Európai Havi Riport
2020 Július
EURÓPAI NYÁRI TÁBOR 2020
Július elsejétől váratlanul feloldódtak
a Covid-19-es korlátozások, megengedve, hogy megtartsunk egy nyári
tábort.
Ekkor már a táborainkban általánosan
megjelenők egy részének túl késő volt,
de így is sikerült elérni a 200 főt. Néhányan Magyarországról, Svájcból és Angliából kockáztattak és eljöttek, bár nem
tudták, hogy sok macera nélkül vissza
fognak-e tudni térni. Minden jól alakult
nekik.
Egy nagyon bátorító tábor bontakozott
ki, amit magad is láthatsz, ha letöltesz
Medway, UK
pár beszédet, tanúbizonyságot és előadást a szerverünkről. Élvezzétek a képeket, néhányan azt mondták: ,,Sose
láttam még ennyi mosolygó arcot".
Talán annak, hogy osztoztunk ezen a
"kalandon", ami messze kívül van a
"komfort zónánkon", volt valami köze
hozzá.

Táborfotó

Seniors Camp

Magyar testvérek
Bemerítkezés

Ps Paul Nobel
Server News,
July 2020
All of the movies of the recent
camp can be downloaded from
our server. They can be found at:
downloads.revivalfellowship.nl
Username: Public
For the password, please send me
a request.
Scroll to: Camps and conventions, choose Euro
Summer Camp 2020
Have fun.
Ps Pieter Visser

Kilátás az erkélyről

Egy másik kaland az almérei terem
felújítása volt.
Ez még az előtt lett betervezve, hogy
megtudtuk volna, hogy lehet táborunk.
Az alméreiek úgy döntöttek, így is megcsinálják és a tábor előtti héten mindent befejeztek.
Élvezzétek a képeket (3.oldal), magukért beszélnek. Az érdekesség az volt,
hogy akik a kulcsemberek voltak a teremnél, szintén kulcsemberek voltak a
táborban is.
Fantasztikus erőfeszítés.
Bal: nyári tábor képek
Következő programjaink:

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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Téli táborok, 2020. dec. 25. - 2021. jan. 1,
Hollandia és az Egyesült Királyság
Több infó később
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Szerkesztői levél: Legyünk boldogok!
Miért? Mégis I miatt legyünk boldogok?
Először is amiatt, hogy mi, akik
újraszülettünk, bízhatunk Isten
ígéreteiben, abban, hogy Ő gondoskodik
a népéről.
Az első ígéret a
Szentlélek és az,
amit a Szentlélek
tenni fog.
János 14:18 Nem
hagylak titeket
árvákul; eljövök ti
hozzátok.
János 14:27
Békességet hagyok néktek; az én
békességemet adom néktek: nem úgy
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne
féljen!
És ezek nem olyanok, mint az emberi
ígéretek, amelyeket gyakran nem lehet
betartani a körülmények miatt. Istent
semmilyen körülmény sem korlátozza.
Mindezektől eltekintve, természetes
módon, a jelenlegi egészségügyi válság is
el fog múlni. Az emberiség mindmáig
fennmaradt, és nagyon sikeresen
benépesítette ezt a bolygót a kritikus
szint felett. Sokan éheznek, mert a
források már nem elegendőek ahhoz,
hogy mindenki megfelelően
táplálkozhasson.
Ami engem illet, én személy szerint az
elmúlt 75 évben boldogan belélegeztem
az összes vírust és egyéb kórokozót.
Néhánytól beteg lettem, néhánytól nem.
Az immunrendszerem, amit a Teremtőm
épített belém, nagyon jól alkalmazkodott;
még mindig élek és élvezem az életet.

