Éld meg a hited! Dániel 3:16-18 
• Soha ne hagyd abba, hogy jó döntéseket 

hozol! A problémák akkor jelentkeznek, 
ha felhagysz a helyes döntésekkel. 

• Ne rejtsd el a hibáid, valld be, ha rosszul 
tettél valamit, légy alázatos. 

• Ne fordíts hátat Istennek, inkább 
értékeld, amit tett érted. 

• A Lélekben való séta nem vezet negatív 
érzésekhez. 

• Isten nem teszi a felebarátodat a te 
utadba, hanem téged tesz a felebarátod 
útjába. 

• Lehetőségek állnak ellőttünk, de mit 
kezdünk velük? 

Magyarországi Biblia-morzsák: 
• A világi emberek sötétségben élnek, 

folyamatosan átkozódással a szájukban. 
Isten azt mondja, hogy ne emberekben 
bízzunk, HANEM ISTENBEN! Úgy élünk, 
hogy nem kell megtennünk, amit az 
embereket tesznek. 

• A szívünket minden erőnkkel meg kell 
őriznünk 
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Feléledés Európa szerte 
Bemerítkezések júniusban:  2 Magyarországon, 2 Hollandiában 

David, Poole 

Európai nyári tábor - 2020. július 25. - augusztus 1. 

Sadiq, Almere 

Amikor szembe kerültünk a koronavírus okozta korlátozások-
kal, egy online tábort terveztünk. De 2020. július elsejétől a 
korlátozások nagy része enyhült, így vissza tudtunk menni az 
eredeti tervhez, miszerint megtartjuk a nyári tábort, amit már 
29 éve tartunk. 
Ezek a táborok nagy szerepet játszottak az igazi, európai közös-
ség fejlődésében, és nagyon fontos szerepe van még az egység 
megteremtésében és megtartásában is. Nagy áldásnak látjuk, 
hogy megtarthatjuk a tábort, ahogy szoktuk. 
 
Nem mindig egyszerű eljutni a táborba, főleg most, mikor annyi 
minden történik, sok mindent hallunk ás látunk, sok üzenetet a 
kockázatokról és a biztonságról. De igazából ez nem újdonság, 
mindig is voltak nehézségek a tábor tervezésben, helyszín kere-
sésben, szervezésben és odajutásában. Főleg a téli táborokba, 
eljutni Németországba nagy kaland volt. Hóviharokban vezetni, 
csúszós utakon, hegyekben, éles kanyarokkal… 
2010-ben több mint 8-10 óra volt az út a szokásos 5 helyett, ezek 
a körülmények miatt 
De ez sosem állított meg minket. Ha ez a helyes lépés, akkor 
megtesszük, ugye?  
 
De ez egy nyári tábor. 
Szóval egy nagyszerű tábort várunk, még akkor is, ha páran nem 
lehetnek ott, mivel a tervek szerint nem volt lehetséges idén, és 
másra kötelezték már el maguk. Főleg a külföldi látogatóknak az 
utazási korlátozások miatt nehéz a részvétel, ezért az interneten 
élőben lehet nézni a gyűléseket. 
Külföldi beszédadókat is meghívtunk. Van 5 hely a reggeli 20 per-
ces beszédre (itteni idő szerint, Hollandia 11:00-kor) és egy pár 
félórás beszéd estére (itteni idő szerint, Hollandia 20:00) 
 
Amint kint van ez a hírlevél, még lesz egy pár hely késői foglalá-
sokra. Írj nekem az első oldalon lévő e-mail címre.  
Pastor Piet Visser 
 
Jobbra: Képek régebbi táborokból 

Nyári tábor, 2019 

Hungary Hungary 
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Tanúbizonyság - Joseph Murphy, Liverpool 

David, Poole 

Angol gyerektáboros megbeszélések zoomon 

Az angol fiataloknak nagy fénypont volt az online gyerektábo-
ros beszélgetés, ami minden kedd délután zajlott. 
 

Lehetőséget nyújtott a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy legyen 
saját közösségi idejük, szülők és idősebb testvérek segítségével 
különböző programjaik voltak miden alkalommal. Azok a gyere-
kek is tudtak csatlakozni, akiknek álltalában nem szoktak külön 
szervezni ilyen programokat, mint Franciaország és Dubai. Ők is 
tudtak csatlakozni, és részesei lehettek a Gyerektábor csapatá-
nak. 

