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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 

 Európai Havi Riport 
2019 Július 

Server News,  
July 2019 
All the talks, songs and 
other items from the 
Summer camp are now 
added to the re-acts 
server for download.  
Lots of other stuff is also available from our 
own server here in Holland. 
For login details or other info, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Ír tábor 
Október 23—27 
Kapcsolat:  anthony.rachaelb@gmail.com 
 

Cseh tábor 
Október 25—29 
Kapcsolat: l.stribrna@seznam.cz 
 

Téli tábor Hollandia 
December 25—2020 Január 1 
Kapcsolat: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
 

Július végén kb 3oo testvér, 10 
különböző országból gyűlt össze a 
Hollandiában megrendezett nyári 
táborra. 
 
A tábortéma az ‘Adás hatalma’ volt és 
bátorítva lettünk, hogy ezt alkalmaz-
zuk is különböző módokon. 
A tábor egyik fénypontja az egyórás 
imagyűlés volt péntek délután, mert 
több testvérnek kellett gyógyítás. 
 
Amellett, hogy nagyszerű időnk volt és 
élveztük a beszédeket, tanúbi-
zonyságokat, dalokat, előadásokat és 
az együtt töltött időt, ez egy jó le-
hetőség volt a feléledésre is, 4 ember 
merítkezett be a tábor alatt. 
 
Fent: Tábor fotó 
Bal oldalt: Tábor plakát, fordítók, és a 
(szokatlan) terem! 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Szerkesztői levél: Sötét napok az Egyház történetében 

életükben, és az a 
vágyuk, hogy Istennel 
való személyes 
kapcsolatot létesítsenek 
Jézus Krisztus által, vagy 
ezt a kapcsolatot 
megújítsák. Ez 
evangéliumi keresztény 
körökben népszerű 
jelenség. Nem 
szertartásosan fogják 
fel, mint egy hitvallást 
vagy bűnvallási 
formulát, hanem inkább 
a kereszténységbe való 
kezdeti megtérés 
cselekedeteként. Míg néhány keresztény 
a megtérő ima elmondását az üdvösség 
elnyerését meghatározó pillanatként 
látja, mások úgy tekintenek rá, mint egy 
egész életen keresztül tartó hitbeli utazás 
kezdő lépésére. 
 

Általában valahogy így hangzik: 
"Úr Jézus, szükségem van rá, hogy az 
életembe jöjj, és elfogadlak személyes 
megváltómnak. Köszönöm, hogy meg 
akarod bocsátani a bűneimet, és örök 
életet akarsz adni nekem. Kérlek, uralkodj 
az életemben, és változtass meg, tégy 
olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. 
Ámen." 
 

Ezt a gyakorlást Charles Finney vezette be 
1835 táján, és Moody folytatta 1860 
körül. 1900 környékén Torrey hirdette 
tovább, és ő hozzátette azt az ötletet is, 
hogy ennek az imának az elmondása által 
az emberek "befogadják Jézust". 
Az 1920-as, 1930-as években egy Billy 
Sunday nevű férfi terjesztette el a hírét 
ennek mindenhol a látványos 
előadókörútjain. 
Ő javasolta a Finney-Moody módszert, és 
ehhez hozzátett némi "híres" színpadi 
harcot az ördöggel. 
 

[Kép címe: Billy Sunday harcol az 
ördöggel]. Billy Graham az ő egyik 
előadókörútján "tért meg". 
 

Tehát így történt, hogy az üdvösség két 
alappillérének lerontásával a mai napig az 
üdvösség igaz és teljes üzenete alig 
található meg bárhol is, és az igaz 
munkások bizony nagyon kevesen 
vannak. 
 

Mi mit fogunk tenni ezt látva? 
 

Ps Pieter Visser 
 

* [Evangéliumi keresztények: olyan 
egyházak, akik a Biblia, főleg az Új 
Szövetség tekintélyét hangsúlyozzák a 
hagyományos, az intézményes vallások 
tekintélyére támaszkodó egyházakkal 
szemben, és mindenek előtt kiemelik 
annak a tantételnek a fontosságát, hogy 
az üdvösséget a 
Krisztus 
engesztelő 
áldozatát 
elfogadó, 
személyes 
megtéréssel lehet 
elérni. A szerk. 
megj. Forrás: dictionary.com) 

Nem azokra az időszakokra utalok, 
amikor a keresztények rettenetes 
mészárlása zajlott. Vannak rosszabb 
dolgok, amelyekre emlékezhetünk. 
Kérdezhetnéd: mik azok? 
 

