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Server News,  
October 2019 
All the talks, songs and 
other items from the 
recent autumn camps 
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.  

Ebben a hónapban Írországban és 
Csehországban volt őszi tábor, valamint 
egy gyerektábor Angliában. 
Az őszi táborok témái: “Vadonatúj”, 
valamint “Isten kegyelme által”. Mindkét 
tábort támogatták a testvérek közelről s 
távolról. Az angliai gyerektábor Kentben 
volt, néhány barátságos versennyel az 
Alfa és Omega csapat között. Olvass 
többet a riportban! 
Bal fent: Csehország   Jobb fent: Gyerek 
tábor 
Baloldalt: Írország 

Következő programok: 
 

Tavaszi tábor, Magyarország 2020 
Április 9—13  
Közgyűlés, Rotterdam, Hollandia 
Május 21—23  
Közgyűlés, London, Anglia 
Május 29 — 31  
Nyári tábor, Hollandia Július 25—Augusztus 1  
Nyári tábor, Anglia Augusztus 8—15  
Szurinámi tábor Szeptember 18—23  
Ír tábor Október 21—25  
Cseh tábor Október 28—November 1  

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Szerkesztői levél: Üdvösség kegyelemből  

arról, hogy ez nem volt szükséges, mert 
"kegyelemből tartatunk meg". (A lelkész 
feltételezhetően abban hitt, hogy a 
bemerítkezés és a nyelveken szólás igazából 
"cselekedetnek" számít) 
(munkálkodásnak?). 
Tehát az ő következtetése az volt, hogy a 
kegyelem általi üdvösség azt jelenti, nekünk 
nem kell semmit sem tennünk, csak 
hinnünk és egyfajta totális passzivitásban 
élnünk. 
Ez a szörnyű félreértelmezése annak, amit a 
Biblia valójában tanít, passzív embereket 
hoz létre; és még Szentlélektelt emberek is 
egy passzív állapotba kerülhetnek, ami a 
Feléledés halálát fogja okozni. 
De mit értett ezen az evangélista, amikor 
leírta? 
Az angol "kegyelem" (grace) szó a latin 
"gratia" szóból származik - ez szívességet, 
jóakaratot jelent, amelyet vagy kapunk 
valakitől, vagy egy másik személy felé 
nyújtunk. 
 

A holland nyelvben a "gratis" szót arra 
használják, hogy kifejezzék, valamit kapnak 
vagy adnak anélkül, hogy fizetést várnának 
el ezért. A boltokban sok embert bevonz a 
gratis szó. 
Tehát, ezt a (grátisz) ajándékot megkapva, 
most már az azt elfogadó személyen múlik, 
hogy úgy használja, ahogy helyesnek látja 
és megtartsa jól működő állapotban. 
Dolgozni a szőlőben. 
Efézus 2:9  Nem cselekedetekből, hogy 
senki ne kérkedjék. 
 

Tehát, mely cselekedetek nem jók 
semmire? Pál apostol megkérdezte a 
galátabelieket: 
Galácia 3:2  Csak azt akarom megtudni 
tőletek: a törvény cselekedeteiből 
kaptátok-é a Lelket, avagy a hit 
hallásából?  
 

Ebből világossá válik, a "cselekedetek" szó 
arra utal: ha valaki üdvösséget akar nyerni 
cselekedetek, azaz A TÖRVÉNY 
CSELEKEDETEI által, az nem lehetséges. ÉS... 
 

Gal 3:5  Annakokáért, aki a Lelket 
szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat 

művel bennetek, a törvény 
cselekedeteiből, vagy a hit hallásából 
[cselekeszi-é?] 
 

Gal 3:10  Mert a kik törvény 
cselekedeteiből vannak, átok alatt 
vannak; minthogy meg van írva: Átkozott 
minden, a ki meg nem marad 
mindazokban, a mik megírattak a 
törvény könyvében, hogy azokat 
cselekedje . 
 

Gal 2:21 Nem törlöm el az Isten 
kegyelmét; mert ha a törvény által [van] 

az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt 
meg.  
 

Gal 5:4  Elszakadtatok Krisztustól, a kik a 
törvény által akartok megigazulni, a 
kegyelemből kiestetek. 
 

