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2020 Január 

Server News,  
January 2020 
All the talks, songs and 
other items from the 
recent Winter 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.  

Tavaszi tábor 2020 április 9-13  
Közgyűlés Rotterdam, Hollandia május 21-23  
Közgyűlés London 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  

Következő programok: 

2020 izgamasan kezdődött. A januári havi riportban 
olvashatsz a feléledésről Európában, Angliában és így 
tovább 
 

Guillaume testvér írja Suriname-ból: 
 

Nagyszerű hónapunk volt. A hó elején három 
bemerítkezést láttunk. Ruth, Theresa és Jeneraisa Delano 
és Meredeith testvértől hallotta az evangéliumot (akik 
akkor még Suriname-ban tartózkodtak), és mindhárman 
bemerítkeztek. 
 

A hónap utolsó szombatján tartottunk egy újévi hússütést. 
Nagyon kellemes este volt, élvezettel osztottunk meg egy-
mással jelekről és csodákról szóló tanúbizonyságokat. 
 

Ugyanebben a hónapban Robert és Marleva úgy határo-
zott, hogy összeházasodnak január 30-án. Robertnek és 
Marlevának négy gyermeke van, és jó tanúbizonyságok 
szeretnének lenni Isten és a körülöttük élő emberek sze-
mében. Habár a családtagok közül többen nem támo-
gatták a döntésüket, mégis össze akartak házasodni, mert 
a Biblia szerint ez a helyes út. Az előkészületek nagyon jól 
haladtak, bár előtte még semmit sem szerveztek meg, és a 
közösségből is sokan segítettek, hogy gyönyörű esküvőjük 
lehessen. 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Szerkesztői levél: A korai egyház - 1. rész 

amelyeket a nyugati egyház ezután 
rövidesen egyhangúlag elismert Bibliaként. 
Mint ahogy magára az egyházra is úgy 
tekintettek, mint amely az Úr Jézus védelme 
és irányítása alatt áll - és ez bármely, az 
egyházban betöltött tisztségben nagy 
személyes felelősséget jelentett - úgy azokra 
a Bibliában engedélyezett írásokra is úgy 
néztek, mint amelyek Istentől származnak 
és közvetlenül Tőle ihletettek. Ez az az 
időszak, amelyben egy dinamikus, Istentől 
vezérelt egyházról hallunk, amely terjeszti 
az evangéliumot, kitart az üldözésekben, az 
Úr tanítását viszi tovább, és megvédi az 
írások sérthetetlenségét. 
 

Honnan tudjuk ezt? És ebben az időszakban 
miért kezdjük látni a következetlenségek 
növekedését a tanításban, mind valós, mind 
képzeletbeli"eretnekségekkel" együtt? És 
végül, amint a római katolikus vallás egy 
széles politikai és társadalmi fronton is 
hatalmat szerez, miért hallunk egyre 
kevesebbet egy olyan egyházról, amelyet 
"bibliai"-nak tekintenénk? És ismét, miért 
volt ugyanez a "hivatalos" egyház egyre 
kevésbé összhangban azzal az egyházzal, 
amelyet az "Apostolok Cselekedetei"-ben 
figyelhetünk meg? 
 

Nos, az állandó "csevegés" miatt elég sokat 
tudunk a lezajló folyamatokról. Az elsőtől az 
ötödik századig tartó időszakban jelentős 
mennyiségű levél keletkezett. Úgy tűnik, a 
birodalom területén élő különböző 
közösségek pásztorai tartották egymással a 
kapcsolatot, hasonlóan ahhoz, ahogy Pál, 
Péter, Jakab és János írt a szentek 
csoportjainak egyes egyházakban. Ezek a 
levelek nagyon értékesek. Nem igék, hanem 
"történetek". Megvitatják a tanítást, 
hivatkoznak arra az íráscsoportra, amit mi 
"evangéliumok"-ként ismerünk, és Pál 
leveleire, valamint egyéb bibliai levelekre. 
Nagyon fontosnak tartják, hogy szorosan 
ragaszkodjanak az Úr tanításaihoz, és 
megőrizzék azokat "tisztán és romlatlanul". 
A folytonosság nagyon fontos alapelvnek 
tűnik, és világos, hogy ezek a korai egyházi 
írók és igemagyarázók felismerték: 
életbevágó, hogy a "Nagy Küldetés"-t (Márk 
16.20), amelyet Jézus bízott a tanítványokra, 
minden szent vigye előre az összes 
egyházban, amelyek az akkor ismert 
világban nagyon rövid idő alatt kialakultak. 
 