Volt néhány szoros szituáció, de Isten
életben tartott.
Tehát mi a helyzet a félelemmel?
A táborban, ami a múlt héten fejeződött be,
volt egy fantasztikus beszéd Wout
testvértől.

félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél,
nem lett teljessé a szeretetben.
19 Mi szeressük őt; mert ő előbb
szeretett minket!
Legyünk hát
boldogok; bőven van
miért boldognak
lennünk!
Végül, de nem utolsó
sorban ott vannak a
próféciák a Bibliában.
Ezek által betekintést
kapunk abba, hogy mi
történik, miért történik, és hogy hogyan
fog végződni.
A Jézus által mondott próféciák Máté 24ben és Lukács 21-ben ígérettel
végződnek. Nézzetek fel és emeljétek fel a
ti fejeteket; mert
elközelget a ti
váltságtok. És ez
a végcélunk, ha
győztesek
vagyunk.
Ps Piet Visser

(letölthető a szerverünkről, a “hogyan”-ról a
címlapon lehet tájékozódni)
Mivel a tábor témája a "Győzelem" volt, a
beszédek többnyire a felülkerekedésről
szóltak. A győzelmet pedig nem a félelem
hiánya, hanem a félelem legyőzése jelenti.
Az, hogy ismerjük a tényeket, sőt megértjük
őket, gyakran nem elegendő, hogy
leküzdjük a félelmet. A félelem legyőzése a
szív "dolga". Ez szeretet és bizalom által
működik. Több száz bibliai verset
elolvashatunk, több száz beszédet és sok
személyes bátorítást meghallgathatunk, de
lehet, hogy ezzel együtt sem győzzük le
teljesen a félelmeket. A szívünknek kell "egy
hullámhosszra" kerülni azzal, hogy a mi
Istenünk valójában milyen hatalmas, és Ő
mit tud és mit fog tenni - mert megígérte.
Csak akkor tudjuk teljes mértékben
értékelni ezt a verset:

1János 4:17 Azzal lesz teljessé a szeretet
közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet
napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk
mi is e világban.
18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a
teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a
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Amit a beszédekből hallottunk:
•
•
•
•
•

Isten mondja meg nekünk, nem mi Neki.
Lelki módon rendezd be az életed.
Isten vágya felénk a dicsőség.
Az egyházat építsd, ne a saját életed.
Halld meg azokat, akik kiáltanak, hogy te is
meghallgatásra találj (Példabeszédek 21:13)
• Mit akarunk, hogy a cselekedeteink
elérjenek? Vajon közelebb visznek a
célunkhoz?
• Abban a pillanatban, hogy hátranézel, elvéted
a célt.
• Ha nem növekszel, gyere ki a
komfortzónádból!
• El tudjuk fogadni a korrigálásokat? Fenyítés
nélkül nem vagyunk Isten fiai és lányai.
• Úgy tanítsd a gyermekedet mások iránti
tiszteletre, hogy te tisztelettel beszélsz
másokról.
• Semmi sem rombolja le annyira az igazságot,
mint az, ha elferdíted!
• Ne adj Istennek instrukciókat, hanem
jelentkezz szolgálatra!
• Add meg Istennek azt, ami helyes, nem azt,
ami maradt! Hozd ki magadból a legtöbbet
Istenért!
• Kitartás: néha csak mélyebbre kell ásnod...
• Nem mi változtatjuk meg Isten üzenetét,
hanem Isten üzenete változtat meg minket!
• Mutass érdeklődést mások felé.
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Feléledés Európa szerte
Bemerítkezések júliusban: 2 Franciaországban, 8 Hollandiában, 3 az Egyesült Királyságban

Robert, W London

Rebecca, W London

Almere

Janet, Medway

Eurydice, Rotterdam
(baptised at the camp)

Almere

Almere

Junior, Dordrecht

Rob, Dordrecht

Jeannayah, Rotterdam

Fernison, Rotterdam

Almérei terem felújítása
A hónap végén, pont a nemzetközi nyári tábor előtt,
elkezdtük újjáépíteni a termünket, falakat kiverni. Azzal,
hogy nagyobbá tesszük a termünket, lehetőséget kapunk arra, hogy több ember ülhessen a gyűléseinken.
Ezelőtt két külön szobánk volt és ezért valakinek képernyőn kellett néznie a beszéd- és a tanúbizonyságadót,
azonban most már egy nagy termünk van, ahol mindenki együtt tud ülni (természetesen még a 1,5 m távolság
betartásával). Mindenki nagyon izgatott volt és keményen dolgozott, idősek és fiatalok még jobban azon
vannak, hogy minél több új embert köszöntsenek!
Feléledési közösség, Almere

Rengeteg szemét!

