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Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes
király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és
ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté 2,1-2

Kedves Testvéreink!
A bölcsek Jeruzsálembe vezető útjáról nem beszél a Biblia, de egyszer
érdemes ezen is elgondolkodni! Annyi biztos, hogy elindultak és megérkeztek. Elindultak minden fáradságot, kényelmetlenséget vállalva, mert mai
szóhasználattal élve „erősen motiváltak” voltak. Az utazási körülményeik a
mai igényeknek valószínűleg egyáltalán nem felelnének meg, és egészen
biztosan a bölcsek is kénytelenek voltak kilépni a komfortzónájukból erre a
hosszú útra. Mégis útra keltek, mert az élő Isten hívta őket, mert Jézust akarták
látni és leborulva imádni! És ezért minden egyéb másodlagossá vált!
Mi, mai keresztények elindulnánk-e fáradságot, nomád körülményeket is
vállalva ilyen hosszú útra azért, mert Isten hív minket egy távolabbi helyre?
Mi, ha az országunkban útra kelünk, már légkondicionált járművekkel utazhatunk, izzadt ruháinkat is naponta cserélhetjük, esténként pedig egy jóleső
zuhanyozás után tiszta ágyba bújhatunk, és angol WC-t használhatunk.
Mégis olyan nehéz kimozdítani sokunkat a megszokott életünkből! Isten hívását ma nem egy csillag jeleníti meg, hanem adott esetben egy telefonhívás, vagy csupán az a tény, hogy az emberekhez oda kell menni, ahol
vannak, hogy az evangéliumot hallják!
A napkeleti bölcsek megérkeztek Jézushoz, odaértek, amikorra kellett!
Amikor ezt (a csillagot) látták, igen nagy
volt az örömük. Bementek a házba,
meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. (1 0-11 v.)

Nincs annál nagyobb öröm, mint térben és időben ott lenni, ahol Isten
szeretne látni minket! Fáradságot, és
kényelmetlenséget is vállalva ezért!
Legyen ez a mostani karácsonyunk
és az egész életünk is ilyen!

Merre jártunk 2o19-ben?

Rövid összefoglaló idei akcióinkról – amelyekről korábban már beszámoltunk:
Május elején kerestük fel Kovácshidán és környékén 9 kis falu 850 otthonát, közös ünnepi istentiszteletre hívogatva. Május végén Sajóbábony kb. 1 ´200 otthonába kopogtunk be, és szolgáltunk az evangélizáción is, amire hívogattunk. Augusztus végén egy héten át Pusztaszabolcson szólítottunk meg és hívogatunk
közel 2´300 családot a református templomban tartott gyülekezeti napra. Szeptemberben Bokodon 770 család hallhatta, olvashatta az örömhírt. Őket egy felekezetközi családi napra hívtuk. Szokolya otthonait októberben kerestük fel, hogy
bizonyságot tegyünk és a 675 családot meghívjuk az evangélizációs sorozatra.

A legutóbbi siófoki akcióról kicsit bővebben két résztvevőtől:

