
Isten kegyelméből szeptember 7 én, az Emok és a 

Dorkász alapítványok révén a Bótrágyi gyülekezet-

ben szolgálhattunk. Elhívásunk célja az egyedül álló 

öregek látogatása. Az áhítat és közös éneklés, imád-

ság után a helyi presbiterekkel párba verődve elin-

dultunk a ránk bízott személyek felkutatásában. 

Jómagam és János presbiter testvéremmel, Baksa Katalint, Izsák Erzsébetet és Molnár 

Gézát látogathattuk meg, mindannyiunk nagy örömére. Mindenütt nagy szeretettel fo-

gadtak bennünket. Nagyon örültek az általunk átadott olvasmányoknak, az igeolvasásnak 

és a közös imádságnak. Számomra is nagy öröm volt, hogy vihettük ma is az embereknek 

az Örömhírt, a fényességet, és látni az általunk meglátogatott emberek arcán azt a Krisz-

tusi mosolyt, amit a Megváltó ültetett az arcukra a beszélgetések révén. A közös beszá-

moló után pedig boldo-

gan búcsúztunk hisszük, 

hogy lesz folytatás. Ké-

rek minden hittestvért, 

imádkozzunk ezekért az 

alkalmakért, mert más 

gyülekezetekben is nagy 

szükség van rá. Darcsi Sándor /EMOK munkatárs/ 

Imatémák: 

Hála: Urunk, hálásak vagyunk az eddigi szolgálatokért! 

Kérés: Könyörgünk, hogy az ősz folyamán is vihessük az evangéliumot emberekhez! 

„Egy egyszerű hétköznapi beszélgetés is lehet gyógyító hatású.” 

Dr. Gyökössy Endre szerint embernek egy másik ember a legjobb gyógysze-

re. Sokszor adódott úgy, hogy egy egyszerű utcai beszélgetés után áll el a 

lelkem vérzése. Ezért én sose becsülném alá, a mindennapi                      

„lelkes” beszélgetést… 

A mással jól tevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít,  

maga is üdül. 
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Az EMOK-Dorcas közös szolgálata Szernyén. Augusztus 6-án, Szernyén elkezdődött egy 

olyan szolgálati forma, amit eddig, nem igen gya-

koroltunk. Ennek a szolgálat formának, már voltak 

elő zöngéi. Mégpedig az, hogy egyes testvérek-

egyes lelkészek, egyes meglátogatott emberek 

kevesellték azt az időt, amit eltöltünk ott, ahová 

bekopogtatunk! Mivel, a gyülekezetek, sajnos nem 

rendelkeznek mindenütt diakónussal, ezért nem 

tudják teljesen orvosolni ezeknek az embereknek a 

kisebb nagyobb szükségeit! Értem itt legalább, 

hogy elégséges hosszabb időt töltsenek, akár 

imádkozva, énekelgetve, esetleg- valamilyen ki-

sebb segítségükre lenni az egyedül élőnek. A 

Dorcas segély szervezet, amely több éve támogat 

Kárpátalján, többek között Szernyén is, egyedül álló, nagyma-

mákat, segítségre szoruló embereket. Ők, élelmiszerrel, ruhá-

val tudják segíteni az általuk támogatott embereket. Ehhez 

próbálunk, mi Isten segedelmével egy kis lelkit hozzátenni! 

Isten kegyelméből 25 személy meglátogatása volt betervezve, 

Szernyén. A helyi gyülekezet bázisán, volt a lelki feltöltődés, 

eligazítás és kis csomagok-átvétele. Béres László, helyi lelkipásztor a bibliából a 72 tanít-

vány, kiküldetése utáni visszaérkezését Jézushoz, konkretizálta a számunkra. Hogy mivel 

járt, akkor a tanítványok szolgálata, és mi a mi célunk! Előre elkészítve egy bizonyos idő-

keretet, azért meghatároztunk, megterveztünk, hogyan is töltjük el azt, a leghatékonyab-

ban. A Dorcas segélyszervezet időseket segítő programjának vezetője Béres Ildikó is fon-

tosnak tartotta, hogy az imádság, énekek, mellé rövid bibliai rész is kerüljön felolvasásra- 

a lehetőséghez mérten, a hosszabb időt pedig beszélgetésre fordítsuk. Az EMOK (Evangé-

liumot Minden Otthonba Kárpátalján)-„Ébresztő szolgálat”- önkéntes munkatársai Cson-

gorról-2-en, Gutról -5 testvér érkezett. A helyi gyülekezetből kiegészülve, kettesével-, 
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hármasával -, indultunk el az idősekhez. Kicsiny batyunkban, evangéliumi kis írások, 

traktátusok, csekély édesség is megtalálható volt. Milyen tapasztalok- hogyan fogadtak, ki 

hogyan jött vissza? Nos, majdnem úgy, mint a 72-tanítvány, örömmel, de tudva azt, hogy 

aki mást felüdít, az maga is felüdül! És ez az Isten érdeme, hogy ebben a nagyon nagy 

melegben szó szerint felüdülés volt hűvös szobában a vendéglátóinkkal beszélgetni, az 