„Szeretném megosztani, amit az Úr tett velünk Liverpoolban. 
 

A fiam Joseph felkelt egy reggel, és a lábai nem működtek térdtől 
bokáig. 12 éves. 
A feleségem ápolónő és két napi megfigyelés után bevittük a 
kórházba. Megvizsgálták és azt mondták, hogy jöjjünk vissza, ha 
nem javul. Amikor visszamentünk befektették a kórházba és egy 
hétig ott maradt. Ez egybeesett a londoni közgyűléssel. A felesé-
gem La Fleure és én felváltva voltunk vele, én este, Fleure nap-
közben. Josephet elküldték agy- és gerincröntgenre, sok vérvizs-
gálata volt, lábröntgent és idegvizsgálatokat végeztek. Az orvo-
sok nem tudták kideríteni, hogy miért nem tudja mozgatni a lá-
bait. 
 

Első nap Joseph azt mondta nekem, hogy hiszi, hogy ez része lesz 
a tanúbizonyságának. Az ötödik napon azt mondta, hogy tudja, 
hogy kívülről más nem látja, de ő erősebbnek érzi magát mentáli-
san és fizikailag. Még azt is említette, hogy Nick Ashton tanúbi-
zonyságáról (meggyógyult koronavírusból) is gondolkozik.  
 

Hazaküldték Josephet úgy, hogy a lábai nem mozogtak. Egy hét 
múlva sétált. 
 

Biciklizni akart menni a közösségi barátijaival. Azóta nem volt 
kint, amióta a lábai meggyógyultak, és mondtam neki, hogy nem 
tartom jó ötletnek, és még pihennie kell. Csalódott volt, és 
mondta nekem, hogy 100%-ig meggyógyult. Megtértem, és Jo-
seph elment és órákig biciklizett a barátaival. 
Az egész helyzeten keresztül nyugalmat kaptunk a családdal, és a 
közgyűlés témája, a remény is megelevenedett a helyzeten ke-
resztül. 

Joseph meggyógyult. Az Úr ezt részévé tette a tanúbizonyságá-
nak, mert hitt benne. Remélem, hogy biztatást ad ez másoknak 
is, ahogy nekünk is adott. Nagyon építő tapasztalat volt ennyi 
támogatást kapni a testvérektől. Köszönjük nektek és nagyon 
hálásak vagyunk az Úrnak. 
 
Ps Denis Murphy 

Joseph & Lily 

Programjaink versek megosztásából álltak, valamit arról is be-
széltünk, hogy mi inspirál minket az Úrban. Megtanultunk jel-
nyelven egy kórust, kincset vadásztunk és olyan játékokat ját-
szottunk, amiben azok a gyerekek is részt tudtak venni, akik nem 
tudnak rendszeresen ott lenni a gyűléseken. Az iskolaévet egy 
jelmezes közöséggel zártuk, ahol megosztottuk egymással a ka-
ranténban történt tapasztalatainkat. 
Mindezek felett nagyon jó módja volt ez annak, hogy egymást 
bátorítsuk, mint tagok az Úr nagy családjában.  
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tulajdonosa hívta. Később este a 
tulajdonos elment, hogy átvegye a 
telefonját és meg tudták vele osztani az 
evangéliumot. Egy másik testvér már 
három napja szenvedett a bal 
szemgolyójában lévő nyomás és fejfájás 
miatt. Reggel a „napi morzsát” hallgatta a 
medway-i közösségből. Nagyon 
inspiráltan érezte magát a beszéd által és 
azt mondta magának, hogy ’Gyerünk, kelj 
fel’. Felült az ágyban és a fejfájása elmúlt. 
Hála az Úrnak a gyógyító erejéért! 
Szomorúak vagyunk, hogy elvesztettük 
Alie testvérünket (Bert Schenk anyukája), 
aki elaludt az Úrban a hónap elején. 
Elolvashatod a tanúbizonyságát a riport 
végén. Hiányzik, de megnyugtatnak a 
versek és a szilárd hite. „Mert maga az Úr 
riadóval, arkangyal szózatával és isteni 
harsonával leszállt az égből: és 
feltámadnak először a kik meghaltak volt 
a Krisztusban; Azután mi, kik élünk, a kik 
megmaradunk, elragadtatunk azokkal 
együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe 
és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 
Annakokáért vígasztaljátok egymást e 
beszédekkel. (I. Thess. 4:16-18)” 
 
