
A Nagydobronyi Rehoboth Szeretet otthonban 

-Gyurkovics István, az utcai evangelizációra 

hívogatás keretén belül- meglátogatta az ott-

hon lakóit…

Az az igazság, hogy én személyesen nem sokat 

tudtam ott lenni velük míg ott volt Pista bácsi, 

de azt láttam, hogy 

jól érezték magukat. Együtt beszélgettek elmondták 

egymásnak személyes tapasztalataikat. A mi kis öreg-

jeink nagyon ki vannak éhezve a szeretetre, több 

olyan idős van, akinek egyáltalán nincsen senkije és 

akinek van, ritkán látogatják. Ezért sokszor elkese-

rednek és egyhangúak, unalmasak a napjaik. Sajnos, 

nincs bibliaóra, amire nagyon nagy szükség lenne. Ezért azt gondolom, hogy 

amikor Pista bácsinak, ha az egészsége megengedi nagyon szívesen látjuk, hogy 

lelkileg biztassa őket.    

 

 

 

 

 

/Balog Natasa az otthon munkatársa/ 

 

Hála: És dicsőség a Mindenható Istennek ezért és a többi nyári alkalo-

mért is! Magasztalunk Urunk a Te hatalmadért, ámen! 

Imakérések: Könyörögjünk az őszi alkalmakért, itt Kárpátalján, a Ma-

gyarországi testvérekért, és a Kijevi Poklik újra indulásáért!  

Szolgálatunkat van lehetőség támogatni: „…mert a jókedvű adakozót 

szereti az Isten.”  2Korintus: 9,7/b   
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Júliusban utcai evangelizációra hívogattunk 

Dercenben. 

Áldott legyen a Mindenható Istenünk, hogy egy 

kényszerszünet után megint hívogathattunk egy 

evangelizációra, az EMOK szolgálattevőivel 

egyetemben. Jó volt velük is találkozni, de a fő 

célunk az volt, hogy bizonyságot téve, másokat is 

az Úr Jézushoz hívjunk. Áldott alkalom volt a va-

sárnap délutáni utcai igehirdetés. Hála Istennek, 

hogy új arcok is jelen voltak. Olyanok, akik nem 

látogatják rendszeresen az alkalmakat. Ezekért 

az emberekért hálát kell adnunk! Oda kell fi-

gyelnünk rájuk, imádságban kell őket hordoz-

nunk! Nagy a fele-

lősségünk! Mi sokat 

kaptunk az Úrtól, de 

tovább kell adnunk! Az Ézs.53:3-4versben, azt 

mondja az Úr: Erősítsétek a lankadt kezeket, te-

gyétek erőssé a megroskadt térdeket! Mondjátok a 

remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! 

Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és meg-

fizet, megszabadít benneteket! Soli Deo Gloria!   

                        Szabó Gyula /derceni presbiter/ 

mailto:emok2013@yahoo.hu


Rövid beszámoló a Nagyberegi Református Gyülekezetben megszervezett 

evangelizációs alkalomról és az arra való meghívásról. „Szeret az Úr, azért 

nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma...”  Jeremiás 3, 22 

2021. augusztus 8-án, vasárnap a 

Nagyberegi Református Líceum ud-

varának fái alatt megszervezésre ke-

rült az év utcaevangelizációs soroza-

tának következő alkalma. Erre az al-

kalomra az Evangéliumot Minden 

Otthonba Kárpátalján önkéntes szol-

gálattévői hívták meg Nagybereg 

község minden lakóját, akihez előző nap be tudtak 

menni a bizonyságtevő Testvérek.  

 Áldott alkalom volt ez sok szempontból is. Hi-

szen az elmúlt időszakban nem volt lehetőség na-

gyobb közösségben összegyülekezni, amire most 

az Úrnak hála megadatott az alkalom. Hálás szív-

vel mondhatjuk el azt, hogy 

volt érdeklődés az emberekben hiszen több százan gyűl-

tek össze vasárnap délután, hogy hallhassák az Igét, a bi-

zonyságtételt, hogy együtt énekeljünk és a szolgálat vé-

gén elcsendesedve a szívünket az Úrnak adjuk, hogy csak 

Őt szeressük, vagy ismét megerősödhessünk abban, hogy 

Őt akarjuk szeretni és követni.     

 Hálás szívvel köszönjük meg az Úrnak az alkal-

mas időt, az érdeklődő embereket, a szolgálattévőket, a 

buzgó szívű imádkozókat. Jó volt látni az örömteli ar-

cokat, a mosolyt azoknak az arcán, akik az utóbbi idő-

ben nem nagyon mozdultak ki otthonaikból, de most 

eljöttek és részt vettek az alkalmon, Igét hallgathattak 

együtt és megerősödhettek a testvéri, krisztusi közösségben. Az Úr áldja meg 

mindannyiunk életét!                      Tóth László /Nagyberegi lelkész/ 

És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet fe-

lül haladó szeretetét…Efézus 3,19/a 

            Nagydobrony- 2021 

     Nagy öröm volt számomra is a tegnapi 

nap, ahol egyűt hivő testvérekkel szolgál-

tunk az Úrnak. Jó volt találkozni egymás 

hite által épülni és közelebbről megis-

merni a feleba-

rátomat. Amikor 

mindenki visszatért és a kijelölt körzetében elvégezte 

a hívogatást sok jó tapasztalatban volt része, így csak 

örömet tapasztaltam mindenkinek a részéről. Adja az 

Úr, hogy így legyen és hisszük, hogy eredményes volt 

és nem volt hiábavaló. Újra megismételném, amit szombaton is elmondtam a 

visszatéréskor, mert még most is ez él bennem, hogy örül a szívem repes a lel-

kem végre valami történik a mi gyülekezetünkben is.  