A padló kiegyenlítése...

Hétfő...

Péntek...
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Summer Camp 2019

...készen állunk!
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Hírek:
Almere, Hollandia
Egy jelek és csodák estét tartottunk, ahol
rengeteg személyes tanúbizonyságot osztottak
meg a testvérek. Priscilla testvér megosztotta
hogyan gyógyult meg mellfertőzésből. Miután
férje, Wout böjtölt és imádkozott érte, az éjszaka
folyamán meg is gyógyult. Tartottunk egy böjt és
ima hétvégét, amelyben mind a három holland
közösség részt vett zoomon keresztül, csodás volt
tapasztalni az egységet.
A minibeszédek estjén teljesen el voltunk ámulva,
ahogy láttuk és hallottuk a hat 5 perces beszédet
tökéletesen illeszkedett egymáshoz. Anthony:
olyan dolgokat építsünk, amik örök értékűek;
Arno: gyökerezzünk meg mélyen Isten dolgaiban;
Evert: Jézus a szilárd alapunk, ezért figyeljünk
arra, hogy mit építünk rá; Maarten: térjünk vissza
az alapokhoz; Wout: maradjunk lélekben fittek;
Ps. René: teljes élet akkor jön, ha mindent
odaadsz!
Hála az Úrnak, nem lehetünk eléggé hálásak és
bátorítva, azért, hogy 3 ember újraszületett
ebben a hónapban. És hogyha beleszámítjuk
Priscilla anyukáját, aki bemerítkezett a tábor
utolsó napján, akkor már 4. Rotterdam közelében
él, ezért oda fog járni istentiszteletekre.
Egy csodás táborral zártuk a hónapot, amit
nagyon élveztük egységben. A pásztorok és a
férfitestvérek világszerte csatlakoztak zoomon
keresztül és csodás, felemelő beszédeket adtak.
A tábor közben még a helyi polgármester is jött
ellenőrizni, hogy minden megfelelően zajlik a
Covid-19-cel előírtakkal kapcsolatban. Le volt
nyűgözve, ahogy látta a tanúbizonyságot és
kellemes hetet kívánt nekünk. Meghívtuk
istentiszteletre és reméljük, hogy látjuk őt
cselekedni, ahogy hallja az evangéliumot!
Csehország
Ez is egy elfoglalt hónapunk volt itt,
Csehországban! Egy nagy garázsvásárral és nyílt
közösséggel kezdtük a hónapot, ami egy nagy
esemény lett a városunkban. Már 12. alkalommal
rendezzük meg a garázsvásárunkat a termünk
mellett. Gyűjtöttünk pénzt a missziós alapba és
elmondtuk a lehető legtöbb eladónak és vevőnek
az evangéliumot. Az időjárás esőt jelzett elő, de
Isten megáldott minket kék éggel ima után.
Csodás volt közösen, egységben dolgozni és
behívni embereket a termünkbe, körbevezetni
őket és elmondani nekik az evangéliumot.
Ezen kívül is voltak látogatóink, Tom, Jana és a
gyermekeik Liverpoolból, és látogatók

Garázsvásár, Cseho.

Hollandiából: Edwin és Heleen családja,
Willem és Petra gyermekükkel és még Cindy
és Mark. Sok lehetőségünk volt közösségben
lenni: nyílt-házi közösség, bbq és kirándulás a
hegyekben.
A hónap fénypontja, hogy nézhettük online a
nyári tábort. Minden nap összegyűltünk a
teremben, ahol közösen néztük a közvetítést.
A beszédek, tanúbizonyságok és itemek
nagyon inspirálóak voltak és bátorított
minket, hogy csak menjünk előre.