Franciaország 
Ebben a hónapban ausztrál és magyar 
beszédadókkal lettünk megáldva. 
Tajvanból és Hong Kongból is 
csatlakoztak testvérek egy gyűlésre és 

Almere, Hollandia 
Üdvözlet mindenkinek! Ebben a 
hónapban újra elkezdtünk evangelizálni a 
COVID-19 miatti korlátozások után. Bár 
néha a polgárőrségnek voltak kérdései 
felénk, aktívak voltunk és kivittük Isten 
csodálatos üzenetét újból. Nagyon 
élveztük!!! Találkoztunk emberekkel az 
utcán, akik Isten után kutattak, Ők még 
mindig ott vannak! Néhány családi és 
baráti kapcsolat is érdeklődést mutatott, 
közülük néhányan el is jöttek gyűlésre. 
Ebben a hónapban a Jelenések könyvéről 
volt prezentáció, hírek a közösségből 
világszerte. Luke testvér Rotterdamból a 
teremtésről tartott prezentációt. 
Csodálatos látni, hogy Isten a legkisebb 
dolgokra is gondolt, hogy minden 
működjön. Egyértelműen rábízhatunk 
bármit az életünkből, Ő az egyetlen, aki 
irányítani tudja ezeket. 
Egy fiatal testvérünk, Robbert 
megosztotta a tanúbizonyságát, hogy 
Isten hogyan viseli gondját; egy, a 
lábában keletkező hirtelen fájdalomból 
gyógyította meg ima után, és a Szentlélek 

sok helyzetben vigaszt 
adott neki. Isten még 
meggyógyította a törött 
karját és ekcémáját. 
Nagyon boldog, hogy az 
Úrban élhet és reméli, 
hogy több lehetősége 
nyílik evangelizálni az 
osztálytársainak.  
Maarten testvér 
hallotta és érezte, hogy 
pattan valami a 
térdében, amikor belépett a bejárati 
ajtaján. Utána nagyon fájdalmas volt a 
térdhajlatban, amikor leült. Következő 
reggel még mindig ott volt. Mielőtt 
elkezdett volna gondolkodni, hogy mit 
tegyen, vagy mit ne tegyen, elkezdett 
nyelveken imádkozni. Egy kis idő múlva 
érezte, hogy a fájdalom megszűnt és 
gond nélkül be tudta hajlítani a lábát! 
Nagyon hálás az Úrnak a gyógyítás 
ajándékáért! 
Isten megmutatja magát ezeken a 
csodálatos jeleken és csodákon keresztül. 
Élveztük, hogy meglátogattak vendégek, 
akik hallották ezeket a csodákat és 
reméljük, hogy engedelmeskednek az 
örömhírnek hamarosan. 
 
Dordrecht 
Ebben a hónapban tanultunk néhány 
érdekes dolgot a hét egyesült holland 
tartomány szerepéről Isten tervében. 
Tartottunk egy nemzetközi tanúbizonyság 
estet is, a tanúbizonyságok ösztönzőek és 
elragadóak voltak, Amerikából, 
Sydneyből, Gawlerből, Adelaide-ből és 
Indonéziáról. Néhány friss tanúbizonyság: 
egy hölgytestvér új lehetőségekért 
imádkozott az evangelizáláshoz. Azon az 
éjszakán az autóban ült a férjével várva, 
hogy a közlekedési lámpa váltson. Látott 
az úttesten egy telefont, szóval kiszállt, 
hogy felvegye. Nem sokkal később a 

Hírek: 