életről-, az Istenről, akár országunk helyzetéről. Több testvér bizonyságot tehetett több 

helyen is Megváltó Uráról. De fő célunk az volt, hogy meg hallgassuk vendéglátóink akár 

panaszait, problémáit-, de többen kaptunk leckét-, bölcs tanácsot, amit természetesen 

örömmel fogadtunk. Isten hatalmas csodáját tapasztalta meg az egyik páros aki, meglá-

togatott egy egyedülálló férfit délelőtt. Az egykoron presbiter bácsi, felbuzdulva a hozzája 

érkezők bizonyságtételein, maga is kedvet kapott, beállni a további látogatásba. Szerte-

tettel fogadtuk és ebédtől, már velünk együtt indult el egyik ismerőséhez, hogy hozzá is 

eljuttassa azt, amit ő kapott, az evangéliumot és lelki bíztatást. Ha Isten is úgy akarja és 

élünk- és időnk engedi, más gyülekezetekben is szeretnénk, hasonló szolgálatokat végez-

ni! Ehhez kérjük imádságban Urunk Istenünk kegyelmét, a gyülekezetek aktív jelzését. 

Kérünk mindenkit, akit Isten Szent Lelke erre indít, imádkozzon szolgálatunkért!  

Tisztelettel: Szabó Zoltán /EMOK-koordinátor/ 

 

 

 

 

 

Augusztus 9-én, reggel 8 óra és a Fornosi Református Gyülekezet parókiájának udvarán már 

folynak az előkészületek. A szolgáló testvérek lassan készülnek a vendégek fogadására. Az 

EMOK egy csapata érkezik, hogy a helyi szolgatársakkal együtt induljanak el házról házra 

járva hívogatni. Augusztus 12 én, a gyülekezet szervezésében utcai evangelizációra készü-

lünk, s hogy el tudjunk érni minden embert a közösségünkben, úgy döntöttünk, hogy szemé-

lyesen fogunk megszólítani mindenkit. Erre a célra készítettük el a meghívókat, mellyel majd 

útnak is indultak a munkatársak. Indulás előtt a helyi lelkipásztor Isten igéjével köszöntötte 

és bátorította a csapatot. S aztán nem vesztegetve az időt, a napnak hevében, kettesével 

útnak indultak, hogy a meghívóval együtt elvigyék a Krisztus evangéliumát minden házhoz. 

Több beteg ágya mellett kellett megállnunk, ahol lehetőség nyílt arra, hogy együtt imádkoz-

zunk, vagy épp énekeljünk. De meg tudtunk szólítani gyermeket, ifjút, középkorút, nem men-

tünk el senki mellett szó nélkül. A legtöbb helyen öröm-

mel fogadtak minket. Alig 4 óra 

alatt a 14 pár bekopogtatott 

minden családi otthonba. S 

visszaérkezve a parókia udvará-

ra örömmel számoltak be arról, 

hogy milyen áldott találkozá-

soknak és beszélgetéseknek lehettek részesei. A hívogatást követő-

en finom ebéddel vártak bennünket, az ott maradt szakácsok. 

Mindnyájan örömmel vettük magunkhoz a testi táplálékot is, melyet 

szeretettel tettek elénk a helyi szolgatársak. Az ebédet követően az Úr elé vittük imádságban 

a megszólított embereket, illetve az utcai evangelizáción szolgáló testvéreinket. Az imaközös-

ség után elköszöntünk az EMOK- csapa-

tától, és mindnyájan megtértünk otthonainkba.  Vasárnap délután megtapasztaltuk, hogy 

nem volt hiábavaló a személyes megszólítás és a buzgó könyörgés. Már kezdés előtt fél órá-

val kezdtek gyülekezni az emberek, de még kezdés után is folyamatosan érkeztek. A község 

klubjának udvarán több mint háromszáz ember foglalta el a helyét. Barta Attila, a gyülekezet 

lelkipásztora röviden köszöntötte a szolgálattevőket és a helyi gyülekezet tagjait. Majd első-

ként Csákány Mariannát kérte meg, hogy énekszóval szolgáljon közöttünk lelkünk épülésére 

és Isten dicsőségére. Néhány éne-

ket követően Petrusinec Vladimir 

bizonyságtételét hallhattuk. A bi-

zonyságtétel után Ötvös Károly 

tiszteletes tolmácsolásában szólt 

hozzánk Isten igéje a Róma 12, 1-2 

alapján. Szó volt az Istennek való 

teljes odaszánásról, a neki és érte 

végzett szolgálat fontosságáról.  

Áldjuk az ÚRat azért, hogy közöt-

tünk volt és marad Szent Igéje és Lelke által! Ámen.                                                                   

Barta Attila/Fornosi lelkipásztor/ 