Bright, Pretty & Israel, Franciaország

Dordrecht

Rob és Ria, Dordrecht
Egy csodás hónap, ami tele volt felépítő és
élvezetes tevékenységekkel úgy, hogy
építettük a hitünket és az egységet: közösségi
bbq, böjt és ima hétvége, minibeszédek estje,
tábor és evangelizálás! Örvendezünk azért,
mert láthattunk új embereket a gyűléseinken.
Néhányan csak éppen a termünknél sétáltak
és bejöttek, a többiek barátok és családtagok.
Két ember bemerítkezett ebben a hónapban.
Az egyikük Rob testvér, aki Ria testvér régi
barátja. Már 20 éve nem találkoztak, de mind
ketten próbálták megtalálni egymást. Végül
facebookon vették fel a kapcsolatot. Ria
megosztotta a tanúbizonyságát, hogy Isten
hogyan változtatta meg az életét és hogyan
mentette meg a kábítószer függőségétől. Rob
elhatározta, hogy imádkozik a Szentlélekért,
amit rögtön megkapott és be is merítkezett.
Most már ugyan az a Lélek változtatja az ő
életét is. Milyen csodálatos Istent szolgálunk!
Franciaország
Július egy nagyon gyümölccsel teli hónap volt,
hála az Úrnak. Egy pár, Jean és Nelly
bemerítkeztek és még imádkoznak a
Szentlélekért. Nelly a testvérétől hallotta az
igaz evangéliumot, aki a szingapúri feléledési
közösség tagja. Nelly és Jean elhatározták,
hogy megteszik a 8 órás utat Dél-

4 szülinap, Cseho.
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Franciaországba, ahol a mi közösségünk van,
Angersbe. Egy csodás hétvégét töltöttünk
együtt, az Úr dolgairól beszélgetve és Jean és
Nelly elhatározta, hogy bemerítkeznek teljes
vízalámerüléssel. Ezután zoomon keresztül
láthattuk őket a gyűléseinken és bátorítottuk
őket, hogy kérjék a Lélek ígéretét.
Megünnepeltük Bright és Pretty
házasságkötését, akik tavaly szeptemberben
születtek újra. Csodálatos nap volt, jó
tanúbizonyság a barátoknak, akik részt vettek
rajta. Esőre állt az idő, de hála az Úrnak
kitartott esőzés nélkül, szóval meg tudtuk
tartani az esküvőt a kertben, betartva a
jelenlévő társadalmi előírásokat. Minden
vendégnek elmondtuk az evangéliumot. Ps
Yomi, Cécile és Jaydan Nyugat-Londonból is
részt tudtak venni az esküvőn. Csodás időt
tölthettünk velük közösségben, így lezárva a
hónapot.
Magyarország
Újra elkezdtünk istentiszteleteket tartani
vasárnaponként, ami csodálatos minden
testvér számára. A keddi imagyűléseinket egy
másik teremben tartjuk, ahol 30 testvér tud
összegyűlni, csütörtökönként még mindig
zoomos gyűléseket tartunk.
Az egyik testvér folyamatos hátfájástól
szenvedett vezetés közben, de ima után
meggyógyult. Egy másik testvér felajánlotta
egy egyetemi társának, hogy imádkozik az
apukájáért. Két héttel később felfedezték,
hogy belső vérzése volt, de amikor imádkozott
érte a testvér, teljesen meggyógyult. Egy
másik testvérnek sikerült kijutni a táborba és
irigy volt egy testvérre, aki utazás közben
olvasta a Bibliáját. Ezt ő nem tudta megtenni,
mert mindig rosszul lett, ha út közben

Új terem, Magyarország

Dordrecht
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Hírek:

Kenuzás, Magyarország
olvasott, de elhatározta, hogy ezt legyőzi és
ima után másfél órán keresztül olvasta a
Bibliáját az autóban. Egy másik testvérnek
haza kellett utaznia a családjához a jelenlegi
körülmények miatt és nagyon aggódott a
lehetőségek miatt. Miután imádkozott az
Úrhoz tett egy lépést, hogy tapasztalja Isten
segítségét és minden rendben ment. Most az
anyukája is hallgatja néha a gyűléseinket, ami
egy csodálatos lépés előre. Már volt egy
vendégünk is. Egy ember pont akkor jött egy
gyűlésünkre, mielőtt be kellett zárnunk a
termünket és emiatt elvesztettük a
kapcsolatot vele. A buszról látta a logónkat az
új termünknél, le is szállt és bejött a gyűlésre.
Isten nyújtja a kezét azok számára, akik
szeretnék hallani a szavát.