Ahogy Krisztus maga megprófétálta, nagy 
üldözés és hamis tanítás ideje volt ez. A 
zsidó Szanhedrin (Tanács - a szerk.) kezdeti 
támadása után, amely Kr. u. 35-ben történt 
egy nagyon tevékeny "üldöző", a tarzuszi 

Saul részvételével, a római birodalmi 
gépezet állt mozgásba. Nérótól 
Diocleatianusig tíz olyan császár volt, aki 
megpróbálta aktívan felszámolni a 
kereszténységet. Azokról a keresztény 
férfiakról, nőkről és gyermekekről szóló 
történetek, akiket kedvtelésből és 
szórakozásból feláldoztak az arénákban és 
piactereken az egész birodalom területén, 
talán nem túloznak. A keresztények 
összegyűjtése, bebörtönzése és kivégzése 
ezek alatt az üldözések alatt szisztematikus 
volt és időnként olyan sokáig tartott, hogy 
már intézményesített terrorrá/terror-
kampánnyá vált. 
 
Folytatni fogjuk egy következő alkalommal, 
amikor rávilágítunk, hogy semmi sem 
változott igazából és 
hogy az élő egyház még 
mindig ugyanígy megy 
tovább és működik. 
 
 
Ps Warren Sharrock 

Bevezetés: Ez egy történeti áttekintés első 
része, amely Ps Warren Sharrocknak, az 
észak-londoni Feléledési Közösség 
pásztorának kutatásain alapszik. 
 

A "korai egyház" a bibliai Apostolok 
Cselekedeteinek második fejezetével indul, 
azonban nem fejeződik be az Apostolok 
Cselekedetei 28. fejezetével. Azt várnánk, 
hogy az idők során a Bibliában lefektetett 
mintákat és alapelveket megismétlik, 
megtartják azok a hívő közösségek, 
amelyek azután jöttek létre, miután utolsó 
szavait leírták. Nehéz megmondani, a 
történelem folyamán a "korai" szót mikor 
kell másra cserélni, mint pl. "kora 
középkori" vagy akár "sötét középkori", de 
azt gondolom, Kr. u. 380-at – amikor 
Theodosius császár a római katolicizmust a 
birodalom államvallásává tette - elég jó 
dátumként fogadhatjuk el. Addig az 
időpontig világos fejlődést és 
folytonosságot látunk a korai egyház 
történetében, és bár ezek időnként viharos 
időszakok, nagyon sok mindenben 
magukon hordozzák a Bibliában lefektetett 
struktúra és tanítás kézjegyét. Ezenkívül a 
Biblia definícióját és jellegét is ebben a 
korban állították fel. 
 

Ugyanúgy, ahogy a korai keresztény 
egyházat szétszórt, de mégis 
összekapcsolódó közösségek alkották az 
egész Római Birodalom területén, úgy 
maga a Biblia is szétszórt, de mégis 
összekapcsolódó írásokból állt elő, 
amelyeket össze kellett gyűjteni, 
ellenőrizni, hitelesíteni és értékelni. A főbb 
könyvek keresztény gyűjteménye, amelyet 
mi Bibliaként ismerünk, már 
általánosságban elfogadott volt a Kr. u. 2. 
évszázad közepén, de még nem 
véglegesítették. Volt még vita a tudósok 
körében olyan könyvek szerzősége felől, 
mint pl. a Zsidókhoz írt levél, Jakab levele, 
Jelenések Könyve és Péter második levele, 
de azon írások összességét, amelyet ma a 
"Biblia"-ként ismerünk, már széles körben 
használták a keresztény közösségek a 
Birodalom területén, és ezeket Istentől 
ihletettnek tekintették. A Kr. u. 4. század 
elején az egyházi zsinatokat számos, 
különböző közösségekből érkező 
"püspökök" vagy pásztorok hívták össze 
azért, hogy megvitassák a tanítást, 
megítéljenek egyes tantételeket és 
kiértékeljék azokat az írásokat, amelyeket 
ma "Bibliá"-nak nevezünk. Kr. u. 367-ben 
Alexandriai Atanáziusz püspök készített egy 
hivatalos listát azokról az írásokról, 