Azokra a történelmi időkre utalok, amikor 
a kereszténnyé válás két alappillérét, a 
bemerítkezést és a Szentlélek vételét 
támadták meg, ásták alá és végül - egyre 
inkább - hiteltelenné tették. 
 

Tehát, az első számú: a bemerítkezés. 
350-450 között a teljes vízalámerítéssel 
történő felnőttkeresztséget lassan, de 
biztosan kiszorította a kisbabák 
lelocsolása. Ennek a gyakorlásnak az 
eredete Babilóniában gyökerezik, és 
lassan, de biztosan beépült a 
"kereszténységbe". 
A 13. karthágói zsinaton, 416=418-ban 
Krisztus után, Szent Ágoston vezetésével 
eldöntötték, hogy a teljes 
vízalámerítéssel történő keresztelés 
felnőttek számára van, és kisbabák 
lelocsolása ugyanannyira érvényes. Ezt 
még tovább is vitték, és egy nyilatkozatot 
adtak ki, mely szerint mindenki, aki 
tagadja, hogy a gyermekek e gyakorlás 
szerint üdvözülnek, átkozott legyen. 
A Wikipédia mondja: 
"Ekkor kezdődött s a mai napig 
megmaradt az, hogy a bibliai 
bemerítkezés hirdetőit a hagyományos 
egyházakban szektásoknak tartják." 

 

Második számú: Megkapni a Szentlelket, 
azzal az univerzális jellel, hogy a 
nyelveken szólás képességét is 
megkapjuk (János 4:24) 
Ezt fokozatosan felváltotta - többek 
között - a "megtérő ima" elmondása. 
A Wikipédia mondja: 
A "megtérő ima" (amit felszentelő 
imának vagy üdvösség-imának is 
neveznek) egy evangéliumi keresztény* 
kifejezés, amely bármely, megtérés 
kifejező imára utal, olyan emberek 
szájából, akik a felismerik a bűn jelenlétét 

Amit a beszédekben hallottunk: 

 Nézz szembe mindennel és emelkedj föl 

 A lelki mindent felülír 

 A természetes gondolkodás a hit hiánya 

 Nem “ha…”, hanem “amikor…” 

 Szabályokat, törvényeket keresünk vagy 
Isten gondolatait? 

 Vágyunk rá, hogy megismejük az Ő 
bölcsességét? 

 Maradj megtérő: ha abbahagyod a 
megtérést, abbahagyod a sétádat 

 A tudás semmi megértés nélkül 

 Soha nem veszíthetsz semmit azáltal, 
hogy adsz 

 Ha meg akarod tudni ki vagy, ismerd 
meg Istent 

  Ha nincs változás, nincs jövő 

 Az első számú ellenségünk saját 
magunk 

  Jézus azt tette, ami szokatlan, 
cselekedjünk mi is így 

 Az egyetlen módja annak, hogy előre 
haladj, ha Lélekben sétálsz 

 Ha a szeretet motivál, emberfeletti 
dolgokra leszünk képesek 
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Zsuzsa, Hungary Adrienn, Hungary 

Daniel, Poole 

Feléledés Európa szerte 
Bemerítkezések júliusban:   2 Magyarországon, 5 Hollandiában, az Egyesült Kiráyságban 

West London 

Lili, Liverpool 

Norbi, Hungary Monisa, Rotterdam Sylvana, Summer Camp 

Beatrice, Summer Camp 

Feléledés Suriname-ban: június & július 

Múlt hónapban említettük, hogy az egyik vendégünk megkapta 
a Szent Lelket, de nem kapott engedélyt az anyjától, hogy 
bemerítkezhessen. Az anyukája Sint Maartenban él és jelen 
szeretett volna lenni a lánya bemerítkezésén.  Ebben a 
hónapban tartottunk egy ifjúsági estet, ahol együtt 
imádkoztunk a helyzet felől. Hála az Úrnak megkapta az 
engedélyt, hogy bemerítkezhessen. Most már van egy új 
Shanon nevű hölgytestvérünk. 
 