Látjuk, hogy Pál itt olyan emberekhez 
beszél, akik meg akarták tartani a törvényt, 
úgy, ahogyan a vallásos zsidók is tették; a 
rengeteg parancsolatot, mint ahogy azt a 
farizeusok, törvénytudók és írástudók 
gyakorolták. Egyszerűen szólva, senki sem 
tudná az üdvösségét kiérdemelni ezeknek a 
törvényeknek, a törvény cselekedeteinek a 
megtartása által. (Gal 2:16) 
Az üdvösség csak az 
újraszületés által vált 
lehetségessé, ÉS EZ 
Isten kegyelmének a 
megnyilvánulása 
volt . (Római 5:8) 
Ps Piet Visser 

Talán hallottunk már embereket így 
beszélni: "kegyelemből tartatunk meg és 
nem cselekedetek által". Sokszor ez egy 
kerülőúton megfogalmazott kritika olyan 
emberekkel szemben, akik 
"munkálkodnak" (ezeknek az embereknek a 
véleménye szerint túl sokat) az Úrért és a 
közösségért. 
Nyilvánvaló, hogy ezt a gondolkodást nem 
tudjuk összeegyeztetni Jézusnak ezzel a 
példázatával. 
 

Máté 20:1 Mert hasonlatos a mennyeknek 
országa a gazdaemberhez, a ki jó reggel 
kiméne, hogy munkásokat fogadjon az õ 
szőlejébe. 
2  Megszerződvén pedig a munkásokkal 
napi tíz pénzben, elküldé őket az õ 
szőlejébe.  
3  És kimenvén három óra tájban, láta 
másokat, a kik hivalkodván a piaczon álltak 
vala.  
4  És monda nékik: Menjetek el ti is a 
szőlőbe, és a mi igazságos, megadom 
néktek. 
5 Azok pedig elmenének. Hat és kilencz óra 
tájban ismét kimenvén, ugyanazon képen 
cselekedék  
6  Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála 
másokat, a kik hivalkodva állottak vala, és 
monda nékik: Miért álltok itt egész napon 
át, hivalkodván? 
7  Mondának néki: Mert senki sem fogadott 
meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is 
a szőlőbe, és a mi igazságos, megkapjátok. 
8  Mikor pedig beestveledék, monda a 
szőlőnek ura az õ vinczellérjének: Hívd elő a 
munkásokat, és add ki nékik a bért, az 
utolsóktól kezdve mind az elsőkig. 
9  És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-
tíz pénzt vőnek.. 
 

14  Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig 
ennek az utolsónak is annyit akarok adni, 
mint néked. 
15  Avagy nem szabad-é nékem a 
magaméval azt tennem, amit akarok? 
avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó 
vagyok? 
16  Ekképen lesznek az utolsók elsők és az 
elsők utolsók; mert sokan vannak a 
hivatalosok, de kevesen a választottak. 
 

Tehát… Efézus 2:8 Mert kegyelemből 
tartattatok meg, hit által; és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez;  
Sok éve tanúbizonyságot tettünk egy 
református lelkész lánytestvérének. Ő 
eljött, bemerítkezett és megkapta a 
Szentlelket a nyelveken szólás 
bizonyítékával (a Szentlélekben való ima 
képessége, János 4:24). 
Amikor pár nappal később kapcsolatba 
léptünk vele, kiderült, hogy beszélt a 
bátyjával, a lelkésszel, aki meggyőzte őt 

Amit a beszédekben hallottunk: 

 Az átmenet az előrehaladásról szól 

 A sorsunk nagyobb mint a vihar 

 Amit Isten mond, az elég 

 Használd, amid van 

  A ház, aminek csak egy része épült 
homokra, ugyanúgy szét fog esni 

 Imádkozz másokért, de a saját lelki 
növekedésedért is 

 Amit tegnap tettél, nem fog 
megmenteni vagy elítélni; az 
számít, amit a végén teszel 

 Mindannyian fontos szerepet 
játszunk egymás életében 

 Légy megbocsájtó—Isten megteszi 
ugyanezt érted 

 Nem élünk mások munkájából, sem 
természetesen, sem lelkileg 

 Hogyha abbahagyod a cselekvést, 
nem lesznek győzelmeid 

Fekete péntek alku vadászok káosza 
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Daniel, Poole 