Amit a carrickalingai táborban 
hallottunk (Dél-Ausztrália) 
 3. szabály: Csak azért, mert a Lélek vezérel, 

még nincs kizárva, hogy nem leszünk 
szörnyű helyzetekben 

 2. szabály: Halott vagy, haver! 

 1. szabály: SEMMI sem fontosabb annál, 
hogy hol töltöd az örrökkévalóságot! 

 Isten beszédének hatalmas ereje van! 

 Ha igaz, nem számít, hogy mindenki más 
mit gondol, vagy, hogy én mit gondolok 

 Ne kerülj mellékvágányra más dolgokkal 
(globális felmelegedés, háborúk…) csak 
ragaszkodj az eredeti tervhez, ami 1. 
Mózesben kezdődött 

 Az ördög elmosódott vonalakat akar látni 

 A vízió abból jön, ha előre nézel, nem a 
visszapillantó tükörbe 

 Készen állunk arra, hogy elveszítsük azt, ami 
ahhoz kell, hogy szolgáljuk az Urat? 

 Nagyon fontos a szívünk védelme 

 Isten senkit nem kért semmire mielőtt 
felszerelte volna őket 

 Hogyha Lélek szerint gondolkodunk és 
viselkedünk, és lelki döntéseket hozunk, 
meg fogjuk nyerni a csatát 

Carrickalinga 
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Feléledés Európa szerte 

Bemerítkezések januárban:  1 Írországban, 4 Mo-n,  10 Hollandiában, 1 Lengyelo-ban,  3 Angliában 

Carlos, Almere Brigilio (Tito), R’dam 

Marieke, Almere Yvette, Almere 

Milton, Almere James, W London Abigail, W London Wang Na, Dordrecht 

Randi, Dordrecht Dennis, Dordrecht 

Cillian, Ireland 

Gabor, Hungary 

Sandor, Hungary Miriam, Hungary Tamas, Hungary 

Kees, Dordrecht 
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reggelen' tele voltunk testvérekkel, három 
különböző közösségből és két vendéggel. 
Élveztük a kávét és a jó közösséget, mi mást 
kívánhatnál még!  
 
Magyarország 
Üdvözlet Magyarországról, ahol a hónapban 
négyen bemerítkeztek és hárman megkapták 
a Szentlelket, plusz volt egy bemerítkezés 
Lengyelországban. Ketten az új emberek közül 
azután jöttek be, hogy elhaladtak a terem 
előtt és egyikük évekkel ezelőttről emlékezett 
ránk, amikor eljött, megkapta a Szentlelket és 
bemerítkezett, de nem sokkal utána eltévedt. 
Most a párja is Szentlélektelt és bemerítkezett 
és az Úr segítségével az életük minden 
területén rendeződnek a dolgok. 
Egy új testvérünk, Miriam eredetileg a Kanári-
szigetekről, eljött egy gyűlésre Budapesten és 
hallotta Isten szavát. Megtért, bemerítkezett 
és megkapta a Szentlelket. Most már 
visszatért Madridba, ahol jelenleg él, de 
hamarosan vissza tervez térni 
Magyarországra, hogy folytassa a közösséget 
a testvérekkel. Egy barátot testvérek 
látogattak meg, amikor a barát hirtelen 
szívrohamot kapott, szóval a testvérek 
imádkoztak érte ott és akkor. Miután kihívták 
a mentőt azt 
mondták, 60/30 
volt a 
vérnyomása és 
valószínűtlen 
volt, hogy túléli, 
de még több ima 
után túlélte. Már 
normális 
vérnyomással 
felébredt a 
kómájából, az 