Almere 

Almere 

Dordrecht 

Távolságot tartva a szerdai 
gyűlésünkön 
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Magyarország 
Üdvözlet Magyarországról, ahol két 
ember merítkezett be. Nagy különbséget 
jelent, mikor szemtől szembe 
hirdethetjük az evangéliumot. 
Egy új testvérnőnk a barátjától hallotta az 
evangéliumot, aki elment az Úrtól. 
Megtért, imádkozott és megkapta a 
Szentlelket. Találkozott több testvérrel és 
miután megnéztek pár verset és 
imádkoztak, bemerítkezett. 
Egy másik új testvérünk Debrecenből pár 
évvel ezelőtt megkapta a Szentlelket és 
bemerítkezett. Nemrég hallotta tőlünk az 
evangéliumot és a fia bemerítkezett, és 
úgy érezte az előző bemerítkezése nem a 
helyes módon történt. Elmentünk 
Debrecenbe és bemerítettük egy közeli 
gyógyfürdőben. A világ próbált 
közbelépni, mikor egy férfi ránk szólt, 

tanúbizonyságokat osztottak meg, 
nagyon buzdító volt. Pont Alice testvér 
szülinapjára esett, Hong Kongból. 
Megosztotta, hogyan gyógyította meg az 
Úr alkohol és altató függőségből (40 
tabletta naponta!). Anyukája, Peggy 
tanúbizonyságot tett arról, hogy mielőtt 
áttért a kereszténységre annyira függője 
volt a buddhista szertartásoknak, hogy a 
háza folyamatosan tömjéntől bűzlött. 
Elment egy gyűlésre Szingapúrban, 
hogy ,,megmentse" a fiát, aki 
bemerítkezett és Szentlélektelt lett, de 
végül ő maga is újraszületett és teljesen 
felszabadult a vallásos dolgai alól. A fia, 
Paul, Alice testvére, most Tajvanban, a 
feleségével, Natalie-vel hirdeti az 
evangéliumot, hogy lássa elindul-e 
valami. Paul csodálatosan meggyógyult 
májrákból, ami rendbe szedte a sétáját, 
miután sok éven át a világban volt. A 

gyógyulás után eldobta a telefonját az 
összes világi kontaktjával és tiszta lappal 
kezdte újra sétáját az Úrral. Natalie 
beszámolt arról, hogy segítette át az Úr 
méhnyakrákon és az érzelmileg nehéz 
időszakon, amin keresztül ment. A 
kezelés után egy évre becsülték a teljes 
felépülést, de ima ereje által 3 hónap 
után jobban volt. Pont a megfelelő 
időben jött támogatás odalátogató 
testvérektől, ami segített neki legyőzni a 
depressziót. Ebben a hónapban Paulnál 
lehetséges vastagbélrákot fedeztek fel. 
Az egész világon imádkoztak érte 
testvérek, és a vizsgálat negatív 
eredményt mutatott. Áldjuk az Urat az 
életek megváltoztatásáért! 
 
 
 

Hírek: 

