Kedves Testvéreink!
Jó ideje nem jelentkeztünk már az EMO körlevéllel. S bár a
járvány, a veszélyhelyzet, a korlátozások egy időre az EMO
szolgálatot is négy fal közé zárták, azért a munka nem állt meg.
Szeretnénk most beszámolni az elmúlt hónapokról! Kezdésnek hadd
álljon itt a járvánnyal kapcsolatos üzenetet megfogalmazó új kiadványunk
egy lapjának szövege (a kiadványról később többet is olvashatnak):
A járvány, a betegség komoly veszély. Lehet, hogy nem érint bennünket közelről, mégis jól tesszük, ha komolyan vesszük. Megfertőzhet, megbetegíthet,
belehalhatunk.
Jó lenne komolyan vennünk, hogy Istentől távol egy másik, sokkal nagyobb veszélynek is ki vagyunk téve.
Aki kihagyja Istent az életéből, döntéseiből, figyelmen kívül hagyva az általa alkotott rendet és szabályokat, azt nem csak az a veszély fenyegeti, hogy itt e földi
létben kisiklik, tönkremegy, torzul az élete.
Annak egyedül kell szembenéznie a halállal
és Isten ítéletével is. Akkor is, ha nem hitt
benne, s talán még Isten létét is tagadta.
...elvégzett dolog, hogy az emberek
egyszer meghaljanak, és azután lesz az
ítélet.
Zsidókhoz írt levél 9,27
Aki viszont összeköti az életét Jézussal,
azt Ő vezeti és viszi végig az életen,
annak minden nehezén, a halálon is –
át az örök életbe.
Jézus mondja: Bizony, bizony, mondom
nektek: aki hallja az én igémet, és hisz
abban, aki elküldött engem, annak
örök élete van, sőt ítéletre sem megy,
hanem átment a halálból az életbe.
János evangéliuma 5,24

Gönyű
Év elején arra készültünk a Győr melletti kis településen, hogy egy májusi alkalmat szervezünk közösen, s majd arra hívogatunk. Aztán a járvány közbeszólt...
Ahogy a korlátozások enyhültek, újra elkezdtünk gondolkozni és imádkozni:
„...talán szeptemberben...?” Hála legyen Urunknak, hogy végül is sikerült, és néhány elszánt EMO munkatárssal két hétvégén bejártuk a települést, mindenkit
hívogatva egy, a CSALÁD-ról szóló előadásra. Egy hét múlva aztán mintegy 25
főnyi hallgatóság várta a gönyűi református-evangélikus templomban az előadókat, Draskóczy Gábort és Katit. Utána pedig még egy szabadtéri szeretetvendégségen is beszélgethettünk a résztvevőkkel. Íme néhány beszámoló az akcióról:
Végre mehettünk hirdetni az evangéliumot, már nagyon vártam! Azt gondoltam,
hogy a vírus miatt az emberek félni fognak tőlünk, de senki nem félt, inkább
megnéztek bennünket, mint valami látványosságot, amikor maszkban és kesztyûben megjelentünk. Az emberek jellemzően nagyon kedvesek
voltak, még a visszautasítások is normális hangnemben történtek. Sajnos itt is sok közömbös emberrel találkoztunk.
Főleg délutánonként eléggé megnehezítette a
szolgálatot a szúnyog áradat. Érdekes, de úgy tûnt,
hogy a helyiek nem szenvedtek tőlük.
Voltak hosszabb beszélgetések, de nem mindenkit
érdekelt Krisztus, többen csak beszélgetni akartak.
Például egy bácsival beszéltünk hosszasan, de
amikor Jézusra terelődött a szó, nem is reagált,
Maszkban, kesztyűben házról-házra
mintha nem hallott volna semmit. Sajnálom őt!
Volt egy számomra szokatlan beszélgetés: Átadtam egy férfinak a meghívót és a
traktátust, ő pedig elkezdett minden másról beszélni. „Milyen rossz a világ, meg a
környezetszennyezés, politika, egészségügy, arabok” – és még több minden, amire nem is emlékszem. Először azt gondoltam, el fog küldeni, s ha nem, akkor
sem lesz az egészből semmi. Már el akartam köszönni tőle, de nem tudtam, mert
mindig beszélt – közben néha megkérdezte mi a véleményem. Nemigen mondott
olyat, amivel ne értettem volna egyet, csak a lényeget, az Isten kérdést kerülte.
Azon morfondíroztam magamban, hogy lesz ebből Jézusra mutatás. Az egész
helyzetben kellemetlenül éreztem magam, mert elég vehemensen beszélt.
Az Úrhoz kezdtem könyörögni, hogy segítsen. Aztán rácsodálkoztam, hogy hogyan irányította az Úr a beszélgetést. Az örömhírt ugyan nem tudtam kifejteni
neki, de azt elmondtam, hogy Jézus meg tud változtatni embereket. Az Úr eszembe juttatott többek között olyan bizonyságtételeket erről, amit nem régen
hallottam. A beszélgetés végére pedig ez az ember megszelídült és mosolygott.
Dicsőség az Úrnak!
K.M.