Feléledés Európa szerte 

Bemerítkezések októberben:  1 az Egyesült Királyságban, 3 Hollandiában 

Holly (left), Medway UK Michat, Rotterdam NL 

Tamas, Almere NL 

Bright, France 

Hírek Szurinámból 

A hónap elején meglátogattunk egy új testvért, Sjifrát. A 
látogatás során lehetőségünk volt megosztani az 
evangéliumot a család többi tagjával is. A nővére és a 
nagynénje elhatározták, hogy imádkoznak 
Szentlélekért, és miután megkapták, be is merítkeztek. 
Majdnem két órába telt mire feltöltődött a 
keresztelőkád, de a várakozás nem állíthatta meg őket. 
 
Sergio is bemerítkezett. Sergio egy vasárnapi gyűlésen 
kapta meg a Szentlelket és azon a napon merítkezett is 
be. 
 
Ismét megpróbáltunk gyűlést tartani a Four 
Childrenben. Egy nappal korábban mentünk, hogy 
meglátogassuk a testvéreket és bátorítsuk őket, hogy 
jöjjenek a gyűlésre. Azonban miután másnap (vasárnap) 
megérkeztünk senki sem volt ott közülük. Csalódottak 
voltunk, de építő és vidám közösségünk volt. 
 
Guillaume testvér, Szurinám 

Juliette, Almere NL 
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Cseh tábor 
A cseh tábor ebben az évben Is csodálatos volt. 120 szent 
örvendezett és növekedett együtt, miközben beszédeket 
hallgatott az idei témáról, “Isten kegyelme által”. Voltak 
itt testvérek Ausztráliából, Angliából, Svájcból, Franci-
aországból, Hollandiából, Magyarországról és 
természetesen a helyi csehországi közösség. A tábor egy 
tábor előtti evangelizálással kezdődött egy közeli város-
ban. Kórusokat énekeltünk és meghívtuk az embereket a 
következő napi prezentációra, ami a teremtésről szólt. 
Egy pár kapott egy meghívót, eljött a prezentációra és ott 
maradtak beszélgetni is. 

Mindannyian figyeltünk arra, hogy jó tanúbizonyság 
legyünk a szép, új táborhelyen; sőt még néhány ott dol-
gozó is eljött egy gyűlésre. A tábor a hegyekben volt, úgy-
hogy jó néhány tesó megragadta az alkalmat, hogy 
sétáljanak és tanúbizonyságokat osszanak meg...és persze 
sütöttünk kolbászt is! 

A beszédek segítettek abban, hogy újra átgondoljuk a 
kegyelemről alkotott elképzeléseinket és kivigyük az em-
bereknek, amikor evangelizálunk. Mutassuk a meg-
becsülésünket Istennek! 

Amit a beszédekben hallottunk:  

 Hogyha több olyan ember van, aki ad, mint, aki elvesz, 
akkor lesz feléledés! 

 Az is az Úrtól van, hogy képesek vagyunk jót tenni. 

 Az érzelmek összezavarják a megértést. 

 A kegyelem eredménye az elismerés - mit tehetünk? 

 Mindenre az a megoldás, hogy próbáljuk megérteni 
Isten nagyságát! 

 Ne hajszoljuk a jó dolgokat csak azért, mert jutalomra 
vágyunk - ha a jó dolgot tesszük, az már maga a jutalom. 

 A kegyelem nem érted van! Neked lett adva más em-
berekért! 

 A boldogság nem lehet a cél - az az eredménye annak, 
ha jót teszel. 

 Ne imádkozz eredményekért, de imádkozz azokért a 
dolgokért, amik elvisznek oda! 

 Keress olyan eszközöket, amikkel segíteni tudsz mások-
nak és elősegítik a feléledést. 

 Hogyha nem vonod be magad, az üdvösséged 
kockáztatod! 

 Olyan módon reagálj, ami tetszik Istennek. 

 A zavar mindig az ördögtől jön. 

 Ki vagy valójában? A motivációd megmutatja. 