Almere, Hollandia 
Négyen szüllettek újra ebben a hónapban, 
úgyhogy már nagyon várjuk, hogy még több 
feléledést lássunk! Az év első hétvégéjén 
tartottunk egy évköszöntőt, amire sok embert 
hívtunk, eredményeképp pedig egy hölgy 
újraszületett. 
Ez évtől havi egyszer a szerdai gyűlést 
testvéreknél fogjuk tartani. Ennek 
előkészítéseképpen sokat evangelizáltunk 
ezeknek a házaknak a környékén. Szép 
eredményt is láttunk: összesen 5 ember 
született újra Hollandiában, ebből 1 
Almereben. 
Hála az Úrnak, amikor készen állunk a 
változásra, és hogy többet tegyünk kilépve a 
komfort zónánkból, hogy többet arassunk, az 
Úr megáldja a cselekedeteinket. 
Van pár tanúbizonyság, amit szeretnénk 
megosztani: 
Amy (jobb felül) egy azonnali gyógyítást 
tapasztalt, és tanult is belőle valamit. Éppen 
iskolában volt, amikor egy hasi görcs tört rá. 
Elvonult, hogy imádkozzon, és mire 
visszament az osztálytermébe a fájdalom 
eltűnt! A legutóbbi táborban sok motiváló 
beszédet hallott, amik megemlítették, hogy 
nem csak akkor kell imádkozni Istenhez, 
amikor szüksége van rá, hanem annak 
érdekében is, hogy fenntartsa Vele a 
kapcsolatot, mindenkor. Ria nagyon beteg volt 
(hányt stb.) péntek délután, de elkötelezett 
volt, hogy megjelenjen az aznap esti és 
szombati böjt is ima gyűléseken. A közös ima 
után egy testvérhölggyel, aki meglátogatta 
délután, meggyógyult és meg tudott jelenni a 
gyűléseken. 
 
Csehország 
Beszámoló Tomas, Shelley és a gyerekek 
útjáról Ausztráliába: 
Riport Tomas, Selly és gyermekeik ausztráliai 
útjáról:  Kiváltságosak vagyunk, hogy 
meglátogathattuk az adelaide-i közösséget 
december/januárban. Útközben megálltunk 

Singapure-ban, ahol 
találkozhattunk néhány 
tábor után ott maradó 
indiai, kínai és ausztrál 
látogatóval. Vicces volt 
próbára tenni, hogy 
mennyire tudunk 
kínaiul (és angolul) 
énekelni aznap este a 
gyűlésen. Egy nagy 
fénypont a 2 hétig tartó 
carrickalingai tábor volt 
több száz szenttel. A 
tábortéma 'A mi 
fundamentumunk' volt az I. Korinthus 3:11-
ből "Mert más fundamentumot senki nem 
vethet azon kívül, amely vettetett, mely a 
Jézus Krisztus." Sok gyűlésen volt altémája a 
beszédnek, mint például az ígéret, örökség, 
hallás, vízió, sarokkő, jövő és üdvözülés. 
Mindegyik nagyon személyes és lelkileg 
bátorító volt. Tanúi lehettünk 2 
bemerítkezésnek a táborban, és hallhattunk 
sok fantasztikus tanúbizonyságot 
gyógyításokról: agyrák, agyvérzés, tojás 
allergia, depresszió, krónikus májromlás, 
autóbalesettől való megóvás és még sok 
más! Egy férfi tanúbizonyságot tett arról, hogy 
29 évvel később jött az Úrba, mint a felesége, 
és egy másik testvér elmesélte, amikor az Úr 
csodálatos módon visszanövesztette a 
fülcsontját, amely kimaródott egy 
koleszteatomás középfülgyulladás miatt. 17 
pásztor volt Adelaide-ből és még Ausztrália 
számos területéről. Fantasztikusak voltak a 
beszélgetések, főleg az új testvérekkel, sok 
különböző háttérrel. A kötelék a lelki egység 
által nagyon különleges! Az utazásunk óta sok 
jó beszélgetésünk van az Úrról; mutatunk 
képeket a munkahelyen, iskolában. 
 