Hasonlóan, a Vliet családot meglátogatta az egyik unokahúguk, 
aki már Hollandiában megkapta a Szent Lelket, de nem kapott 
engedély a szüleitől, hogy bemerítkezhessen. Imádkozott a 
helyzet felől, és mikor Suriname-ba jött, bemerítkezhetett.  
 

Két vendég kapott Szent Lelket és egy merítkezett be.  Egy 
másik férfitestvér, Radjesh hallotta az evangéliumot, miközben 
a meghívókat nyomtatta az evangelizálásra. A rákövetkező 
héten részt vett egy istentiszteleten, megkapta a Szent Lelket 
és be is merítkezett még azon az estén.  
 

Nagyon szép fejlemény, hogy egyre több testvér vesz részt a 
lelki ajándékokban. Nagyon látszik, ahogyan növünk egy 
közösségként. 
 

Kihívásokkal is szembenézünk. Kaptunk egy levelet, melyben az 
állt, hogy a gyűlésterem bérlési díja jelentősen emelkedni fog.  
Egy érték, amelyet nem engedhetünk meg magunknak. 
Imádkozunk a helyzet felől, és arra kérünk mindenkit, hogy 
imádkozzatok velünk. Számítunk a csodára. 
 

Guillaume testvér, Suriname 

Gaitree bemerítkezése 

Indira bemerítkezése 

Sharlen, Summer Camp Sonali (Sharlen’s mother) Martin, Medway UK 
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Sierra Leone-i látogatás: július 22. - augusztus 5. 

2017 decembere óta hirdetik és hallják sokan az evangéliumot 
Freetown, Sierra Leone fővárosa, környékén. Tavaly novemberben 
ellátogattak egy Taiama nevű faluba is (Sierra Leone közepén 
helyezkedik el), ahol sokan bemerítkeztek. Az egyik első napon 
találkoztunk Miata nevű új testvérünkkel, idén májusban született 
újra. Az úrvacsora gyűlés után megkérdezte Klaasjet, hogy 
eljönnénk-e meglátogatni a szüleit, hogy evangelizáljunk nekik. 
Természetesen hajlandóak voltunk látogatást tenni és 
eredményeként aznap Miata szülei (Rashid & Joyce) és két másik 
férfi született újra. 
 

A Taiamai közösségben olyan 35 testvér látogatja rendszeresen az 
úrvacsora gyűlést. A testvérek nagyon lelkesen akartak többet 
tudni Isten dolgairól. Néhány vendég is jött, egy bemerítkezett és 
megkapta a Szentlelket rögtön a gyűlés után. Az út során többen 
kaptak Szentlelket és öten merítkeztek be. 
 

Nagyon a tanításra fókuszáltunk, ahogy Pál apostol javasolta 
Timóteusnak: 
2Ti 2:1 Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban 
való kegyelemben; 2Ti 2:2 És a miket tőlem hallottál sok bizonyság 
által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is 
alkalmasak lesznek. 
Bert és Klaasje Schenk 

Ps Meshack, Klaasje & Bert, Ps Paul Patrick Thomas, 2019 július 

Joyce bemerítkezése Rashid bemerítkezése 

Kérdések megválaszolása Taiama-ban  

Tanúbizonyságok 
2015-ben hallottam az evangéliumot, 
amikor Hollandiában dolgoztam. Ortodox 
neveltetésben nőttem fel. Azonban 
mindig gondolkoztam azon, hogy miért 
van ennyiféle vallás és vajon melyik a 
helyes. Tudtam, hogy van Isten és 
sokszor imádkoztam Hozzá a saját 
nyelvemen. Azonban soha nem 
hallottam a Szent Lélekről és annak a 
fontosságáról, hogy teljes víz alá 
merüléssel be kell merítkezni. Amikor 
Hollandiába jöttem, nem volt könnyű 

nekem. Szembekerültem problémákkal és nehézségekkel. A 
végére egy kisebb depresszióba estem, boldogtalan voltam és 
csalódtam körülöttem mindenben és nem találtam a megoldást, 
így elhatároztam, hogy imádkozok Istenhez. Pár nappal az imám 
után találkoztam egy hölgytestvérrel az utcán, aki meghívott egy 
gyűlésre. Amikor elmentem a gyűlésre, otthon éreztem magam. 
Az emberek nagyon boldogok voltak és a szemükben tisztaságot 
és csillogást láttam. Megmutatták az üdvözülés üzenetét a 
Bibliában. Néhány hét múlva bemerítkeztem és két hónapra rá 
megkaptam a Szent Lelket a nyelveken szólás bizonyítékával. 
Teljesen meggyógyultam depresszióból és a szívembe szeretet 
és nyugalom szállt. Hálát adok az Úrnak mindenért, amit tett az 
életemben; a védelméért, azért, hogy gondoskodott arról, hogy 
munkát szerezzek, a nagy családért, amit adott és minden 
csodáért az életemben. Anastasia, Ukrajna 