Írország

Jó újra házi gyűléseket tartani és közben
kihasználni a zoom kínálta lehetőségeket.
Hála az Úrnak, egy csomó
tanúbizonyságot és beszédet hallhattunk
a tengeren túlról.
A hónap alatt élvezhettünk néhány
közösségi programot. Egy este a saját
készítésű "tanúbizonyságos
kártyajátékunkat" használtuk, ahol egy
ember választ egy kérdést, ami ismerteti
a személyes tanúbizonyságunk egy részét
és ezt részletezi. Hallottunk pár szívből
szóló tanúbizonyságot. Dicsőség az
Úrnak.
Volt egy "alap" reggelünk, ahol olyan
kérdéseket tettünk fel mindenkinek, mint
hogy kell-e, hogy nyelveken szólj, ahhoz,
hogy Szentlélektelt legyél, mi lesz mikor
meghalunk, mit jelent az elkülönülés, ...
Mind leírtuk, amit gondoltuk, azután a
Bibliából kikerestük a válaszokat. Egy
nagyon információ teljes reggel volt.
Egy vasárnap, imát kért zoomon egy
ausztrál testvérnő, egy kollégájáért, aki
rákos és terhes. Az egyetlen lehetőség az

Wareham erdő, Poole

orvosok szerint az volt, hogy összemegy,
mert a terhesség miatt a kemoterápia
nem jöhetett szóba. Az orvosok nemrég
egy vizsgálaton nem találták a daganatot.
Hála az Úrnak! Az ausztrál testvérünk
Facebookon verseket posztolt és a
kollégája szokta lájkolni. Ez mutatja a
technológia pozitív hasznosságát, mikor
az evangélium hirdetésének van alávetve,
amit nagyon bátorító látni.

minden gyűlésre).
A hónap vége felé elértük a századik
„napi morzsát”, ami továbbra is erősen,
frissen és áldva működik, hála
mindenkinek, aki eljön és megosztja
szolgálatát, közösségét és humorát az
egész világról.