Dordrecht 
Január egy izgalmas hónap volt sok 
látogatóval a gyűléseinken. Izgatottak voltunk, 
hogy láthattunk négy testvért csatlakozni a 
közösségünkhöz ebben a hónapban. A hónap 
utolsó szerdáján házi gyűlést tartottunk 5 
különböző helyen Dordrechtben. Azon az 
estén két ember bemerítkezett, Dennis és 
Kees. Inspiráció a vasárnap esti mini 
beszédekből: 
·  Kitartasz-e a kérésben és állhatatos maradsz
-e, amíg győzelmet nem veszel? Tudsz hitben 
járni, amíg meg nem kapod.  
·  Teljességből adsz-e? Vagy egy kicsit 
elengeded magad abban, hogy tegyél egy 
plusz mérföldet a testvéreidért és Isten 
kutatásában? Meg tudjuk változtatni a 
hozzáállásunkat a Lélek által.  
·  Ha az ekére mered tenni a kezedet, Isten 
feltárja a tervét előtted.  
Tanultunk többet Isten ujjlenyomatáról a 
teremtésben, hogyan bizonyítja a dicsőségét a 
teremtésen keresztül. A leghatékonyabb 
módon tervezett és szerkesztett mindent, egy 
nagyon hatékony minta alapján (Fibonacci: 
aranymetszés): csodálatos! Múlt héten a 'kávé 

Hírek: 

Új barátok Singapure-ban Joanna & Cristina  

Új testvér: Miriam (középen) szentekkel beszélget 

Kávés reggeli, Dordrecht 

Almere 
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volt, reggel néhány órás időközönként 
rohamai voltak (amit később tudtunk meg). 
Bevittük a kórházba, ahol a rohamok 
gyakrabban jelentkeztek és hosszabb ideig 
tartottak. Noah nyugtatót kapott egy 
agresszív roham közben, majd rengeteg 
vizsgálat után arra jutottak, hogy Noah 
születés közben agyvérzés kapott. A rohamok 
pedig az agyvérzés utóhatása volt. Az orvosok 
szerint ezek a rohamok Noah élete során még 
előfordulhatnak, mivel az agya két területen is 
károsodást szenvedett. Azt is mondták, hogy 
nem lesz tiszta a beszéde, nehezen fog érteni 
dolgokat, fizioterápiára lesz szükség Noah 
testének bal oldali fejlesztéséhez. Noah 9 
napos korában kapott fizioterápiát, melynek 
eredménye nem indokolt további terápiát. 
A 3 és 6 hónapos felülvizsgálaton mindent 
rendben találtak fejlődését illetőleg, a mai 
napig egyetlen rohama sem volt. Noah két 
éves felülvizsgálatán dőlt el, hogy szükséges-e 
beszédterápia vagy elengedik minden további 
vizsgálat nélkül. A felülvizsgálat 
eredményeként gyógyultnak nyilvánították, 
további terápiára nem volt szükség. Hálásak 
vagyunk Istennek csodálatos gyógyító 
hatalmáért, a testvérek imáiért és 
támogatásáért. 

Rotterdam 
2020 nagyon jól kezdődött, mivel voltak 
bemerítkezéseink az újonnan alakult házi 
gyűlésen. Ez az új felállás új érzést hozott 
magával, izgatottságot, részvételt és készséget 
arra, hogy tegyük, amiért itt vagyunk: lelkeket 
mentsünk. Majdnem minden gyűlésen láttunk 
vendéget, ami nagyon biztató volt. Egy 
hölgytestvér megosztott egy fantasztikus 
tanúbizonyságot a gondviselésről. Nagyon 
kicsi a költségvetése és az autójának szüksége 
volt egy ellenőrzésre és műszaki vizsgára. 
Nem engedhette meg magának az autó 
javítását. A műhely hibát vétett és ezért csak 
egy kis összeget kellett fizetnie. Az autót 
megjavították, ellenőrizték, és jóváhagyták a 
következő évre. Hála az Úrnak a 
gondviseléséért a földi dolgok felől. Nagyon 
várjuk a mennyei dolgok jövetelét. 
 