Song item, Liverpool 

Írország - Utazás a régmúltba! 
Június 20-án a közösség meglátogatott egy nagyon régi síremléket, Scotia királyné maradvá-
nyait. A sírra véletlenül talált rá két testvér, amikor egy újrahasznosító üzemet kerestek 
Traleehez közel (Co. Kerry), de helyette egy kis ír történelemre bukkantak, ,,lehetséges" kap-
csolatra a Biblia és Írország között. 
Az évek során ezt a nevet Jeremiással, Teamhair Telphivel és Tara dombjával hozták kapcso-
latba. Sokan úgy hitték, hogy Scotia Teamhair testvére volt, és egyben Zedekiás király (Kr.e. 
586) egyik lánya; könnyen lehet, hogy tényleg így igaz! Talán több Scotia is létezett. 
Azonban biztosan élt egy Scotia Írországban sok évvel azelőtt, hogy Jeremiás elérte volna 
ezeket a partokat. A kivonulás után valamennyivel Galíciában élt (Spanyolország kelta terüle-
te, az Ibériai-félszigetet köti össze Hiberniával (Írország), mindkettő szótöve az Eber név, aki a 
héberek atyja volt!). 
Kb. Kr.e. 1700 körül (ne felejtsd, az írek túlozhatnak!) Scotia királynő megérkezett a miléziai 
hadsereggel, hogy szembeszálljon Tuatha Dé Dannannal (valószínűleg Dán törzse), a miléziaiak zászlaja alatt, amely egy botra csavarodó 
kígyót ábrázol, amelyet még mindig szimbólumként használják az ír orvostudományban, és bár sokan a görög Aszklépiosz kultuszával társít-
ják – tolvajok! –, eredetét a IV. Mózes 21:8–9-ben olvashatjuk, ugyanakkor Urunk keresztre feszített alakját is idézi (a legcsodálatosabb gyó-
gyítás: János 3:14). 
Sajnos Scotia királynő a hagyomány szerint elesett a Tuatha Dé Dannan ellen vívott csatában, de a neve fennmaradt, hiszen Írország ősi neve 
Scotia volt, amelyet később Albionba is elvittek, így született meg Skócia az ír felföldiek érkezésével. 
A kirándulásban a legnagyobb áldás mégis az volt, hogy ezen az esős napon a borús temető közepén találkoztunk egy családdal, amely a sírt 
látogatta meg – ez adta a lehetőséget, hogy tanúbizonyságot tegyünk neki, és meghallgatták Scotia rövid történetét. A család boldogan meg-
hallgatta a mondandónkat, mivel az anyuka egy ideje már Izrael elveszett törzseinek történetét tanulmányozza. Örömmel beszéltünk nekik a 
törzsek mai lelőhelyéről, és ami még fontosabb: beszéltünk nekik arról is, hogy a Királyok Királya visszatér, mindenkin uralkodni fog, és el-
mondtuk, hogy miként lehet belépni a Királyságába. Úgy tervezzük, hogy később még felkeressük ezt a családot. 

Melanie, Peggy & Alice, Hong Kong 

Magyarország 

Scotia királyné sírja 
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minden teremtésnek. Vesd a te 
kenyeredet a víz színére, mert sok nap 
mulva megtalálod azt. (Prédikátor 11:1) 
 
Svájc 
Az első vasárnapi zoom gyűlésen Béla és 
Zéfi is részt vett, amin Béla németül adott 
beszédet a változásra való képességről. 
Hosszútűrő Istenünk van, de ennek 
hamarosan vége lesz, ezért addig biztosra 
kell mennünk, hogy nem használjuk ki a 
türelmét és hirdetjük az evangéliumát, 
hogy mások is megtérhessenek. 
Lehetőségünk volt egy közös zoom 
gyűlésre a poole-i közösséggel egyik 
szerdán, ami fantasztikus volt. Annak 
ellenére, hogy a helyzet miatt nehéz 
találkoznunk egymással, a technika segít 
nekünk, hogy kapcsolatba maradhassunk. 
Zsuzsa megosztott egy tanúbizonyságot, 
ami nemrég történt vele: észrevett 
változásokat a szaglásában, miután 
átment egy náthán áprilisban. Nem érzett 
erős szagokat és egy idő után füstöt 
kezdett el érezni annak ellenére, hogy 
senki sem dohányzott körülötte. Időnként 
szédült emiatt, szóval imádkozott az 
Úrhoz, hogy vegye el tőle ezt a 
problémát, amit meg is tett. Teljesen 
visszajött a szaglása és újra rendben van 
minden, hála az Úrnak! 
Volt még pár ember, akik különböző 
helyzetek miatt kértek imát. Mind nagyon 
izgalmas és várjuk Isten csodáit, hogy 
lássák Isten dicsőségét az életünkben. 
Hála az Úrnak! 
 
 

amiért pólóban mentünk be a 
medencébe (csak illedelmesek akartunk 
lenni). Ennek ellenére az új testvérnő 
nagyon örült, hogy megtette a helyes 
lépést. 
Még keresünk egy új termet, mert az 
előzőt ott kellett hagynunk. Rendszeresen 
tartunk imagyűléseket keddenként, amire 
15-22 testvér minden héten elmegy. 
Zoom gyűléseket tartunk csütörtökön és 
vasárnap reggel, hogy Ps Chris és családja 
is tudjon csatlakozni. Nagyon jó látni őket 
és várjuk, hogy visszatérjenek 
Ausztráliából júliusban. 
 