2

„Az Úr Isten kegyelméből ismét vihettük az örömhírt az anyaországban, együtt
szolgálva a Siófoki Református Gyülekezettel. November 1 4-én indult útnak 11
fős missziós csapatunk Kárpátaljáról, s még két testvérünk Siófokon csatlakozott
hozzánk. Másnap az anyaországi és siófoki testvérekkel együtt indultunk a szolgálatba, amelyen a decemberi, adventi evangélizációkra hívogattunk.
Igen szeretetteljes fogadtatásban részesültünk, amelyben érezhettük az Úr jelenlétét. Bartha Béla
helyi lelkipásztor testvérünk tartalmas lelki táplálékkal táplált és indított útnak bennünket naponként. Három napos szolgálatunk első napján családi házakat kerestük fel, majd másnap a lakótelepi házakat vettük célba. A beszámolókban megBartha Béla lelkész kiosztja a területet hallgattuk egymás tapasztalatait. Voltak, akik nagyon lehangolva tértek vissza a szolgálatból, de Urunknak hála, többen arról számoltak be, hogy bizonyságot tehettek, és tartalmas beszélgetésekre, sőt néhol
imádságra is sor került. Sok ígéretet is kaptunk, hogy eljönnek az alkalomra.
Mindezt imádságainkban az Úr elé vittük és kértük, hogy szolgálatunkat Ő tegye
teljessé. Az utolsó napon részt vettünk az Istentiszteleten, ahol két énekkel dicsőítettük az Urat és elhangzott egy bizonyságtétel Gyurkó Miklós testvérünktől.
Nagy hálát érzünk szívünkben, hogy alkalmasnak talált az Úr bennünket erre a
szolgálatra. Hálásak vagyunk a vendégszeretetért, amelyben a családoknál részesültünk, ahol szintén lehetőségünk adódott, hogy bizonyságot tegyünk szabadító Urunkról. Külön hálás a szívünk a gyülekezet nevében kapott igés
képeslapokért, amellyel egyik siófoki testvérnőnkön keresztül ajándékozott meg
bennünket az Úr. Imádságos szívvel gondolunk a Siófoki gyülekezetre könyörögve ébredésért, lelki megújulásért és megtartatásért. ” Balogh Zsuzsa (Mezővári)
„Lelkészünket az Úr adventi evangelizáció szervezésére, a siófoki emberek megszólítására indította. Egy istentiszteleten jelezte, hogy a gyülekezet segítséget
kap az EMO Alapítványtól. 'Tapasztalt hívogatóknak' nevezte Őket, de akkor még
nem igazán értettem, hogy ez valójában mit is jelent.

Advent előtti 3 hétvégén került sor az otthonok felkeresésére. Már az első találkozás alkalmával boldogság és feltöltődés volt
az indulás előtti közös igehirdetés és ima.
A három alkalom során három különböző
emberrel osztottak be a hívogatásra. Mind a
három embertől, akivel 'összesorsolt az Úr'
Péter segítségével, nagyon sokat kaptam.
Mindegyikük más-más életkörülményből, más városból, és a tetejébe még más
országból is érkezett. Azt hiszem, önmagában is beszél helyettük az elhivatottságuk, hogy nyakukba vették az országot, Siófok városát, hogy elvigyék az emberek otthonába az Örömhírt, amire ennek a városnak mérhetetlen szüksége van.
Az első alkalommal megrázó és egyben felemelő emberélet-helyzettel találtuk
szembe magunkat: Egy édesanya elkeseredett hangja szólt hozzánk, saját és
gyermekei élete miatt. Megrázó volt ezzel így szembesülni, hiszen idegenek voltunk az ajtó előtt. Mi az Örömhírt vittük, ennek az asszonynak pedig mindennél
jobban az Úrra volt szüksége. Mellém 'vezérelt' párom, Kinga feltette a kérdést:
Imádkozhatunk-e értük? Ekkor már teljesen elszorult a szívem, és csak csodáltam az Úr munkáját. Elküldött ehhez az asszonyhoz, akinek erre a 'csengetésre'
volt szüksége, és Kingát, a páromat, akit imára indított az Úr. Ez volt az a pont,
ahol megéreztem, megértettem, mit is jelent EMO munkásnak lenni, és szolgálni.
A nap itt nem ért véget, s az Úr tartogatott még egy csodát az este folyamán.
Utolsó házunk volt, ahova épp két fiatal roma lány érkezett haza. Mikor elmondtuk
miért jöttünk, azonnal beinvitáltak bennünket. Bensőséges beszélgetésbe kezdtünk az Úrról, a hitről, és az est a legszebb kéréssel zárult: Bibliát szeretnének
kérni. Az EMO jóvoltából még aznap meg is kapták a lányok az Újszövetséget.
A hívogatás végeztével összegyűltünk a templomba és beszámoltunk a nap
eseményeiről. Hallottunk sok pozitív és sok szomorú élethelyzetet. Leírhatatlan
élmény és lelki öröm volt hallani imáikat, könyörgéseiket az aznap megismert,
elesett, Istenre szoruló emberekért, s a hálaadást, amelyet az Úr elé vittek. Boldog vagyok, és gazdagabb, hogy megismerhettem őket, s még ha csak röpke időre is, de velük szolgálhattam.”
Takács Anikó
Hálásak vagyunk, hogy sokakat megszólíthattunk. Különösen azokért az
emberekért, akik a hívás nyomán először indultak el a gyülekezetekbe! Ne
hagyjuk abba a könyörgést értük, és a gyülekezetekért, lelkészekért!