Svájc 
Nagyon felemelve tértünk vissza Svájcba, 
miután egy hetet töltöttünk a téli táborban, 
ahol hallhattunk fantasztikus beszédeket az Úr 

orvosok csodálkoztak. Lengyelországban van 
egy új testvérünk. A neve Cristina. Cristina 
Joanna anyukája, aki Kínában lakik, de a 
szingapúri közösségben merítkezett be sok 
évvel ezelőtt. Cristina igazából 20 évvel ezelőtt 
kapta meg a Szentlelket, de eddig sose 
merítették még be, Gosha testvér segít a 
kapcsolattartásban. 
 
Írország 
Üdvözlet Írországból. Izgalmas hónapunk volt. 
A hónap folyamán 3 vendégünk is volt a 
gyűléseinken, Kerryben Noel által, aki tavaly 
merítkezett be. Egyikük a fia, Cillian volt, 
akihez először elmentünk, majd eljött néhány 
gyűlésre és pár héttel ezelőtt döntött úgy, 
hogy bemerítkezik. Következő héten volt 
másik két látogatónk a gyűlésen, akiket azóta 
látogatunk. Volt egy skype beszélgetésünk 
Mark és Angela Hardyval Perthből, ahol 
kórusokat énekeltünk, tanúbizonyságokat 
osztottunk meg és Mark adott egy rövid 
beszédet. Nagyon felelmelő volt 

mindannyiunk 
számára. 
Reméljük, hogy 
több hírt 
hozhatunk 
következő 
hónapban.  
 
Liverpool 
E hóban a 
riportunk egy 
tanúbizonyság 
Anna 

testvérhölgytől, aki januárban tapasztalt egy 
gyógyítást. „Sziasztok, a nevem Anna. Örülök, 
hogy elmondhatom nektek, hogyan kaptam 
Szentlelket és merítkeztem be. Az első 
gyerektáboromban történt, 2017-ben. Az 
egész táborban imádkoztam, de az utolsó 
estén valami történt, és jobban akartam, mint 
valaha. Körülbelül 1,5 héttel a tábor után 
kaptam Szentlelket, elkezdtem nyelveken 
szólni. Még egy pár hétig bizonytalan voltam, 
hogy ez tényleg a Szentlélek-e, mert azt 
hittem ennek a jele a boldogság lesz, de nem 
éreztem nagy különbséget. Tovább 
imádkoztam, és egy nap a nagyapám 
megmutatta a Bibliából, hogy mi a Szentlélek 
jele: a nyelveken szólás, a boldogság a 
gyümölcse. És akkor leesett: tudtam, hogy 
megkaptam a Szentlelket! Így bemerítkeztem. 
Ezután nagyon boldog voltam, mert az egyház 
tagjának éreztem magam. A legutóbbi 
szombaton (január 25.) görcsöt és éles 
fájdalmat éreztem a hasamban, nagyon fájt. 
Így én, Sean és az anyukám buzgón 
imádkoztunk a térdünkön. Egy perc múlva 
odamentem az anyukámhoz és elmondtam 
neki, hogy már nem érzek semmit, Isten 
meggyógyított. 
Még Írországban volt egy idő, amikor minden 
este rosszat álmodtam. Egy szerdán, amikor 
Paddy bácsinál tartottuk a gyűlést, kimentem 
az imasorba imádkozni, és később aznap este, 

és az azután következő estéken sem volt több 
rémálmom, miután imádkoztunk.” 

 
Medway 
Boldog Január volt. Egy ideje már jár a 
közösségbe egy új hölgy Kate és a fia. Az első 
alkalommal nehezen találta meg a termet, 
szóval megkérdezett egy arra járót, akivel 
együtt megtalálták. Az utána lévő héten az 
arra járó hölgy, Jo is eljött és azóta szinte az 
összes programra eljött. 
Az írekkel és a finnekkel volt egy közös böjt és 
ima hétvégénk. Fantasztikus volt, hogy négy 
különböző képernyőt láttunk, mivel mindenki 
máshol volt. 
Alex Cashford és a hölgyek jól szórakoztak a 
babaváró bulin, ahol videókon keresztül is 
kapott sok tanácsot a világ különböző 
pontjaiból. Az egyik bölcs tanács az volt, hogy 
ne öntsön szaftot a babára. 
A hónap utolsó szombatján Nick Ashton 
tartott egy prezentációt sok érdekességgel a 
szikomorfáról a Bibliában, egy tanulságos eset 
Izraelnek, hogy ne feledkezzenek meg a 
szegényekről, és egyértelmű párhuzamok 
9/11-el Amerikában és a rákövetkező 
eseményekkel. Az este végén, volt egy 
bemerítkezésünk, Ben, aki nyelveken szólt a 
vízben. 
 