Örömmel vettem az értesítést, hogy Gönyûn EMO látogatás lesz. És most
figyeljétek a SORRENDET!
• Megnéztem a térképen, hogy hol van ez a település.
• Örültem, hogy a Duna partján van. Szeretem a vizet... nézni.
• De jó lenne, ha kellemes, ősz eleji időnk lenne!
• Hû..., de itt van ez a fránya pandémia (járvány)!
Aztán elgondolkoztam... és Isten is reagált:
– Rendben, de valami nem stimmel!
Miért szeretnél, vagy nem szeretnél
menni? Amiket felsoroltál: oké. Semmi
baj, hogy szeretsz természet-közelben
lenni, és a Duna gyönyörû folyó – én
alkottam. Nem feledkeztél meg mégis
valamiről? Vagy inkább valakikről?
– Igen! A parancs: „Menjetek el, és…”
Ismerős amikor szégyenkezni kell az Úr
előtt? Nem bûn az, ha ezek a dolgok fogGyönyörű Duna-part a szállásunk teraszáról
lalkoztatnak, csak a SORREND a probléma! Gyönyörködhetek Isten csodálatos teremtett világában, élvezhetem a
napsütést, izgulhatok a járvány miatt, de nem veszíthetem szem elől a célt:
Hirdetni a fogságban levő lelkeknek, hogy van szabadulás, mert van Szabadító! A gönyûiek pedig „vártak” bennünket, nem voltak „vad” emberek, tudtunk néha kicsit beszélgetni is.
Velem egy furcsa dolog történt. Az egyik utcában 3 idős asszony ült kinn a padon. Féltem, hogy bemennek, mire odaérünk, de megvártak. Átadtuk a meghívót, elhangzott néhány mondat és mentünk tovább. Amikor visszafelé jöttünk
még mindig kint ültek és olyan nagy vágy ébredt a szívemben: Bárcsak maradhatnék! Ők itt maradnak a kis könyvvel: „Ha megöregedtem is…” De milyen
jó lenne köztük lenni és átbeszélgetni, megkérdezni, mit gondolnak róla. Talán
azért jutott ez eszembe, mert Gönyûn nem lakik helyben egyetlen egyház lelkésze sem. Így nem lehet könnyû a lelkigondozás!
Hát... ide jutottam a SORREND kérdésben. Isten megerősítette bennem,
hogy kik a fontosak és hogy miért vagyok ezen a világon. SDG! T.-né R.M
Imádkozzunk a gönyűi emberekért, a gyülekezet és a lelkipásztor szolgálatáért! Hisszük,
hogy az elvetett magok kikelnek, akár látjuk, akár nem!
Az előadás megnézhető az EMO facebook oldalán!

