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Sok mindent
mondanak...
•A vírus és a járvány az élet velejárói. Régen is
voltak járványok, még rémesebbek, mint ez.
•Ez a járvány Isten büntetése!
•A koronavírust egy titkos kutató-, vagy politikus csoport szabadította rá a világra.
•Nincs is járvány, csak kitalálták...
•Jön a világvége! Ez a járvány csak a kezdet
vagy az egyik állomás.
•Figyelmeztetés ez, a természet vagy Isten
részéről, hogy másképp kellene élnünk.
Aztán mindenki eldönti, kire vagy mire
hallgat, mit vesz komolyan.
Ez a kis füzet arra szeretné irányítani a figyelmünket, amit Isten mond – abból is kiemelve néhány gondolatot, üzenetet.
Nem új egyik sem, évszázadok óta ott vannak a Bibliában. A járvány csak felerősíti a
hangjukat, mint a hangosbeszélő.
Jó, ha legalább most meghalljuk, és figye-

lünk a Mindenható mondanivalójára!

Fordítsátokide fületeket,
és jöjjetekhozzám!
Hallgassatokrám,
hogy éljen a lelketek!
Ézsaiás 55,3

Csendesedjetekel, és
ismerjétekel, hogy én
vagyokaz Isten!

Zsoltár 46,11

A
világ néhány
hét alatt olyanná vált, mintha
valaki azt mondta volna: Csend!Álljatokle!
Nagyvárosok nyüzsgése leállt, üzletek, irodaházak kiürültek. Az élet lelassult, átalakult.
Az ember azt gondolta, hogy kézben tart
mindent, ésszel és pénzzel mindent meg tud
oldani. S most szembesülnie kell korlátaival,
kiszolgáltatottságával, tehetetlenségével.
Ez az icipici vírus nemcsak az egészségünket, a gazdaságunkat, hanem a magabiztosságunkat is fájdalmasan megtámadta.
Rá kell ébrednünk: Nem, nem vagyunk mindenhatóak!
Isten most azt üzeni, hogy Ő van, és Ő az,
aki kézben tart mindent. Ő mindenható!
Ha elcsendesedünk, felismerhetjük, sőt elismerjük ezt. Kedves Olvasónk mit gondol
minderről?

Nemzetekzajongnak, országokmozognak;
(az Úr) kieresztihangját,
megszeppen a föld.
Zsoltár 46, 7

Hirtelen fontosabbá váltak az emberi
kapcsolatok, miközben családtagoktól,
barátoktól választ el a járvány.
A munkahely beköltözött a nappaliba; a munkatársakat is csak az interneten érhetjük el.
Jó lenne találkozni – de most nem lehet vagy
nem ajánlott! Nem jó az embernek egyedül!
Az ember kapcsolat-lény – ezt most fokozottan érezzük.
A Szentírás ezek mellett rávilágít egy rejtett kapcsolathiányra.
Az Istennel való kapcsolat igénye mélyen
benne van a lelkünkben!
Hiányzik, ha nem is vagyunk tudatában.
A mostani időszak alkalom lehet arra, hogy
megtegyük az első vagy a következő lépéseket Isten felé.
Ő kész a kapcsolatfelvételre!

Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, akisegítsen.
Zsoltár 22,12

És monda az Úr Isten:

Nem jó az embernek
egyedül lenni...

Mózes I. könyve 2,18

Jézus mondja:

Bizony, bizony, mondom
nektek: akihallja az én
igémet, és hisz abban,

akielküldött engem,
annakörökélete van,
sőt ítéletre sem megy,
hanem átment a
halálból az életbe.
János evangéliuma 5,24

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.

...elvégzettdolog, hogyazemberekegyszer
meghaljanak, ésazutánleszazítélet.
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.

Ez lenne a jó hozzáállás!
Ehelyett inkább félünk..., vagy másokat
vádolunk..., vagy dühöngünk, lázadunk...
vagy hozzászokunk, belefásulunk.
Pedig lehetne keresni is!
Keresni magyarázatot, kiutat. Biztonságot,
vagy épp a helyzet pozitív oldalát.
Lehet keresni ISTENT! A járvány hangosbeszélője leginkább ezt erősíti fel:
„...keressétekelőször Isten országát és
az ő igazságát...!”
Máté evangéliuma 6,33

Hogy hol keressük? Ahol megtalálható:
a Bibliában , csendes imádságban és
biblikus keresztyén közösségben !
És hogyan? Aktívan és őszintén! Ne várjunk
tétlenül! Olvassuk a Szentírást, szólítsuk
meg Őt magát, és azokat, akik Vele járnak!
Kérjen ehhez nyugodtan segítséget – akár
tőlünk is!
Elérhetőségeinket megtalálja az
utolsó oldalon.