Észak-London 
Egy fantasztikus és felemelő táborunk volt, 
amit nagyon élveztünk. Azóta sok mindet 
tettünk, azzal a céllal, hogy felemeljük 
egymást és teljesítsük az evangéliumot 
hirdetését. Az évet egy Feléledés & közösségi 
esttel kezdtük, ahol összeszedtük, hogy mire 
lesz szükségünk 2020-ban. Ez nagyon 
hasonlított egy tábori újévhez, imával, 
itemekkel, tanúbizonyságokkal és kis 
beszédekkel tele. Egy pár új ember megkapta 
a Szentlelket, egy hölgy egy evangelizálás 
során és még valaki családi kapcsolatok révén. 
 

Arra gondoltunk, hogy szívesen 
meghallgatnátok Noah tanúbizonyságát, 
amit az anyukája, Lauren írt. 
2017 szeptemberében, amikor Noah 5 napos 

Hírek: 

Noah a családjával 

Alex babavárója 

Anna 
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Hírek: 

az üzlet megkötésre került, elbocsátották. 

Aggódott, hogy hogyan tudja majd ellátni a 

családját. Később volt egy állásinterjúja egy 

hölggyel, aki ugyanabban a városból 

származott, mint a nagymamája. Ericnek nem 

volt meg a követelt szakképzettsége és több 

pénzt is kért, mert nem volt elég a 

megajánlott a megélhetéshez. Megkapta az 

állást, a fizetést extra jutalékokkal és 

segítséget is kap a munkájához, hogy legyen 

képzettsége rá. 

szavából, és közösségben lehettünk a 
testvérekkel. Volt egy böjt és ima hétvégénk 
ebben a hónapban. A péntek esti 
házigyűlésen, hallhattunk egy beszédet az ima 
fontosságáról, és hogy a böjt kiemeli az ima 
szükségességét. Amikor nagyon szükséges, 
vagy szeretnénk győzelmet venni, több 
erőfeszítést kell tennünk, és a böjt egy 
fantasztikus eszköz erre, amit használni 
tudunk, hogy élesítsük a látásunkat, mert 
mikor böjtölünk, közelebb vagyunk Istenhez. 
Az est folyamán megosztottunk gondolatokat, 
tanúbizonyságokat egymással, és a fő téma, 
ami előjött, az volt, hogyan lehetünk 
folytonosan békességben. Annak ellenére, 
hogy milyen állapotban van a világ, tudhatjuk, 
hogy mi vár minket, és hogy az Úr vigyázni fog 
ránk. Hála az Úrnak az ő csodálatos 
ígéreteiért. 
 
Nyugat-London 

Ebben a hónapban két ember bemerítkezett 

és hárman kapták meg a Szentlelket. James és 

a felesége, Gosia eljött egy vasárnapi gyűlésre 

az új testvérünk, Julian által. James megtért az 

úrvacsora gyűlés után, megkapta a Szentlelket 

és bemerítkezett. A vasárnapi gyűlésen ott 

volt Abigail is az újszülött kislányával. 