5 évvel ezelőtt miután 
imádkoztam az Úrhoz 
válaszért, két hölgytestvér 
elmondta nekem az 
evangéliumot. Másnap 
elmentem a gyűlésre. 
Teljesen elámultam a 
tanúbizonyságoktól, lelki 
ajándékoktól, kórusoktól és 
a beszédtől. Ezután 
elhatároztam, hogy 
bemerítkezek és 
imádkozok a Szelt Lélekért. 
Miután újraszülettem, az 
életem drasztikusan 

megváltozott. Korábban depressziós voltam és öngyilkos 
akartam lenni, de most a Szent Lélek által soha nem érzem 
magam egyedül. Minden nap közelebb vezet Istenhez. A 
nehézségekben tudom, hogy kihez forduljak. Megházasodtam az 
Úrban, és amikor terhes voltam a fiunkkal, sok komplikáció 
merült fel. Egyszer hatalmas fájdalmam és olyan súlyos 
vérzésem volt, hogy az orvosok a kórházban azt gondolták, hogy 
a méhlepényem sérült. Ez egy böjt és ima hétvégén volt és 
ahelyett, hogy aggódtam volna, tudtam figyelni a 
tanúbizonyságokra, beszédekre és kórusokat énekeltem. 
Következő reggel a fájdalom és a vérzés megállt, és a 
méhlepényemmel és a kisbabánkkal is minden rendben volt. 
Priscilla, Almere, Hollandia 



 

Mark 16:15-20  John 3: 1-8  Acts 2: 38  www.revivalfellowship.nl July 2019 Page 5 of 8 

 

 

Hírek: 

Köszönjük az összes testvérnek, akik 
meglátogattak minket: Tom és Robyn 
Ausztráliából, Jana és gyerekei Liverpoolból, 
Krisztián, Zsófi és a gyerekek 
Magyarországról. 
 

Poole, Egyesült Királyság 
Július megint egy mozgalmas és élvezetes 
hónap volt a poole-i testvéreknek böjt és 
imával, evangelizálásokkal, látogatókkal és 
közösséggel. Nagyon élveztük Meg, 
Edouard és Leo látogatását 
Franciaországból, valamint Steve és Marion 
látogatását Medway-ből, és köszönjük a 
kellemes és felemelő közösséget. Edouard 
adott egy érdekes prezentációt arról, hogy 
a világ mivel akarja elterelni a figyelmünket, 
és miért szükséges elkerülnünk őket. 
Nagyszerű volt hallani a fiatalok 
tanúbizonyságait; Junior és Naomi 
elmondták, hogy ima által milyen 
gyógyításokat kaptak. Egyik testvérünk 
beszélt arról, hogy milyen áldásokat kapott, 
miután tavaly úgy döntött, hogy megalázza 
magát, bemerítkezik és megkapja a Szent 
Lelket. Isten megáldotta munkával és 
meggyógyult nemrég diagnosztizált 
depresszióból. Mindannyian élveztük a 
Biblia böngész esténket, ahol több mint 50 
kérdés volt. Egyenként megbeszéltük őket, 
ami sokat segített a kutatásban és Isten 
szavának a tanulmányozásában. Volt 
néhény látogató a gyűléseinken, ami jó volt. 
Múlt hétvégén elmentünk New Forestbe 
(Nemzeti Park Angliában) egy piknikre, 
sétára és hogy átszeljük a folyót. 
Fantasztikus beszélgetéseink és közösség 
volt egész délután, és szerencsére senki 
sem lett vizes! Ez minden Poole-ról ebben a 
hónapban- a legközelebbi viszontlátásra. 
 