Poole
Üdvözlet minden testvérünknek Pooleból. A júliust egy böjt és imával kezdtük,
azokért a testvérekért imádkoztunk,
akiknek gyógyításra van szükségük,
valamint békéért és nyugalomért egy
családnak, akik éppen gyászolnak.
Hallottunk pár nagyon felemelő beszédet
Ausztráliából az egységről, arról, hogyan
élesíti a vas a vasat és Isten szeretetéről.
A vasárnapi gyűlésünkön ismét
csatlakozott hozzánk Rob és Kerry
Warrnamboolból, és Rob adott egy
nagyon jó beszédet a saját
tanúbizonyságára építve. Sok buzdítás
annak a szükségességéről, hogy Istent
tegyük elsőre, és hogyan fog ezért
megjutalmazni. E hóban volt alkalmunk
egy közös sétára a Wareham erdőben.
100. Medway reggel
Olyan csodálatos volt végre élőben
találkozni zoom helyett! Mind élveztük a
Medway
kellemes pikniket és a sétát, a nagyszerű
Változás júliusban, hogy újra
közösséget. Ebben a hónapban már a
használhatjuk a termünket gyűlésekhez
teremben tarthattuk a vasárnapi
vasárnap délután és szerda este. A fél
gyűléseinket, hála az Úrnak! Egy
közösség lehet ott gyűlésenként a
bizonyság és minibeszéd estet
többiek pedig zoomon.
élvezhettünk zoomon a nyugat-londoni,
Van egy új testvérnőnk, Janet Phillips, aki
medwayi, svájci, sőt még a fokvárosi
az első gyűlésünkön merítkezett be,
testvéreinkkel is. Tisztán látszik, hogy
mikor újra a teremben voltunk. A térdei
bárhol vagyunk, ugyan azt az üzenetet
és bokái nem olyan jók, így más
hirdetjük.
testvérnők segítették be és ki a vízből,
egy levette a cipőjét és mögé állt a
Svájc
kádban, hogy el ne essen. Janet azóta
A hónapot egy böjt és ima hétvégével
mindenre eljön (vannak, akik eljöhetnek kezdtük. Mint mindig, most is egy remek
Pihenés a nyári táborban
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alkalom volt arra, hogy eltöprengjünk a
sétánkon és plusz időt töltsünk Istennel. A
péntek esti házi gyűlésünkön hallottunk egy
beszédet a Lelki táplálékról. Aktívnak kell
lennünk az Úrban, mert a hit önmagában nem
ment meg minket. Be kell merítkeznünk, meg
kell kapnunk a Szentlelket és Lélekben kell,
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Hírek:
hogy járjunk.
Néhány tanúbizonyságot osztottunk meg:
Zsuzsa testvér elmesélte, hogy Isten hogyan
áldja meg őt a munkahelyén, főleg mióta
újfajta munkát kapott, amit korábban csinált
már. Isten segített emlékezni és ezért nagyon
jól megy neki a munka. Stephan is megosztott
egy tanúbizonyságot. Minden reggel
imádkozott a munkája miatt és Isten mindig
megáldja, akkor is, amikor vannak
bonyolultabb vagy időigényes helyzetek.
Egy csodálatos Istent szolgálunk, aki segít a kis
és a nagy dolgokban is. Volt lehetőségünk
személyesen részt venni a nyári táborban,
Hollandiában a hónap végén, ami csodálatos
A svájciak és a magyarok a táborban

és felemelő volt. A legjobb tábor, ami valaha
volt. Mindenki reménnyel, boldogsággal, hittel
és Isten szeretetével vezérelve vett részt. A
félelem távol állt tőlünk. Hatalmas köszönet
mindazoknak, akik megszervezték a tábort és
nagy hála Istennek, aki lehetségessé tette.
Nyugat-London
Ez egy izgalmas hónap volt számunkra, hiszen
visszamehettünk a termünkbe, hogy
gyűléseket és programokat tartsunk.
Mindenki megbecsülte, hogy újra együtt
lehetünk a testvérekkel, áldjuk az Urat és a
közösséget, hogy személyesen, képernyő
nélkül élvezhetjük egymás társaságát.
Többet tudunk kimenni evangelizálni és bár az
emberek vonakodva, de néhányuk nyitott
füllel hallgatnak. Két bemerítkezésünk volt:
Rebecca, aki egy külön szobában kapta
meg a Szentlelket az egyik első zoomos
gyűlésünkön és az első élő vasárnapi
gyűlésünkön be is merítkezett. Messze
lakik és tömegközlekedést kell használnia,
de ismét a 6 éves ikreivel van. Rebecca
tanúbizonyságot tett, hogy az élete jó
irányba változott és reméli, hogy kitart
addig, amíg az Úr vissza nem tér. Emias
vásárlás közben elhívott egy Robert nevű

Evangelizálás, Nyugat-London
embert. Robert Szentlélektelt, de beismerte,
hogy még nincs bemerítkezve, szóval eljött
egy vasárnapi gyűlésre és ezt a lépést is
megtette.
Egy hölgytestvért tanúbizonyságot tett arról,
hogy minden értelmet felülhaladó nyugalmat
kapott, miután a testvére elhunyt. Egy másik
testvér megosztotta velünk, hogy
meggyógyult a törött bordája és szülés utáni
depresszióból is, miután Istenhez fordult,
mert a világ nem tudott segíteni. Isten
válaszol.