Nagynénje, Pauline által jött, aki az észak-

londoni közösségbe jár. Ő is megkapta a 

Szentlelket és bemerítkezett. Sarah B 

evangelizált egy páciensének, aki szintén 

megkapta a Szentlelket. Solomon 

tanúbizonyságot tett arról, hogy 8 hónapig 

gyomorbajokkal küzdött. Téli 

tábor után rájött, hogy milyen 

fontos buzgón imádkozni, ez 

által meggyógyult és 

megerősödött a sétája. Rájött, 

hogy nem róla van szó, hanem 

Istenről, és hogyan tudná 

jobban szolgálni Őt. Eric arról 

tett tanúbizonyságot, hogy 

rendkívül hosszú órákat töltött 

el egy egyesülés érdekében az 

előző munkahelyén, de amikor 

Tanúbizonyságok 

Kb 130km-re élek Buda-
pesttől. A lányom, Judit 
évekkel ezelőtt jött az 
Úrba, de én ellenálltam 
az evangéliumnak, mert 
furcsa volt számomra. 
Otthon éltem és 
vigyáztam az idős anyu-
kámra, így nem volt időm 
gyűlésekre járni, de rend-
szeresen hallottam az 
Úrról a lányomtól. 

2018 vége felé kiderült, hogy van egy rákos daganatom. Emiatt 
nyitottabb lettem az evangéliumra és 2018 novemberében megkaptam 
a Szentlelket. Eltávolították a tumort és úgy tűnt, hogy minden rendben 
van, de 2019 elején kiderült, hogy lehet, hogy van egy új daganat a 
testem egy másik részén. Miután megkaptam ezt a hírt, úgy döntöttem, 
hogy ideje bemerítkezni, amit meg is tettem 2019. április 13-án, ahogy 
a lányom tisztán elmagyarázta, hogy Isten meg tud gyógyítani. A be-
merítkezésem után több vizsgálatom is volt és kiderült, hogy van egy 
tumor a tüdőmben. A közösség imádkozott értem és hála az Úrnak a 
tumor eltűnt, amiért nagyon hálás vagyok.  
Az anyukám ehunyt és így már rendszeresen ott tudok lenni a 
gyűléseken, és látom az Urat munkálkodni az életemben. Elmentem a 
cseh táborba és minden nap többet tanulok az Úrról. Nagyon hálás 
vagyok mindenért, amit tett az életemben és örülök, hogy most már 
nyitott vagyok a tanítására. 
Zsuzsa, Magyarország 

Boldog gyermekkorom volt, szerető családban 
nőttem fel. Otthon sosem beszéltünk Istenről, 
mivel a kommunista időkben túl kockázatos 
lett volna. 2005-ben a nagymamám, édes-
apám és édesanyám egyetlen év leforgása 
alatt egymás után meghaltak betegségben. 
Megpróbáltam a saját erőmből megbirkózni a 
helyzettel, nagyon ambiciózus tervekeim vol-
tak a karrieremmel kapcsolatban, de minden 
kudarcba fulladt. 
Félelem lett úrrá rajtam, és összezavarodtam. 
2009-ben találkoztam egy testvérrel az aluljá-
róban, aki tanúbizonyságot tett nekem. Külö-
nösen az az üzenet érintett meg, hogy új éle-
tet kezdhetek, tiszta lappal. Abban az időben 
úgy éreztem, hogy nincs mit veszítenem. Az 
első istentiszteleten megkaptam a Szentlelket 
a nyelveken szólás bizonyítékával, majd egy 
héttel később be is merítkeztem. Amikor el-
kezdtem rendszeresen imádkozni a Lélek által, 
az Úr is elkezdett változtatni engem. Azonnal 

éreztem a vigasztalását, belső békét kaptam, türelmet – és egy gondoskodó 
családot. De a sétám az Úrral csak akkor vette igazán kezdetét, amikor felismer-
tem, hogy ki kell békülnöm a nővéremmel, akivel tíz éve megromlott a kapcsola-
tom. Az Úr bátorságot adott, hogy nyíltan tudjak beszélni vele, és megáldotta az 
egész helyzetet. Ezután az egyik unokaöcsém megkapta a Szentlelket és be is 
merítkezett. Az Úr a munkámmal kapcsolatban is megáldott, minden képzelete-
met felülmúlva. Megtanított rá, hogyan álljak ki mellette az adott helyzettől 
függetlenül, és hogy osszam meg az életemet – néha a lakásomat is – a testvé-
rekkel. Gábor, Magyarország 

Nyugat-London 

Böjt és ima Rotterdamban 