Games 

Meeting hall Talk 
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Őszi táborunk Wicklowban volt október 23-27 között. Hat nyaralót béreltünk ki 42 testvér számára, akik Írországból, 
Angliából, Hollandiából és Magyarországról jöttek. 
A tábortémánk: Vadonatúj 
A hét alatt nagyon felemelő és inspiráló beszédeket, szívmelengető tanúbizonyságokat, dalokat és néhány skitet 
hallhattunk. Minden tanúbizonyság, beszéd és dal elérhető ezen a honlapon: www.revivalmeeting.org 
A szórakozás mellett rengeteg időnk volt közösségre a kényelmes nyaralókban, körbejárni és felfedezni az erdőt, a 
legközelebbi várost meglátogatni és még egy rajzóra is lett szervezve, szóval mindenkinek kellemes idő volt. 
Kicsit másképp kezdődött az idei táborunk, mivel a tábor napján kaptuk a hírt, hogy Barry testvérünk aznap elhunyt. Négy 
és fél éven keresztül küzdött rákkal. Az észak-írországi Newry-ban volt a temetés szombaton, amin kb. 20 testvér vett 
részt. Anthony testvérünk vezényelte le az egész ceremóniát, ami nagyon jól ment és Isten keze ott volt mindvégig. 
Barry családjával is találkoztunk, akiket nagyon megérintett a közösség támogatása. Hála az Úrnak. 
Összességében köszönjük mindenkinek, aki részt vett és támogatta a táborunkat, nagyon emlékezetes volt sok minden 
miatt. 

Ír tábor 

Barry Észak-Írországban nőtt fel katolikusként. (Iker volt). Tanárnak tanult; az egyik tárgya 
teológia volt és vallást is tanított más tantárgyak mellett. Valójában nem hitt abban, amit 
tanított és kiábrándult, miután sok éven keresztül kereste az igazságot különböző helyeken. 
Végül 1993-ban hallotta az igazságot Észak-Írországban és újraszületett. 
Az egyik legnagyobb dolog, amit le kellett győznie, a cigaretta függősége volt. Kemény 
dohányos volt az élete nagyobb részében. Egy nap komolyan imádkozott és az egyik versre 
támaszkodott: Márk 11:23 „Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a 
hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit 
mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.” 
Azonnal megszabadult függőségétől. Dublinba költözött, hogy közelebb legyen a közösség-
hez és ott élte az életét. Sok kedves emlékünk van Barry-ről és tudjuk, hogy hiányozni fog. 

Barry testvér (Dublin) elhunyt október 23-án, a tanúbizonysága  
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mindkét közösségünkben. Egy másik „új” 
tagunkat üdvözölhettük Edouard és Meg 
újszülött kislányának, Calistának 
személyében, aki részt vett első vasárnapi 
istentiszteletén. Hamarosan csatlakozik 
hozzá Pretty és Bright kisfia is… olvassátok 
el majd a következő havi riportot is! 
Pretty testvérünk tanúbizonyságot tett 
arról, milyen csodákat tett Isten az 
életükben, amióta Brighttal bemerítkeztek 
az Úr családjába a múlt hónapban. Mielőtt 
meghívást kaptak a közösségbe, még 
lakóhelyük sem volt, kénytelenek voltak 
országról országra költözni az elmúlt 
években, és úgy várták első gyermeküket, 
hogy még azt sem tudták, hol fognak este 
nyugovóra térni. Miután újraszülettek, 
mindenfelé imádkoztak értük a testvérek. 
Prettynek be kellett vonulnia a kórházba, 
mert rosszra fordult az egészségügyi 
állapota… de Istennek megvolt a maga 
terve! A babával együtt rendbe jöttek, 
azonban a körülményeikre való tekintettel a 
kórház gondoskodott számukra egy 
lakásról. Most már van, hol lakniuk, és 
készen állnak a baba fogadására. Bright 
hozzátette, hogy az időjárás mindaddig jó 
volt, amíg meg nem kapták a lakást – azóta 
hideg és esős az idő. Hála az Úrnak szerető 
gondoskodásáért! 
 
Magyarország 
4 ember kapott Szentlelket ebben a 
hónapban. 