Postai terjesztés

Olyan településeken élünk ezzel, ahol nincs működő protestáns gyülekezet. Még februárban küldtünk ki Baranya
megyébe 4´700, Győr-Moson-Sopron megyébe pedig
mintegy 1 7´000 traktátust. Júliusban Győr-Moson-Sopron megye újabb 21 ´600 otthonába jutott el így egy-egy
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evangéliumi írás. Októberben Komárom-Esztergom megyei települések csaknem 11 ´000 családja kapta meg az EMO lapokat, s nemrég Nógrád és Heves
megye jellemzően kis falvaiba adtunk fel 1 6´600 EMO szórólapot.
Hordozzuk imádságban az érintett családokat, hogy éljenek a lehetőséggel: Urunk hívásának engedve: szólítsák meg Őt imádságban, kezdjenek
el Bibliát olvasni és bátran kérjék ehhez az EMO segítségét, anyagait!

Missziós naptár 2o2o

A körlevél írása alatt a nyomda elkészítette a
kért 1 2´000 naptárat. Mintegy százötven gyülekezet, ill. EMO imatárs élt ezzel a missziós
lehetőséggel, és kért többet-kevesebbet, hogy
aztán továbbadja ismerősöknek, rokonoknak,
ill. a gyülekezettől távolabb lévőknek. Sokan
már meg is kapták a kért példányokat.
Hordozzuk ezt a „missziót” is imádságban!

EMO világszerte

INDIA (1´355,4 millió lakos) December 7 és 1 8 között, Szikkim négy kerületében, több
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faluban tartunk karácsonyi előadásokat. Imádkozzatok egységért az önkéntesek
és az egyházak között, valamint jó időjárásért a szolgálatok során. Bárcsak megértenék az emberek a kapott írások nyomán Krisztus megváltását és szeretetét!
HORVÁTORSZÁG (4,1 millió lakos) Dalmácia északi részén, Zadar városában egy
„aktív nyaralás” során körülbelül tizenöt svájci és horvát keresztyén fiatal osztotta
meg hitét a lakókkal. A közel 80´000 lakosú Zadar Horvátország ötödik legnagyobb városa és Európa egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja. Imádkozzunk,
hogy ezek a találkozások és beszélgetések sok lelket megnyerjenek az Úrnak.
OROSZORSZÁG (146,8 millió lakos): Az egyik faluban az EMO munkát is segítő lelkész Bibliákat kért, mivel elfogytak. Azt mondta, hogy nagyon hosszú ideje nem
látott ilyen Isten iránti éhséget és szomjúságot. Dicsérjük Istent azért, hogy munkálkodik ebben a nemzetben. Imádkozzunk a lelkek megmeneküléséért!
EGY KÖZEL-KELETI ORSZÁG David és szinte vak lánya Bibliát kért a helyi
EMO-tól. Hisznek Istenben, és érdeklődnek Jézus iránt. Imádkozzatok, hogy az
Újszövetség elolvasásakor kinyíljanak lelki szemeik, hogy láthassák és megismerjék a Megváltót, Jézus Krisztust.
Végül megköszönve mindenkinek, aki imáival, anyagilag, illetve a részvételével támogatta idén is az EMO munkáját, kívánunk áldott Karácsonyt:

Sztanó Péter
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