Sok testvért megáldott Isten ebben a 
hónapban. A vírus miatt egy 
testvérünknek többször is munkát kellett 
váltania, ami kihívást jelentett számára, 
de ragaszkodott Isten ígéreteihez és látta, 
hogy gondoskodik róla. Sosem maradt 
munka nélkül és mindig jött egy újabb 
munka, amikor kellett. Egy másik 
testvérnek az öt éves kislánya eltörte a 
középső ujját. Ima után a hat hét 
felépülési idő helyett, két hét alatt 
összeforrt a csontja, hála az Úrnak. 
 
Poole 
Annak ellenére, hogy még karanténban 
vagyunk, olyan érzésünk van, mintha az 
egész világot bejártuk volna. Egyik 
vasárnapi gyűlésen Ps Chad Adelaide-ből 
adott beszédet, minek témája: A saját 
felismerésünk: A mi víziónk. Egy hirtelen 
jött beszéd volt a második gyűlésen, amin 
a testvére Ps Phil a Mentő hadműveletről 
beszélt, hogy vigyáz mindannyiunkra 
Isten és nem hagyja abba a keresést míg 
meg nem talál minket. Nagyon áldott 
délutánunk volt. Egyik szerdai 
gyűlésünkre csatlakozott a svájci 
közösség, ahol Stephan testvérünk adta a 
beszédet. 
A csütörtöki Biblia böngészeink 
folytatódnak, ahol Kolossé leveleit 
fedeztük fel. Egyik csütörtökön 

imagyűlést tartottunk, ahol Jerry 
testvérünk Fijiről csatlakozott. Annyira 
tele van energiával és Isten munkájával, 
hogy mindannyian kimerültünk miután 
végig hallgattuk a “morzsáját” (beszédét) 
az evangelizálásról. Szombati 
programként tartottunk egy zoom 
vacsora estet, ahol olyan 
tanúbizonyságokat osztottunk meg, amik 
nem kerülnek elő gyakran. A vallás 
emelkedéséről és bukásáról is volt egy 
prezentációnk, valamint egy Bibliai játék 
és Pictionary, amiket nagyon élveztünk. 
Egy hölgy, aki korábban már 
bemerítkezett ismét felvette velünk a 
kapcsolatot és csatlakozott az online 
gyűléseinkhez. A hónap utolsó 
vasárnapján kiváltságosok voltunk, mert 
Warrnamboolból csatlakozott hozzánk 
Rob és Kerry. Szeretnénk megköszönni az 
összes külföldi testvérnek a közösséget, 
különösen azoknak, akik az éjszaka 
közepén csatlakoztak.   
 
Rotterdam 
Senki sem állíthatja meg Isten 
akaratát, az Ő akarata teljesülni 
fog, nem számít, mi történik a 
világban. Hát nem csodálatos, 
hogy Isten tudja és vigyáz a 
szívünk vágyára? Lehetőséget 
teremtett evangelizálni és így még 
mindig tudjuk végezni a 
munkáját. Félelemmel teli, 
szorongó, aggódó emberek, 
találkoztunk mindenféle 
helyzettel, ahol 
imát 
ajánlhattunk fel, 
sőt még többet, 
az örök életnek 
ígéretét. Szóval 
kitartunk abban, 
amire el lettünk 
hívva: 
elmondani az 
evangéliumot 

Hírek: 

Csehország, táboros hétvége 

Gyűlés Almérében 

Sütögetés Rotterdamban, (esett az eső) 
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Hírek : 

 
Nyugat-London 
Ebben a hónapban, folytattuk a zoom 
adta lehetőség teljesmértékű 
kihasználását az Ige hallgatás céljából, a 
szőlősföld minden sarkából, az egész 
világról jövő tanúbizonyságok 
megosztása, és közösség által. Újra 
lehetőséget kaptunk, hogy kimehessünk 