Almere, Hollandia 
Ebben a hónapban 2 ember született újra! 
Köszönjük Isten kegyelmét és türelmét az 
utolsó napokban! 
A hónapot egy kérdés felelek esttel 
kezdtük. Csapatokban kutattuk a 
Bibliáinkat, hogy választ találjunk a 
különféle kérdésekre. Nagyon jó és 
inspiráló volt.  
Anthony és Shanisa visszajöttek a szurinámi 
esküvőjük után, amelyet egy vacsoraesttel 
ünnepeltünk meg. Ez egy remek lehetőség 
volt a látogatóknak hallani, hogyan 
munkálkodik Isten az életünkben. 
Tanúbizonyságokat és itemeket osztottunk 
meg egymással; ezzel az emberek láthatták 
és hallhatták, hogy nem vagyunk vallásosak, 
de kimondottan buzgók Isten munkájában. 
Ezért az est témája „Tapasztald Isten 
kegyelmének erejét”. 
Egy másik este Ps. Rene egy prezentációt 
tartott az utolsó időkről, ami igazán 
ráébresztett minket, hogy nagyon közel 
vagyunk Jézus visszatértéhez! 
Volt egy látogatónk a minden évben 
megrendezett tollaslabda bajnokságon. 
Láttuk a testvérekben a vágyat, hogy 
megszerezzék a kupát, amit végül testvér 
Arno és Niké nyert. Szeretnénk, hogy az 
emberek ugyanolyan keményen keressék 
azt, hogyan meneküljenek meg, mint 
amilyen keményen harcoltak egy földi 
nyereményért! :) Ezen az estén 
palacsintáztunk és hallgattunk egy 
prezentációt is a nyelveken szólásról. 
Minden héten, kedden és csütörtökön 
evangelizálunk és a hónap utolsó 
szombatján nagyon sok ember hallotta az 
evangéliumot. Folytatjuk a keresést, hogy 
olyan embereket találjunk, akik hallani 
akarják az igazságot! 
 
Dordrecht, Hollandia 
A hónapot azzal kezdtük, hogy felnyitottuk 
a Bibliáinkat és válaszokat kerestünk a 
kérdéseinkre a Biblia böngész esténken. 
Néhány ösztönzés a minibeszédekből álló 
esténkből:  

·  Amikor az Úrral sétálunk, akkor valami 
sokkal csodálatosabbat tapasztalhatunk az 
örömnél: megelégedést. Elégedettek 
lehetünk a körülményeink ellenére . 
·  Örvendezzünk Isten értelmében, 
gyönyörködtetésében. (Jeremiás 9: 23-24). 
·  Bízz teljesen a lelki agyadban (Szentlélek), 
ne a természetes eszedben (Példabeszédek 
3:5-6). 
A hónap végén néhány testvér ellátogatott 
az ír illetve a cseh táborba. Csodálatos 
hallani, hogy ez idő alatt sokat töltődtek. Az 
egyik testvér megosztotta, hogy mit tanult a 
táborban. Sokat tanult egy beszédből, ami a 
jó szamaritánusról szólt. Ő nem bírálta vagy 
ítélte el azt az ember, akinek szüksége volt 
segítségre. Nem kérdezte ki, hogy mit tett, 
amiért ebbe a helyzetbe került. Ő 
egyszerűen csak segített. Ez bátorította a 
hölgytestvért, hogy hasonlóan cselekedjen. 
Nincs szükségünk arra, hogy mindent 
tudjunk, csak egy szolgálatkész mentalitás 
kell és egyszerűen segíteni másoknak ezen 
az úton. 
A hónap utolsó szombatján volt egy 
szórakoztató éjszakánk társasjátékokkal, 
palacsintával és egy filmmel Isten 
teremtéseiről. 
 
