
Július 19-én szombaton Szernyén jártunk szolgálatban, 

ahol közel 400db- traktátust és utcai evangelizációra 

szánt meghívót juttattunk el, a falu otthonaiba. Erre az 

alkalomra 150-en, jöttek el, amiért is hála és dícsőség 

illeti a Menny Urát! 

                                                  

 

Egyedül az Isten kegyelméből 2021. június 27. - én utcai evangelizációra 

készülhettünk Tiszaújhelyben. Ennek okán hívtuk meg és vettük 

szívesen az EMOK szolgálatát, akik az evangelizációt megelőző 

napon nyomtatott meghívókat – gyerekek, idősek, ukránok 

számára prospektusokat – kézbesítettek. Néhány helyi gyülekezeti 

tagunk kíséretével kétszáz meghívót sikerült kézbesítenünk, 

melynek során áldott beszélgetések alakultak ki. Így volt, akinek 

személyes bizonyságtételre is adódott lehetősége. Természetesen 

előfordult, hogy nem szívesen vették a meghívót és volt olyan is, 

hogy zárt ajtók fogadták az evangelizációra hívogatókat. „Én ültettem, Apollós 

öntözött, de Isten adta a növekedést” - korinthusi ige 

gondolatával, a tőlünk telhetőt megcselekedve vártuk az 

evangelizáció napját. Dicsőség az Istené, hiszen száznál 

is több ember jelenléte tükrözte, hogy a Neki szánt 

szolgálatunk nem volt hiába. A stabil gyülekezeti mag 

mellett jelen voltak, akiket még soha nem láttam templomban. Eljöttek más 

felekezethez tartozók is, mivel a meghívók kézbesítésénél nem volt kikötés a 

vallási hovatartozás. Az alkalom után egyik gyülekezeti 

tagunk mesélte, hogy a szeretetvendégségen beszédbe 

elegyedett ismerősével, akinél ott volt a meghívó. 

Mindenképp áldott alkalom volt, ahol a falu népének egy 

része megszólításra került. A megszólításra a válasz 

pedig az elindulás, a jelenlét, az érdeklődés, a bizonyságtétel meghallgatása 

volt. Fejes Sándor (Tiszaújhelyi beosztott lelkész) 

Imádkozzunk, hogy az előttünk álló szolgálataink legyenek kedvesek Isten előtt! 

Tiszaújlak- július 3. Nagydobrony- augusztus 14. 
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Isten kegyelméből újra indulhatott a 

szolgálatunk!  

Az elmúlt 2020-as esztendőben, a világjárvány terjedése és karanténi 

rendelkezések miatt, sok igehirdetés is csak online volt 

hallható- látható! Hogy valójában mi volt ennek a 

bezártságnak és elszigetelésnek a célja, egyedül a 

Mennyei Atya tudja, AKI mindenható, teremtő, gyógyító 

ÚR és mindeneknek felette Van! Egy biztos- Ő tegnap, 

ma és mindörökké ugyanaz.  Hiszen: „Minden jó adomány és minden 

tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél 

nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” Jak 1:17.   

Valószínűleg, ezzel többen nem értenek egyet. Még templomba járók között is 

akadnak olyanok, akik megkérdőjelezik azt, hogy Isten engedte meg ezt a sok 

betegséggel, sőt rengeteg ember halálával járó kórt. Isten szereti a népét, 

szereti az embert, csak a bűnt gyűlöli! Aki egy kissé járatos Isten Szavának a 

kinyilatkoztatásában, azaz a Bibliában, az nyilván tudja ezt, és tudatában van 

annak, hogy a kísértés a bűnre való hajlam az igenis valóság és mindennapos 

próbatétel. (olvasható Jób könyvében) Bizony jó ezt 

szemünk előtt tartanunk, hiszen kísérthetők vagyunk! Ebben 

az Isten által teremtett világban, vannak sötét dolgok és a 

sötétségnek is van ura!  Viszont, olyan jó megtapasztalni, 

hogy nagyobb az, AKI bennetek van, mint az, aki a világban 

van! Ezzel a reménységgel buzdítunk benneteket testvérek, 

az előttünk álló szolgálatokra is!    
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Idén is kaptunk, Magyarországi EMO- naptárakat-1,000db, amikért is 

hálásak vagyunk az ott szolgáló testvéreknek.  

Az tény, hogy a bezártságok korlátozásai között is próbáltuk az 

evangéliumot az emberekhez eljuttatni. Nagyon hálásak vagyunk, 

azokért a testvérekért, akik vállalták, hogy kamera elé ülve bizonyságot 

tesznek az ÚrJézus Krisztusba vetett hitükről. Több ilyen videó is készült- 

ezeket a következő helyen meg lehet találni a YouTube csatornán 

https://www.youtube.com/channel/UCV_v0Psd0Z2hIwPlCJWxc7Q. 

Néhány videót készített a Magyarországi EMO, 

többek között a „Feltámadásról”, a „Covid19-ről”. 

Az ukrán POKLIK-

tól, is kaptunk 

10.000 pünkösdi 

traktátust, 

amelyekből 

40 gyülekezetbe juttattunk el. Istené mindenért a 

dicsőség! 

Köszönjük azoknak a református gyülekezeteknek, akik 

ebben részt vállaltak, és anyagi támogatással 

hozzájárultak. 

                          Jézus Krisztus mondja:  

Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, 

aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.  

                                α és Ω                             

 

Szőlősgyulai szolgálat volt az első alkalom, ahol még szájmaszkban 

hívogattunk! Erről a helyi lelkész ezeket, emelte ki: 

„Április 27-30 között szerveztük meg idei első evangelizációs 

estéinket. Az alkalomsorozat előkészítése április 26-án kezdődött, 

mikor az Evangéliumot Minden Otthonba Kárpátalján ébresztő 

szolgálat 13 munkatársával és 10 helyi gyülekezeti taggal vállaltuk a 

meghívást az estékre. A meghívók és a traktátusok eljutottak minden 

házba Szőlősgyulán és már itt szembesülhettünk azzal, mennyire 

különféleképpen reagálnak a falu lakói az Istenhez való hívásra. Volt, 

aki meghívó nélkül is készült az alkalomra volt, aki elfogadta a 

meghívót és eljött, de többen voltak, akik a meghívót elfogadták, de 

mégsem jöttek el, vagy akár vissza is utasították a meghívást. A 

hívogatás végén értük is imádkoztunk, kértük az Urat, munkálkodjon 

a számunkra elérhetetlen, kemény szívekben is.” 

Laskoti Zoltán (Szőlősgyula)  
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