Hiszem, hogy Istennél nincs lehetetlen és kezdődhet valami új, nagyon kevés az, 

amit mi tettünk, de elég ahhoz, hogy Isten valóságra 

váltsa amire vágyik a szívünk sokunknak. Mindenki 

nevében gondolom fogalmazhatom úgy, hogy nagyon 

áldásos volt, mert ez csenget ki mindenki ajkáról.                                                                                           

   Volt az egyik Szernyére való nőtestvérnek a beszá-

molójában egy megfigyelése, aminek külön örültem, hogy meglátta Horkay püs-

pök úr munkáját, amit gyülekezetünkben végzett. Ez valóban így van rajta ke-

resztül, Isten felhasználta és sokan hitre jutottunk, és ez egy olyan ajándék, amit 

senki nem tud elvenni. Kívánom mindenki-

nek, hogy tartsa meg azt, amit Istentől kapott 

és azt mondja a Megdicsőült Úr Jézus, hogy a 

jutalom az vele lesz mikor visszajön. Így biz-

tatok mindenkit, hogy ne restüljön meg ebben 

a munkában és imádkozzunk egymásért. 

Ámen. 

                 Balogh János /N.Dobronyi Református egyház gondnok/ 



                                    Szabadtéri evangelizáció Fornoson  

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 

és én megnyugvást adok nek-

tek” (Máté 11,28) 

 Augusztus 22 –én a temp-

lom harangjai nem az Úr há-

zába hívogatták az embere-

ket, hanem a szabadtéri evan-

gelizációra, amelyet a gyüle-

kezet minden évben augusz-

tus végén igyekszik megren-

dezni. Előző nap az EMOK 

(Evangéliumot Minden Ott-

honba Kárpátalján) munkatársaival együtt gyüle-

keztünk a parókián, 

ahol a lelkipásztor 

köszöntötte a hívoga-

tásra összegyűlt szol-

gatársakat. A rövid 

köszöntés után a 

Máté evangéliuma 

11. fejezetének 28. versén keresztül tolmácsolta 

Isten üzenetét, melyben kiemelte, hogy Jézus személyválogatás nélkül hívja ma-

gához az olyan életeket, akik nem látnak maguk előtt reménységet. Elmondta azt 

is, hogy amikor elin-

dulunk majd és beko-

pogtatunk egy-egy 

családi ház ajtaján, ak-

kor ne csupán egy al-

kalomra hívogassuk 

az embereket, hanem 

Isten Országába.  Az áhítatot közös imádság követte, melyben bölcsességet és 

áldást kértünk Istentől. Kettesével indultunk útnak, így 13 párt tudtunk alkotni, s 

mintegy három óra alatt mindenkinek kezébe tudtuk adni az evangelizációra el-

készített meghívót egy evangéliumi szórólappal együtt. 

Miután a munkatársak visszaérkeztek a parókiára, beszámoltak arról, hogy ál-

dott beszélgetéseknek voltak részesei, s hogy valóban erőt és bölcsességet kap-

tak az Úrtól, amikor szólni kellett. Hálát adtunk a megtapasztalt kegyelemért és 

imádkoztunk azokért, akik kézhez kapták a meg-

hívókat. Az alkalom különlegessége volt, hogy 

felköszönthettük Gyurkovics Pista bácsit is, aki az 

EMOK munkatársak 

legidősebb tagja, és a 

napokban ünnepelte a 

80. születésnapját. 

Meghatódva fogadta a 

köszöntést és megkö-

szönte Istennek, hogy 

még szolgálhatja Őt. 

Együttlétünket egy közös étkezéssel zártuk, ügyes 

szakácsaink jóvoltából egy finom bográcsgulyást 

fogyaszthattunk el.  

   Izgalommal vártuk a másnapot. Valóban izgultunk, mert borongós napra éb-

redtünk, délutánra azonban ezek a fellegek tovaszálltak, és az alkalom közeled-

tével kezdett megtelni a kultúrház udvara. Rég nem látott sokaság gyülekezett 

össze, akiket a presbitertestvérek fogadtak. Mintegy 350 főt számláltunk, a ka-

ron ülő gyermektől a kilencven éven felüli testvérekig. Barta Attila, a gyüleke-

zet lelkipásztora röviden köszöntötte a jelenlévőket, majd át is adta a szót a 

Bátyúi Református Gyülekezetből érkezett „Ararát együttes” számára, akik el-

sőként bemutatkoztak, majd ismertebb énekekkel buzdítottak mindenkit a kö-

zös éneklésre.  Néhány ének után Demeter Jolán bizonyságtételét hallhattuk, 

aki a rafajnaújfalui gyülekezetből érkezett 

közénk. Kiemelte, hogy nem elég az, ha va-

laki vallásos családból érkezik és szülei 

templomba járó emberek, mert a megtérés 

azok számára is szükséges, akik nem kö-

vettek el égbe kiáltóan látványos bűnöket. 

Újjászületés nélkül senki sem léphet be Is-

ten országába. Bizonyságtétele 

által azt is megérthettük, hogy 

Isten habár sok nyomorúságot 

megenged gyermekeinek élet-

ében is, de Ő mind ebből kész 

kimenteni bennünket, ha egye-

dül benne bízunk. 

Barta Attila /Fornosi lelkész/ 



 

Kispapiban is jártunk.  4-párossal jártuk be a kis falucskát- 100 felnőttek-

nek való  trak. és az utcai evangelizációra készített meghívót osztottunk ki.  

 

 

                 És 50 gyerek számára készített szívecskét osztottunk szét. 

 

 