Előadás a templomban

A járványhoz kapcsolódó EMO kiadvány
Ahogy márciusban hazánkat is elérte a járvány, és
életbe léptek a korlátozó intézkedések, egyre
többször voltak bennem, bennünk ezek a kérdések: Mit akar ezzel nekünk Isten mondani? Mit
mondhatunk mi ebben helyzetben a körülöttünk
élőknek? Így készült el ez a kis írás, amelyet aztán
több, mint 26´000 példányban küldtünk el EMO
munkatársaknak és partnergyülekezeteknek, hogy
oszthassák a környezetükben. Több gyülekezet a
település valamennyi családjához eljuttatta. Aztán
felmerült az is, hogy jó lenne nem csak olvasható,
hanem hallgatható formában is közreadni, hiszen
egyre többen ezt a formát „fogyasztják” szívesebben. Többek segítségével aztán nemrég elkészült
A kiadvány címlapja és...
a videó változat is, és már ez is eljutott több száz
emberhez. Mindkét változat megtekinthető az EMO (új) honlapján, s lehet továbbküldeni, megosztani ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal akár az írott
(pdf), akár a videó változatot. Köszönjük a szöveget felolvasóknak és a videó szerkesztőjének a segítséget!
Hálás a szívünk, hogy
elkészülhetett a kiadvány két formában is,
s hogy eddig is sokakhoz eljutott. Imádkozzunk azokért, akik
olvasták, megnézték,
hogy hallgassanak az
Úr szavára, és mozduljon az életük Őfelé!

...a videó záróképe

Ifjú segítő kezek
A tavalyi év végén és az idei év elején több gyülekezet ifjúságát kerestük fel,
hogy bemutassuk nekik is az EMO munkáját, és keressük
azokat a hívő fiatalokat, akiket Urunk indít ebbe a szolgálatba. Ennek nyomán több, főleg számítógépes munkához
kaptunk segítséget. Hálásak vagyunk az új kapcsolatokért,
az odaszánt, szolgáló fiatalokért. Így találtunk rá arra a
testvérünkre is, aki a fent említett videót formába öntötte,
és arra is, aki sokat segített abban, hogy...

...megújult az EMO honlap
Az elmúlt években többször nekifogtunk, hogy az
egyre döcögősebben működő, elavult honlapunkat
megújítsuk. A mostani bezárt időszak alatt végre sikerült ezt meg is valósítani. Több oldalról kaptunk
ehhez segítséget, olyan testvérek személyében,
akik járatosak ebben. Mára megújult forma, szerkezet és tartalom várja mindazokat, akik ellátogatnak
az emoalapitvany.hu-ra. A beszámolók és tervek, a
letölthető és megrendelhető kiadványok, mind-mind
áttekinthető formában találhatók meg az oldalon,
amely nem csak számítógépen, hanem táblagépen
és okostelefonon is megfelelően működik. Ezzel
párhuzamosan az EMO facebook oldala is ismét
életre kelt. Hálás köszönetünk azoknak, akik eddig is
kezelték, szerkesztették ezeket az oldalakat!
Ha tehetik, látogassanak el Testvéreink is új oldalunkra, és köszönünk minden jobbító javaslatot!

Őszi tervek
Nem tudjuk még, hogy a járványügyi helyzet megengedi-e, hogy az ősz folyamán újabb személyes osztásra vállalkozzunk. Addig is, amíg ebben világosságot kapunk, szeretnénk az egyéb lehetőségeket kihasználni. Tervezzük,
hogy újabb településekre juttatjuk el az EMO traktátusokat a posta segítségével, és elkezdődtek a 2021-re szóló, mára már közkedveltnek mondható EMO
missziós (közmondásos) naptár munkálatai is. Reménységünk, hogy ismét sok
ezer családot kísérnek el egy éven keresztül az igei gondolatok.
E mellett szívesen megyünk ismét gyülekezetekbe, fiatalok és „régebben fiatalok”
közé is, hogy bemutassuk a szolgálatunkat és beszámoljunk az aktualitásokról.
Így még szorosabbra fűzhetjük a kapcsolatot az EMO „barátaival”.
Adjunk hálát Urunk hordozó szeretetéért, a még mindig nyitott ajtókért, a
segítő kezekért, testvérekért! Imádkozzunk azért, hogy tudjunk élni a
lehetőségekkel, és sok honfitársunk számára jelentsen áldást az EMO!