Franciaország 
Ebben a hónapban angliai és új-zélandi 
testvéreink látogatását élvezhettük, és 
nagyon bátorító Skype-közösségben 
lehetett részünk svájci testvéreinkkel. 
Nagyon jó volt látni az új testvéreket 

Hírek: 

Angers, Franciaország Magyarország 

Almere, tollaslabda bajnokság! Munkálatok, Dordrecht 
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Hírek: 

az első hat trombitaszóról, amit a Jelenések 
könyvében olvashatunk. Láthattuk, hogyan 
teljesültek be ezek a próféciák a Római 
Birodalom idejében. Jó volt látni, hogyan 
illeszkednek egymáshoz a részletek. A 
branksome-i erdőben tett kora őszi 
sétánkra hideg és nedves időben került sor, 
de végül remek közösségben volt részünk. 
 
Rotterdam, Hollandia 
Néhány gyógyításra van szükségünk most a 
közösségünkben, ezért szorgalmasan 
imádkozunk egymásért.  Jakab 5:16 
Valljátok meg bűneiteket egymásnak és 
imádkozzatok egymásért, hogy 
meggyógyuljatok: mert igen hasznos az 
igaznak buzgóságos könyörgése. 
Egy hölgytestvér kemény időszakon ment 
át. Kapott egy telefonhívást egy másik 
testvértől, aki felemelte őt és lélekben 
bátorította őt, ami lehetővé tette számára, 
hogy győzelmet vegyen a problémáján. Mi 
valóban egyek vagyunk Isten lelkében. 
Tanultunk Isten kegyelméről is. A kegyelem 
egy hihetetlen ajándék Istentől, érdemes 

megvizsgálni magunkat! Megnéztük, hogy 
vannak lezárva az újszövetségben a levelek: 
az író Isten kegyelmét ajánlja az olvasónak. 
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme 

Egy programmal kezdtünk, ami a 
fiataloknak szólt, majd volt egy 
Bibliaböngészünk. Ezután volt egy 
evagelizálás Budapesten, majd egy 
tanúbizonyság est. A fiatalok összeraktak 
egy programot ahol 4 minibeszédet adtak 
az érzelmekről, a csapatmunkáról, a pénzről 
és a klímaváltozásról Isten szerint. A mai 
világ mindent összekavar, de Isten 
egyszerűvé teszi a megértést. 
A hónapot egy táborral fejeztük be 
Csehországban, ahova Magyarországról kb 
50 testvér ment el. A tábor téma: Isten 
kegyelme által. 
Volt néhány ember, aki bejött az utcáról és 
imádkozott Szenlélekért. Forgalmas volt az 
imaszoba, mivel kinyitottuk a Bibliát és 
imádkoztunk velük, hogy megkapják a 
Szentlélek ajándékát. Ketten megkapták a 
Szentlelket és látogatjuk őket, hogy be is 
merítkezzenek. 
Egy tetsvérünk visszajött külföldről és úgy 
döntött, hogy itt marad szolgálni az Urat. 
Nagyon meg lett áldva a döntése és 
munkája is lett, amiért igazán hálás. 
Az egyik testvérünk nagyon ádja az Urat, 
hogy összejött a pénz és el tudott menni az 
ír táborba, hogy támogassa az ottani 
testvéreket. 
Egy másik új testvér el tudott menni a cseh 
táborba, miután az életkörülményei 
megváltoztak. Imádta, és most már 
rendszeresen el tud jönni a gyűlésekre. 
 
Medway 
E hónapban sokan levonultunk különböző 
táborokba, melyek Cseh- és Írországban 
kerültek megrendezésre, páran még a helyi 
Kentben tartott gyerektáborba is elmentek. 
S bár Kent körülbelül 1 órára van tőlünk, 
közel a tengerparthoz, ha nagyon figyelsz, 
hallhatod őket, ahogy Gillinghamben 
élvezik az együtt töltött időt. Zajosak, 
semmihez nem hasonlíthatóak, a 
gyerekeinknek nagyszerű életük van az 

Úrban. 
Volt egy koncertes estünk, ahol sok 
különböző dalt és verset hallottunk. Volt 
néhány vendég és egy bemerítkezés. 
A hónap vége felé bemerítkezett nálunk egy 
Holly nevű hölgy, aki azóta megkapta a 
Szentlelket. Folytattuk a hagyományunkat, 
miszerint a hónap első péntekjén a 
Jelenések könyvét olvassuk. Ez alkalommal 
a 11. részig jutottunk el, ami feltehetőleg 
Krisztus 1000 éves földi uralkodásáról szól, 
aminek el kell jönnie, mielőtt eljutunk a 
véghez. Kellemes esték ezek, jó étellel és 
közösséggel, úgyhogy nem sietünk.  
 