Rotterdam, Hollandia 
Július meleg hónap volt, de nem állított 
meg minket, hogy hirdessük az 
evangéliumot az utakon és ösvényeken. Egy 
hölgytestvér megosztotta, hogy félt a 
főnökével való találkozástól, de az Úr elé 
rakta és az egész helyzet meg lett áldva. Mi 
vagyunk a fejek és nem a farkak, az Úr a 

Medway, Egyesült Királyság 
Kihasználjuk a lehetőségeinket, amíg 
tudjuk. Július nagyon mozgalmas volt, a 
szombati böjt és ima egy jó kezdet volt, 
majd együtt töltöttünk egy hétvégét 
Doddingtonban, ami Kent szívében 
található. Élveztük a közösséget, valamint 
kibéreltük a helyi művelődési házat és 
szombaton volt egy prezentációnk a 
britekről és az atlanti rabszolga-
kereskedelem megszüntetéséről. A 
vasárnapi gyűlésünket is ott tartottuk. 
Lettek jó kapcsolataink a faluban és néhány 
szent rokonokat is elhozott a hétvégére. 
Nagyon jó időnk volt régi medway-iekkel, 
Georgia, Harley és Phil, akik éveket 
töltöttek itt velünk mielőtt Ausztráliába 
költöztek volna. Triona és Paul esküvője 
zárta a hónapot Dudley-ban. A közösség a 
legjobb formájában volt, az ige és a 
tanúbizonyságok jó benyomással voltak a 
családtagokra, rokonokra és az ott 
dolgozókra. Másnap bemerítettük Martint, 
aki a vízben kapta meg a Szent Lelket. Az 
iskola kapujában tettek neki 
tanúbizonyságot; páran már jöttek onnan. 

Almere, Hollandia 
A gyermekeink sokat tanultak és hallottak 
az éves gyerek táborunkba. Lehetőséget 
kaptak rá, hogy jobban megismerjék 
egymást az Úrban. Egy fiatal testvér 
inspirálva lett egy még fiatalabb testvér 
által, aki miután meg lett kérve, hogy 
vezesse a kórusokat bátorkodott megtenni, 
míg ő nem. Legközelebb hezitálás nélkül 
megteszi majd. Sok gyerek lett motiválva, 
hogy olvassa a Bibliát és imádkozzon többet 
otthon is. Mindenkinek tetszett a tábortűz, 
ahol tanúbizonyságokat osztottak meg és 

ima által erősödött az egység. Ez 
a tábor még több bizalmat adott 
ráeszmélve, hogyha hiszel, Isten 
őszintén ad válaszokat. Egy másik 
fiatal testvér megosztotta, hogy 
tudja, hogy Isten nem hazudik és 
ezért bízhatsz Benne teljesen. 
Egy héttel a tábor előtt két 
testvér látogatott meg 
bennünket: Csongor testvér 
Magyarországról és Brian testvér 
Adelaide-ből. Jó volt híreket 
hallani az egész világra kiterjedő 
közösségünk más részeiről. 
Egy hölgy bemerítkezett a tábor 
előtti pénteken Ps René kertjében. 
Miközben gyógyításért imádkozott egy 
migrénből a bemerítkezés előtt, megkapta a 
Szentlelket és meggyógyult. Rögtön a nyári 
tábor után két hölgy merítkezett be. Már 
előtte megkapták a Szentlelket és 
bemerítkeztek az egyházukban, de látták a 
különbséget és engedelmeskedni akartak a 
fekete-fehér igazságnak. Egy pár kisebb 
tanúbizonyság: egy hölgytestvér 
meggyógyult traumás múltból, egy testvér 
meggyógyult fájó térdből, egy gyerek 
meggyógyult fájdalmas tyúkszemből. 
 

Csehország 
Nagyon aktív hónapunk volt! Egy Illúzió 
estével kezdődött, ahol különböző optikai 
csalódásokat csináltunk. Könnyű volt ezeket 
az illúziókat/trükköket a Bibliai 
hasonlóságokhoz kapcsolni. Megtanultuk, 
hogy ne legyünk megtévesztve a külső 
megjelenések és csábítások által, hanem az 
igazság Lelke vezessen minket. 
Közösségünk szintén megrendezte az éves 
Bolhapiacot és Nyílt napot, ahol sok 
emberrel volt lehetőségünk beszélni az 
Úrról és sokakat meg tudtunk hívni a 
termünkbe. Körbe vezettük őket és sokan 
különösen le voltak nyűgözve attól, ahogy a 
gyerekek tanulnak Istenről a vasárnapi 
iskolában. Tökéletes lehetőség volt arra, 
hogy megmutassuk, hogy kik vagyunk, és 
miben hiszünk. A hónap végén elmentünk 
Hollandiába egy fantasztikus nyári táborba, 
ahonnan mindannyian felemelve jöttünk 

haza, és 
buzdítva 
arra, 
hogy 
adjunk! 

