Kiket hívunk, várunk az EMO munkájába?
Mivel nem pusztán írások széthordásáról van szó az EMO munkában – ezt
a posta is megtehetné –, hanem emberek Krisztushoz hívásáról, csak olyan
emberek tudják ezt megtenni, akik maguk már döntöttek Krisztus mellett.
Mivel munkánk nem emberi kezdeményezés, hanem Istentől elindított
misszió, amelybe Ő állított bele bennünket, felelősek vagyunk ezért a
munkáért.
Ezért meg kell fogalmaznunk, hogy kik jöjjenek a traktátusosztó akciókra!
Az alábbiakat egyes szám első személyben fogalmaztuk meg, hogy kiki önmagára nézve átgondolhassa.
Nem mi kívánunk másokat minősíteni, mivel a szívek vizsgálója és ismerője Isten. Mindenkinek az Isten előtti felelősségére és lelkiismeretére bízzuk: döntse el, hogy tudja-e ezeket önmagáról jó lelkiismerettel elmondani ill. önmagára nézve vállalni!
1. Tudom, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta bűnömet, és megszabadított a bűn hatalmából. Tudatosan elfogadtam Jézus Krisztus kereszt-áldozatát, így Isten kijelentése alapján bizonyos vagyok abban, hogy örök életem, üdvösségem van Krisztusért.
Olvasd: Kol 1,13., Jn 8,34.36., Róm 3,22-26., 1Jn 5,11-13., Róm 8,14-16.!
2. Jézus nemcsak Megváltóm, hanem Uram is, akinek szavát kész vagyok elfogadni, Őt pedig követni.
Tudom, hogy a feltámadt és élő Úr velem van, vezet engem, igéje szól nekem is, s meghallja, ha
kiáltok hozzá.
Olvasd: Lk 6,46., Jn 14,15., Mt 28,20b., Zsolt.119,105., Zsolt 116,1.!
3. Tudom, hogy az Úr belehelyezett az Ő egyházába, gyülekezetébe, hogy ezáltal olyan testvérekkel éljek közösségben, akiket Ő hitre, közösségre, szolgálatra és bizonyságtételre hívott el.
Olvasd: 1Thess.1,4-9.!
4. Jézus parancsának engedve szeretném az örömhírt továbbadni másoknak. Tudom, hogy Uram és
Megváltóm arra méltatott, hogy munkatársa legyek. Előtte el kell számolnom a rám bízott feladattal. Kész vagyok áldozatot is hozni azért, amivel Ő megbízott. Tudom, hogy senkit sem tudok
meggyőzni saját elveszett voltáról, sem Jézus egyedüli Megváltó voltáról. Ugyanúgy hitet ébreszteni sem. Minderre csak Isten képes Igéje és Szentlelke által. Hiszem azonban, hogy Jézus Krisztus általam és velem akar munkálkodni, ezért indulok mégis, hogy Róla bizonyságot tegyek.
Olvasd: Mt 28,18-20., Mk 16,15., Róm.10,13-14., Jn 15,15-16., 1Kor.3,11.13-15., Mt 6,33., Mt
10,37-39., Jn 16,8-11., Jn 6,44., Róm 10,17., Jn 15,4-5.16.!
5. A mai tévtanítások veszélyei miatt, az Ige intése alapján nem munkálkodom együtt olyan személyekkel, akik más Jézust is, más lelket is, és más evangéliumot is képviselnek és hirdetnek, mint ami a
Szentírásban van. (Azokra gondolunk, akik: nem fogadják el a Szentírás isteni tekitélyét, Biblián
kívüli kijelentéseket fogadnak el, illetve az úgynevezett pünkösdi/karizmatikus mozgalommal
egyetértenek.)
Olvasd:Gal 1,6-7., 2Kor 11,3-4.!
6. A missziói szolgálat alkalmával folytatott beszélgetéseim során nem kezdeményezek hitvallási, tanításbeli és politikai vitákat, mivel nem akarok másról beszélni, mint Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. Amíg az Alapítvány munkatársaként szolgálom Uramat, kész vagyok az Alapítvány
rendjét, irányítását és intését elfogadni.
Olvasd:1 Kor 2,2., 2Kor 4,5., 1Kor 14,33.40. 16,16., Zsid 17,17. !

Ne magadra nézz, hanem Uradra! Ő tesz alkalmassá a szolgálatra.