evangelizálni egymással. 
Volt egy gyűlésünk India, Tazmánia, 
Indonézia, Szingapúr és Kína 
részvételével. Beszédeket, 
tanúbizonyságokat és előadásokat 
osztottunk meg egymással. Egy pár a 
tanúbizonyságok közül: egy testvérnőnek, 
akinek a munkája nem engedi, hogy 
szüneteljen a hétvégéken, sikerült részt 
venni az összes gyűlésen és táborban; egy 
testvérnek, aki abba hagyta a 
szerencsejátékot és az ivást, amikor 
üdvözült, most  már áldott élete van és 
engedelmeskedni akar Istennek; egy 
testvérnő, aki hindu nevelésben részesült 
megszabadult a babonásságától; egy 
testvérnő ima után meggyógyult magas 
vércukorszintből és egy másik testvérnő 
megtalálta élete értelmét. Ahogy a kórus 
is szól, oly csodás Istenünk van! Ps Steve 
Ielasi emlékeztetett minket, hogy 
nagyszerű út áll előttünk, ha tovább 
megyünk. 

Tanúbizonyságok 

Emlékül 

Évekig tartó evangelizálás 
után (kb. 16 év) a fia és me-
nye által, Alie újraszületett 
víztől és lélektől 75 évesen 
(2008. május 18.). Megkapta a 
Szentlelket a nyelveken szólás 
bizonyítékával a keresztelő 
kádban. 

Élete olyan irányba változott, 
amire korábban egyáltalán 
nem számított.  Kapott egy 

tiszta megértést az igazságról, hogyan menekülhet meg, és 
hogyan maradhat megmentve. Miután a férje, aki egyben 
testvére az Úrban, Gijs Schenk elhunyt, ami az újraszületésük 
után fél év múlva történt, Alie megtapasztalhatta az Úr 
nyugalmát és könnyedén át tudott menni ezen a helyzeten. 
Mindig azt mondta: nem félek attól, ami történni fog. Tel-
jesen biztonságban és védelemben érezte magát Isten hatal-
mas keze alatt.  

A kora és a távolság miatt fizikailag nem tudott részt venni a 
gyűléseken, de interneten keresztül mindig bekapcsolódott. 
Alie nagyon élvezte a gyűléseket és a közösséget. Azok, akik 
jól ismerték őt, tudják, hogy Alie egy hűséges testvér volt az 
Úrban. Még a betegsége utolsó évében is rendíthetetlen 
maradt. Békességgel aludt el az Úrban 2020. június 8 -án, 86 
évesen. 

Alie, Hollandia 

Mielőtt eljöttem a feléledési 
közösségbe, pünkösdi templomba 
jártam. Ebben a gyülekezetben 
néhányan szóltak nyelveken. Én is 
szerettem volna, de ez nem tör-
tént meg, mert kértem Istentől a 
nyelveken szólást, de nem 
tudtam, hogy a nyelveken szólás 
a Szentlélek.  

Egy nehéz időszakon mentem ke-
resztül az életemben, de Isten min-

dig ott volt velem és a családommal. Terhes voltam az ikreimmel 
és a férjem nagyon beteg volt. 2010-ben az orvosok lemondtak a 
férjemről, azt mondták, hogy csak 3 hónap van hátra az életéből. 
Hála az Úrnak a sok imáért és böjtölésért, még mindig él. 

2011. december 31-én a gyülekezetben arra kértek minket, hogy 
írjunk le 3 dolgot, amit szeretnénk megvalósítani 2012-ben. Ne-
kem a 3 közül az egyik az volt, hogy ’ISTEN, SZERETNÉLEK IGAZ-
SÁGBAN SZOLGÁLNI’. 2012 májusában egy testvér megszólított az 
utcán és megkérdezte, hogy hiszek-e Istenben? Igent mondtam. 
Van-e Szentlelked? Igent mondtam. Szólsz nyelveken? Nemet 
mondtam. Azt mondta, hogy akkor még nincs Szentlelkem. Kinyi-
totta a Bibliát és miközben beszélgettünk Ps René mondta, hogy 
menjek haza, térdeljek le és kérjem a Szentlelket, Isten meg fogja 
adni nekem. Ezt is tettem és megkaptam a Szentlelket a nappalim-
ban. Elmentem a következő gyűlésre, imádkoztam és bemerítkez-
tem a garázsban, hogy elölről kezdhessem Istennel, ez alkalommal 
az IGAZSÁGGAL. Köszönöm Istennek ezt az életet, amit adott ne-
kem és a családomnak. 
Victoria, Almere  

Nyugat-London: Előadás Kínából 

Nyugat-London 