EMO világszerte

A nemzetközi imatémák közt válogatva feltűnt, hogy külföldi testvéreink sok
helyütt a krízishelyzetekre lehetőségként tekintenek, s mintha ilyenkor az emberek is nyitottabbak lennének az evangéliumra. Imádkozzunk ezért!
NÉMETORSZÁG (83,2 millió lakos): Az EMO csapat ismét rácsodálkozik a nyitott
kezekbe adott keresztény írások hatásán. „Egy 90 éves nő arról írt nekünk, hogy

másokkal együtt 32 évig imádkozott a falujáért, de a lakosokat nem érdekelték a
spirituális dolgok” – számol be az országos vezető. A világjárvánnyal szembesülve ez a hölgy úgy döntött, hogy a faluban növekvő aggodalomra válaszként minden szomszédjának felajánl egy evangéliumi szórólapot. „Most nagy újjászületést
élünk meg falunkban. Az emberek többet akarnak tudni Jézusról, mint eddig bármikor az elmúlt évtizedekben!” – írja. Hála Istennek hűségéért, amely lehetővé teszi, hogy szolgálatunkkal segítsük a keresztényeket reménységüket megosztani.
ÚJ-KALEDÓNIA (Francia terület a Csendes-óceánban, 278 ezer lakos) Az itt élők a Mindenszentek napján fejezik ki tiszteletüket halottaik iránt. A hagyományos kanaki (őslakos) társadalomban a hétköznapokat megszakító események az ünneplés, az
ajándékozás és a nyilvánosság előtti beszédek alkalmai is. Erre az időszakra készíti el a helyi EMO „A mennybe fogsz jutni?” című evangéliumi írást a helyi egyházak számára. Az élet végét olyan kérdések kísérik, amelyek arra késztetik a
családokat, hogy a keresztyén közösségnél keressenek válaszokat. Úgy tervezik,
hogy ezt az evangéliumi írást eljuttatják több ezer őslakos családnak. Imádkozzunk a bizonyságtételek lehetőségeiért, s hogy ezek meghozzák gyümölcsüket!
BURKINA FASO (Nyugat-Afrika, 21,5 millió lakos): A helyi EMO az egyházakkal összefogva élelmiszerrel és higiéniai cikkekkel segíti a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereket. Minden nap többen érkeznek a fővárosba, Ouagadougouba. Elhagyták otthonaikat, mert az erőszak kiszorította őket az ország északi részéről.
„A családomnak két napja nincs mit ennie” – mondja egy idős férfi Sollé faluból.
„Ki ez az Isten, aki elküld téged, hogy megmentsen minket?” – kérdezi. Hozzá
hasonlóan mások is meghatódnak az együttérzés láttán. Imádkozzatok az ottani
egyházakért, amelyek már mintegy negyven újonnan megtértet támogatnak!
GUADELOUPE és MARTINIQUE (400 ill. 392 ezer lakos, Franciaország tengeren túli megyéi): Miközben a világ a koronavírussal küzd, hurrikánok és ciklonok alakulnak ki.
Szakértők szerint a hurrikánszezon már megkezdődött. Ezekkel a fenyegetésekkel szemben a megelőző intézkedések elengedhetetlenek. Az EMO a helyi egyházakkal együtt a hosszú bezártság után arra készül, hogy elindítsa a „Mondd el
a szomszédodnak!” kampányt. A hívő embereket evangéliumi szórólapokkal látják el, amelyekkel a szomszédságukban tehetnek bizonyságot. A „Ciklon-veszély” egy evangéliumi írás, amely a magas kockázatú munkahelyeken alkalmazott éberség-ellenőrzési eljárásra épül. Egyben olyan traktátus, amely ott szólítja
meg az olvasót, ahol éppen van, és arra ösztönzi, hogy fontolja meg az Úr hívását. Imádkozzatok az evangéliumi üzenet továbbadásáért a Karibi szigeteken!
Biztasson bennünket is az apostolnak küldött isteni üzenet:

Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok!
ApCsel 18,9-10
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