Tanúbizonyságok
Katolikusként nevelkedtem, zárdaiskolába jártam és boldog voltam.
Később találkoztam a férjemmel,
akivel 1971-ben össze is házasodtam. Két csodálatos gyermekünk
volt Greg és Sarah, de sajnos Saraht elvesztettük hat hónapos korában, ami megtörte a szívünket.
Ekkor elhatároztuk, hogy elutazunk
Ausztráliába egy új kezdet reményében. Ezután született még két fiunk, de a fiatalabbik, Ryan
koraszülött volt és sokat kellett járnunk a kórházba a légzési
nehézségei miatt. Az én egészségem sem volt jó ebben az időben, ágyhoz voltam kötve. Egyik este kopogtak az ajtónkon.
Tony egyik barátja volt, akivel a munkahelyén beszélgettek és
egy másik testvér, akik megkérdezték, hogy beszélhetnek-e
velünk a Bibliáról. Én nem voltam túl lelkes, de Tony ajánlotta,
hogy hívjuk meg őket egy teára és azután küldjük el őket. Elmondták nekünk az evangéliumot és meghívtak istentiszteletre, amire pár héttel később el is mentünk. A kórusok, tanúbizonyságok és a pásztor beszéde után jöttek a lelkiajándékok.
Kinyitottam a számat imára és halkan nyelveken szóltam! Teljes vízalámerüléssel megkeresztelkedtem és a vízből feljőve
számomra idegen nyelven szóltam!
Miután az Úrba jöttünk imádkoztunk Ryanért és teljesen meggyógyult. Később a szakemberek elmondták nekünk, hogy azt
gyanították, hogy Ryannek cisztás fibrózisa van, amivel, ha túléli a gyermekkorát akkor is beteg marad; most 45 éves. Hála az
Úrnak. Isten a mi Urunk megáld minket minden nap. Várom az
Ő visszajövetelét!

Dublinban, egy nagy katolikus családban nőttem fel
a szüleimmel és 18 testvéremmel. Az anyukám
vallásosan nevelt és minden héten elvitt misére, de
amikor már elég idős lettem ahhoz, hogy meghozzam a saját döntéseimet, nem jártam vele többé,
mert nem jelentett semmit számomra. A 20-as
éveim végén megházasodtam Pattel és született
egy fiunk, Martin és egy lányunk, Rachael.
Drasztikusan megváltozott az életünk, amikor rájöttünk, hogy Martin drogfüggő. Mindent megtettünk azért, hogy jó útra tereljük, de 1999-ben drog túladagolásban meghalt
27 évesen, miután már egy ideje tiszta volt. Ez a feje tetejére állította az életünket. Nagyon haragos ember voltam, rengeteg gyűlöletet éreztem a világ
ellen és tudatlanul rengeteg nyomást helyeztem a lányomra, Rachaelre.
Rachael és barátja, Anthony elutaztak Ausztráliába munka/nyaralási vízummal. Amikor Ausztráliában voltak újraszülettek. Megházasodtak, hazajöttek és
a feleségemmel és velem laktak. Teljesen megváltoztak és folyamatosan tanúbizonyságot tettek nekünk és ezek nagyon megragadtak bennem. Elmentünk
az angol téli táborba és elhatároztam, hogy elengedem a múltat, mert hallottam, hogy a múltam megbocsáttatott és tudom, hogy sokat kellett megbocsátani nekem. Imádkoztam Szentlélekért és meglepetésemre idegen nyelveken szóltam, másnap bemerítkeztem. Egy térd sérülésből is meggyógyultam
ima után. Teljesen újnak éreztem magamat, meggyógyult az összetört szívem,
nem káromkodtam többé és abbahagytam a szerencsejátékot 40 év után és
két hónappal később észrevettem, hogy nem vágyom alkoholra.
2018 decemberében az egykori feleségem, Pat elhunyt egy hosszú betegség
után, ez egy nehéz időszak volt, de Isten megvigasztalt és nyugalmat adott.
Kerrybe költöztem, hogy közelebb legyek a közösséghez és a családomhoz. Ez
egy hatalmas lépés volt számomra mind fizikailag mind lelkileg, de Isten előkészítette nekem ezt és nyugodt vagyok az új otthonomban. Minden dicsőséget
Istennek adok.
Paddy—Kerry, Írország

Sandra—Kerry, Írország
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