Paul & Triona, Medway 

Medway 

Illúzió est, Csehország 
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Hírek: 

megmutatta nekem az előző képet az 
omladozó csonttal és azt mondta „Úgy 
tűnik, önmagát gyógyítja!” Elmondtam, 
hogy hittem és imádkoztam róla. A 
következő időponton 6 héttel később a 
térdem még mindig jó volt. Elkértem az 
előtte-utána képeket, azt mondta a 
következő találkozáson odaadja, ami 6 
hónap múlva lesz. Nem tudott elég gyorsan 
kirakni az irodájából! Nem volt szükség 
műtétre. Csakis az Isten felé mutatott hit és 
bizalom eredményezhette ezt. Hála az 
Úrnak. 
 

Dordrecht, Hollandia 
A tanúbizonyság estünkön a testvérek olyan 
történeteket osztottak meg, melyek a 
legnagyobb hatást gyakorolták a sétájukra. 

A saját győzelmeiken kívül sokan azt is 
megemlítették, hogy más testvérek 
tanúbizonysága, bátorítása hogyan volt 
hatással rájuk. Egy férfitestvér elmesélte, 
hogy mikor nehézségben volt, egy másik 
testvér még egy mérföldet megtéve hogyan 
segítette őt közel maradni az Úrhoz, s hogy 
ennek hála továbbra is az Úrban van. Egy 
másik fiútesó arról számolt be, hogy 
mennyire inspirálta egy testvérnő 
bátorsága, amikor kézrátétellel imádkozott 
valakiért, aki azonnal meggyógyult 
torokfertőzésből. Attól a perctől kezdve a 
férfi is elkezdett emberekért imádkozni, és 
nagyszerű csodák történtek. Másvalaki 
elmesélte, hogy az Úrban felnőve látta, 

nagy és a kis szükségleteinken is hűséges. 
Egy másik testvér meg lett áldva egy 
munkával, ami kihívásokkal van tele, de 
nem stresszes. Így, ahelyett, hogy 
hazavinné a munkáját, 100%-ig ott tud lenni 
a családjával munka után. A nyári tábor 
igazi fénypont volt és idő arra, hogy 
gondosan odafigyelve hallgassuk, amit Isten 
el akart mondani nekünk. „Betegeket 
gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, 
halottakat támasszatok, ördögöket ûzzetek. 
Ingyen vettétek, ingyen adjátok.“ Máté 
10:8. Sokféle módon tudunk adni. 
Adhatunk az időnkből, imánkból és 
odaadásunkból, szeretetünkből és 
törődésünkből és adhatjuk az igét és a 
tanúbizonyságunkat is. Ahogy Ramon 
mondta a tábor legelső beszédében: 
hogyha nincs semmid, amit adhatsz, add a 
mosolyod. És bocsáss meg. 
 

Svájc 
Nagy örömünkre szolgált, hogy Ella testvér 
Dordrechtből meglátogatott minket, mert 
meg szerette volna osztani az evangéliumot 
egy családdal, akinél egy pár évvel ezelőtt 
dolgozott, és még Ildi is itt volt Adelaide-
ből. Volt egy prezentációs esténk a 
közösségi médiáról: megnéztük a pozitív és 
a negatív oldalát is. 
Stephan és Zsuzsa meglátogatott egy 
magyar családot Svájc észak-keleti részén, 
mivel egy magyar testvérnek volt ott 
ismerőse. Érdeklődtek az evangélium iránt 
és meghívtak minket. Szombatisták voltak 
és rájöttek, hogy ott az emberek voltak a 