Poole, Egyesült Királyság 
A hónap egy kérdés-válasz esttel kezdődött, 
ami lehetőséget adott mindnyájunk 
számára, hogy jobban elmélyedjünk a 
Bibliában, és valami újat tanuljunk. Mindig 
találhatunk valamilyen izgalmas 
tanulnivalót Isten szavában, vagy talán 
sikerül tisztáznunk egy korábban homályos 
részletet! 
Több testvérünk részt vett a kenti 
gyerektáborban, míg mások a cseh táborba 
utaztak. Mindnyájan sok érdekes 
tanúbizonysággal érkeztek haza a 
közösségbe. Egyik testvérünk megjegyezte, 
hogy a táborok mindig bőséges 
táplálékforrást biztosítanak, ahol sok 
tanúbizonyságot, beszédet hallhatunk, 
rengeteg különféle háttérből származó 
testvérrel találkozhatunk, miközben 
ugyanazt az evangéliumot hirdetjük. 
Kiváltságos helyzetben vagyunk! Szokásos 
helyi evangelizálásunkon rendszerint sok 
testvér vesz részt, és továbbra is 
megfordulnak látogatók a gyűléseinken. 
Hallottunk egy tanúbizonyságot egyik 
testvérünktől, aki arról számolt be, hogy a 
múlt hónapban hajnaltájt kétszer is éles 
fájdalom nyilallt a jobb oldalába. Az Úr 
rátette a kezét a helyzetre, és a második 
alkalom után nem tért vissza többé a 
fájdalom. Egy este prezentációt hallhattunk 

Gyerektábor csapatok, Anglia 

Svájc-Franciaország skype-os gyűlés 
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Hírek: 

Tanúbizonyságok 

Sunday meeting 

Sziasztok testvérek! 
Gideon vagyok és már 16 éve újjászü-
lettem. 
Gyerekkoromban elvesztettem édesanyá-
mat, ami nagyon nehéz volt. Hogy az érzé-
seimet kezeljem heavy metált hallgattam 
és a szerint is éltem. Én voltam a fő énekes 
egy pár metál bandában. 
A húszas éveimben elkezdtem fontolóra 
venni Isten létezésének lehetőségét. 
Sok évnyi imádkozás, olvasás és keresés 
után végre megtaláltam Istent a Feléledési 
Közösségben és az életem teljesen meg-
változott. Nem kellett és nem is akartam 
már úgy élni az életem, mint mielőtt meg-
találtam az Urat. 
Most már dicsérhetem Istent igazi zené-
vel. Naponta tapasztalom Istent, ami nagy 
támasz nekem. Családot kaptam Istentől, 
ami nem mindig könnyű, de Istennel mindig van megoldás! 
Az utolsó pár évben különböző munkáim voltak, de Isten mindig 
vigyázott ránk pénzügyileg. Nemrég újra felfedeztem az ima 
erejét, mikor a lelki élet jön a testi helyett. 
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megbocsájtotta a bűneim 
és újjá tett, hogy szolgálhassam Őt! 
Gideon, Dordrecht 

2000-ben újjászülettem víztől és lélektől. Ez az-
után történt, hogy hangosan megkérdeztem vala-
mit, ami már sok ideje foglalkoztatott. Nem tud-
va, hogy lesz-e válasz. 
Egy új szomszéd eljött és elmondta az evangéliu-
mot. Jól hangzott, de nem reagáltam rá először. 
Miután imádkoztak velem és meggyógyultam 
cukorbetegségből és láb gombából, eljöttem. A 
gyűlés sok volt nekem. Abban az időben 
borderline személyiségzavarban, fájdalmakkal és 
depresszióval szenvedtem. Gyakran gondoltam 
rá, hogy végzek az életemmel, mert nem tudtam 
termékeny életet élni. Sok helyzetben voltam 
nyugtalan, főleg tömegekben. 
Rögtön a gyűlés után imádkoztunk a Szentléle-
kért. Megkönnyebbültem, hogy megkaptam, mert 
már előtte is nyelveken szóltam és azt hittem 
megőrültem. Ezután bemerítkeztem, mert láttam, 
hogy meg kellett tennem 