központban és nem Isten.  
Nagyon jól éreztük 
magunkat, kb 4 óráig volt 
nyitva a Biblia. Emlékeztetve 
lettünk, hogy mennyire 
kiváltságos helyzetben 
vagyunk, hogy ismerhetjük 
az igazságot, és hogy 
minden kérdésre tudunk 
válaszolni Isten szavából. 
Susanne testvérünknek 
térdműtéte volt, és egy 
nagyon szép 
tanúbizonyságot szeretne 

megosztani: „Megműtötték a jobb 
térdemet. Nem sokkal ezután rájöttem, 
hogy Isten meggyógyította a bal lábamat és 
térdemet az ízületi fájdalmaktól! Gyorsan 
gyógyultam, és nem sokkal a műtét után 
már egész sok dolgot tudtam csinálni, el 
tudtam menni a táborba és az egész út jól 
sikerült. Hála az Úrnak!” 
Egy férfi bejött a terembe, aki már újra volt 
születve és keresett egy közösséget, nagyon 
élvezte a gyűlést! 
 

Liverpool 
Egy nagyszerű hónap. Volt egy grillpartink 5 
vendéggel és izgatottan várunk egy kis 
feléledést. 
Linda testvér nemrég gyógyult meg: 
2017-2018-ban elkezdett súlyosan fájni a 
térdem. Az orvosok csontnekrózist 
diagnosztizáltak, amikor is a vér ellátás 
eltávolodik a csontoktól és ízületektől, ami 
omladozó csontokhoz és rokkantsághoz 
vezet. Kétszer is elestem, csak mert a 
térdem felmondta a szolgálatot. 
Imádkoztam, de nem kaptam választ. 
Gondoltam, csak Isten tudja meggyógyítani 
ezt, hiszen a csont belsejében volt a gond. 
Aztán egy este igazán félelemmel és 
bátorsággal kiáltottam az Úrhoz „Uram, 
megígérted, hogy meggyógyítasz”. 
Onnantól kezdve napról napra jobb lett. 
Elmentem egy sebészhez, aki azt mondta, 
hogy teljes térd cserére van szükségem. Az 
időpont napján a térdemben lévő fájdalom 
nélkül ébredtem és fűző nélkül sétáltam. Az 
orvos megvizsgálta a térdemet, 

Ruby testvérnő próbál átjutni a túloldalra, Poole 

Böjt és ima,  Rotterdam 

Gyerektábor 
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legnehezebb megpróbáltatás számára). 
- Az orvosoknak nincs sok tapasztalatuk egy 
efféle sérüléssel, meg akarták adni a testnek 
az esélyt, hogy természetes úton 
gyógyulhasson meg, és azt mondták, hogy 
hat hét múlva kell kontrollon jelentkeznünk. 
- Hangsúlyozták, milyen „óriási áldás”, hogy a 
csigolya nem csúszott előre, hiszen akár le is 
bénulhatott volna. A fizika törvényei ismét 
meghazudtolódtak! 
- Imádkozunk, hogy az Úr továbbra is 
megáldja a gyógyulási folyamatot. A későbbi 
kezelésekről egy augusztus eleji CT vizsgálat 
után akarnak döntést hozni. 
A CT (bal oldalon) azt mutatta, hogy a 
csigolya egyik oldala teljesen meggyógyult, 
a csontszerkezet még erősebb is, mint a 
sérülése előtt. 
A másik oldalon egy kicsit lassúbb a 
gyógyulás, ennek az az oka, hogy 
aszimmetrikusan használjuk a testünket. 
További hat hetet kell még fűzőben töltenie, 
többnyire fekve. Az orvos bevallotta, hogy 
arra számított, mindenképpen a műtőben 
végződik ez a történet. Az ember számára 
egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ne 
használja a testének ezt a részét, így az 
újracsontosodás gyakorlatilag lehetetlennek 
tűnt. 
Nagyon hálásak vagyunk az imákért és a 
támogatásért. Áldjuk az Urat a hatalmáért és 
kegyelméért, amellyel elárasztja a 
mindennapjainkat! 

ahogy a generációjából sokan elesnek az 
Úrtól, de a megmaradó testvérek 
tanúbizonysága inspirálta, hogy folytassa a 
sétáját az Úrral. Ez arra emlékeztetett 
mindnyájunkat, hogy mekkora hatással is 
vagyunk egymásra, még akkor is, ha nem 
vesszük észre. Továbbra is legyünk áldás és 
inspiráció a testvéreinknek, és tegyünk meg 
még egy mérföldet! 
A 7-12 éves gyerekek nagyszerű időt 
töltöttek együtt az éves 
gyerektáborunkban. Sok mókás dologban 
volt részük, saját gyűléseik voltak, és 
itemeket, tanúbizonyságokat és beszédeket 
adtak vagy kórust vezettek. 
 