Az Úr ereje által sok minden változott. Feltöltődtem szeretettel, 
boldogsággal, békességgel és Isten tervének értelmével. Tudom, 
hogy a világi embereknek is van gyereke, de a betegségem miatt 
nem tudtam saját gyereket felnevelni. Most már igen. Az életem 
a közösséggel, evangélium hirdetéssel és különböző dolgok csi-
nálásával az Úrért van feltöltve. Az Úr az életem és az életem az 
Úr. 
Yvette, Dordrecht 

Nyugat-London 
Üdvözölhettük közösségünk új tagját, Josiah 
Joshua Vaughan-Jordant, Sarah és Andre 
újszülött kisfiát. Mindenki örül az 
érkezésének. 
Brooke testvérünk tanúbizonyságot tett 
arról, mit tett Isten az életében: két 
gyermeke van, pedig az orvosok azt 
mondták, hogy lehetetlen. Brooke 
multiplex szklerózisban szenved, de 
rendkívül hálás, amiért ma képes kiállni és 
tanúbizonyságot adni, amikor három éve 
még nagyon súlyos állapotban volt. Nagyon 
hálás a kiegyensúlyozott családi életéért, 
amiben gyermekként sajnos nem lehetett 
része. Tudja, hogy még több is áll előtte, és 
várja az Úr visszatérését. 11 éves Hanan 
testvérünk beszámolt arról, mennyire hálás 
volt, amikor megkapta a Szentlelket, de 
hamarosan már nem értékelte, amikor 
azonban újra elkezdte használni, csodák 
történtek az életében. Gondolatébresztő és 
lelkesítő műhelybeszélgetésben volt 
részünk egyik este, amikor is több témát 
érintettünk: a gyermeknevelést, a kegyelem 
értelmezését és a WOW-tényezőt. 
Mindenki lehetőséget kapott, hogy 
megossza a gondolatait a témákkal 
kapcsolatban, és végül sikerült közös 
megegyezésre jutnunk Isten szava alapján. 

legyen mindnyájatokkal! Ámen. (Filippi 
4:23) 
 
Svájc 
Volt néhány látogatónk egy pünkösdi 
egyházból. Nagyon tiszta volt; kiváltság, 
hogy ismerhetjük az igazságot és Isten igaz 
szavával lehetünk elfoglalva. Mások talán 
azt gondolják, hogy ugyanazt teszik mint 
mi, de valójában pont az ellenkezőjét teszik 
annak, amit az Úr kér. 
Volt egy skype-os gyűlésünk a testvérekkel 

Franciaországban. Mint mindig, úgy most is 
nagyon élveztük a tanúbizonyságokat, 
kórusokat és beszédeket. Mindkét beszéd 
Jézus visszatéréséről szólt és hogy talán 
már nincs olyan sok időnk hátra. Légy 
készen ma! Hála az Úrnak van lehetőségünk 
használni a technológiát és kapcsolatban 
lenni a távolabbi testvérekkel is. 
MIvel mostanában van több vendégünk és 
új emberünk, volt egy beszédünk arról, 
hogy miért tartjuk a gyűléseinket így. 
Minden, amit a gyűléseinken csinálunk 
olvasható az 1.Korinthus 14-ben. A 
gyűlésünk mindegyik része fontos és 
valamilyen célt szolgál és mi, mint Isten 
gyermekei, pontosan úgy csináljuk, mint 
ahogy azt Isten utasítja. 
Hallottunk egy beszédet az elkülönülésről 
is, hogy miért fontos elkülönülnünk a 
világtól és az emberektől a világban. Itt 
vagyunk, hogy hirdessük az evangéliumot 
az elveszett juhoknak (Lukács 15:4). Van egy 
fontos üzenetünk, amit meg kell osztanunk, 
úgyhogy fontos, hogy mi befolyásoljuk a 
világot és ne engedjük a világnak, hogy 
befolyásoljon minket. 
 
 
 
 

Sarah, André & JJ, Nyugat-London 