Nyugat-London, Egyesült Királyság 
Ebben a hónapban mind a szerdai és 
vasárnapi gyűléseinken voltak vendégek; 
újak is, és olyanok is, akik már jönnek egy 
ideje, de még nem teljes az üdvösségük. 
Francia és ausztrál vendégeink is voltak. 
Egy testvérnő elmesélte, hogy egyszer már 
csak 10 fontja (kb. 4000 Ft) maradt. Két 
állásinterjúra volt hivatalos, de csak az 
egyiken tudott megjelenni, így arra ment, 
amelyiket megengedhette magának. Az 
interjú után, még aznap munkát kapott! 
Még mindig ott dolgozik egyre buzgóbban. 
Egy tesó elmondta, hogyan történt fél évig 
tartó munkahelyi zaklatása. Nagyon 
megterhelő időszak volt, de tudta, hogy az 
Úr ad neki erőt, és majd kimenekíti őt, ha 
bízik, és így nem vette saját kezébe a 
dolgokat. Két vizsgálaton kellett átmennie, 
és a másodikon minden terhétől 
megszabadult. Hála az Úrnak, Ő egy 
csodatevő Isten! Folyamatosan osszuk meg 
a győzelmeinket egymással. 
 

Magyarország 
Ebben a hónapban két bemerítkezésünk 
volt, és egy hölgy megkapta a Szent Lelket. 
Az egyik bemerítkezőnk egy fiatalember, aki 
korábban már bemerítkezett egy másik 
egyházban, de nem kapta meg a Szent 
Lelket. Rengeteg kérdése volt, de nem 
kapott rá válaszokat, ezért nem is járt 
többet abba a közösségbe. Továbbra is 
követni akarta az Urat, de a Szent Lélek 
nélkül nem találta a módját. Találkozott a 
fiataljainkkal a munkahelyén, egy 
étteremben. Két ifjú lánytestvérünk 
elmondta neki az evangéliumot. A 
fiatalember néhány hónappal később 
felhívta őket, hosszasan beszélgetett 
néhány testvérrel, eljött egy 
istentiszteletünkre, ahol megkapta a Szent 
Lelket. A nyári tábor előtt be is merítkezett. 
Az egyik testvérünk édesanyja eljött a 
Meglepetés vacsoraestünkre. Néhány 
hónapja megkapta otthon a Szent Lelket, 
amikor együtt imádkozott a lányával, de 

akkor még visszautasította a bemerítkezést, 
és a közösségbe sem akart eljönni. Ezen a 
vacsoraesten azonban megváltozott a 
hozzáállása: kellemesen elbeszélgetett a 
testvérekkel, együtt imádkoztak nyelveken, 
és végül már nyitottan beszélt a 
bemerítkezésről is. A közösségünkben az 
egyik család egy nagyon kis lakásban élt, 
imádkoztak egy nagyobbért, azután be is 
tudtak költözni egy kertes házba. Egy 
testvérünk megbetegedett a böjt és ima 
hétvégénk előtt. Nagyon gyenge volt, és 
megfordult a fejében, hogy talán nem lenne 
jó ilyen állapotban böjtölnie. Imádkozott 
róla, és teljesen meggyógyult, így el tudott 
menni a gyűlésre. 
Beni tanúbizonysága 
Május végén Beni egy kosármeccse közben 

hátsérülést szenvedett. 
- Kiderült, hogy rendkívül gyors növekedése 
miatt – 14 évesen több mint két méter 
magas – a LIV csigolya mindkét oldalán 
eltört (csigolyakocsány – csigolyaív). 
- Komoly fájdalmai voltak, de most már csak 
néha fáj a háta, amikor túl sokat van talpon. 
Hat hétig fűzőt kellett viselnie, és többnyire 
fekve kellett töltenie a napjait (ez a 

Hírek: 

Közösség, Nyugat - London 

Fiatalok, Magyarország 

Beni és az anyukája 

CT vizsgálat 
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Nyári tábor Hollandiában 