Jézus mondja:

Kérjetek, és adatik nektek,
keressetek, és találtok,

zörgessetek, és
megnyittatiknektek.
Máté evangéliuma 7,7

Jézus mondja:

Kövess engem!
Máté evangéliuma 9,9

Arra várunk és vágyunk, hogy újra olyan legyen minden, mint a járvány előtt. Jézus pedig épp arra hív, hogy NE olyan legyen.
Legyen más! Járjunk más úton és másképp!
Nem, ez nem egyszerűen: „Változz meg!”
Ennek a változásnak Ő a forrása és a titka.
Nélküle ez nem megy! Ezért jött, ezért
vállalta a keresztet!
Ő legyen a meghatározó! Jézus nem halott példakép, hanem élő személy, aki vezetni, átformálni akar, mert mindenkinek
ez lesz a legjobb.
Bárcsak sokan meghallanák országunkban is Jézus világos szavait!
.

Jöjjetek énhozzám...!
...úgy szeressétek egymást, ahogyan én
szerettelek titeket!
...békülj meg az atyádfiával...!
Ne aggodalmaskodjatok...!
...eredj el, és többé ne vétkezzél!
Én vagyok, ne féljetek!

Jézus mondja:

Mindaz, akihallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcseleksziazokat, hasonló a
bölcs emberhez...
Máté evangéliuma 7,24

Mert úgy szerette
Isten a világot,
hogy az ő
egyszülött Fiát adta,
hogy akihisz őbenne,
el ne vesszen,
hanem örökélete
legyen.
János evangéliuma 3,16

A levágható kis
szelvényt visszaküldve, vagy a megadott elérhetőségek bármelyikén további ingyenes keresztyén kiadványokat kérhet.
Lelki, hitbeli kérdéseivel fordulhat a hátoldalon megadott helyi
keresztyén gyülekezethez is.



Minden ajánlatunk ingyenes, és a megrendelő fél részéről semmiféle kötelezettségvállalással nem jár. Adatai megadásával Ön hozzájárul azok kezeléséhez a vonatkozó
jogszabályok, és Alapítványunk adatkezelési és adatvédelmi szabályzata alapján.
(http://www.emoalapitvany.hu/file/adatkez1 8.pdf)

Kérem, hogy küldjék el nekem az alábbi ingyenes kiadványokat:
TI KINEK TARTOTOK ENGEM? Levelező sorozat, mely Jézus életét
és személyét mutatja be különböző szempontokból – mindenki számára. A fejezetek utáni kérdések segítenek, hogy még személyesebbé váljon Önnek, amit olvasott. Ha válaszait, kérdéseit elküldi nekünk, mi válaszolunk Önnek.
MIÉRT ÉPPEN KRISZTUS? Azok részére készült, akiket foglakoztatnak az ősi kérdések: Kik vagyunk valójában? Honnan és hová megyünk?
Tizenöt rövid elmélkedés, amely nem tradicionális módon közelíti meg
Jézus Krisztus személyét. Válaszait, gondolatait ez esetben is várjuk.
NAPRÓL NAPRA Bibliaolvasó kalauz, amely az egész Újszövetségen
végigkalauzolja Önt. Magyarázza a bibliai fogalmakat, a kulturális hátteret, az egyes részek összefüggéseit és ösztönzést ad személyes életére nézve is. Segítség akkor is, ha először van Biblia a kezében.
Ezek feldolgozásához szüksége lesz legalább egy Újszövetségre.
Ha Önnek nehézséget jelent beszerezni, kérjen egyet tőlünk. Díjmentesen elküldjük Önnek.
FORDULÓPONTOK A könyvben köztünk élő, egymástól nagyon különböző emberek vallanak saját életük fordulópontjáról. Arról, hogy
ők hogyan találkoztak Isten átformáló szeretetével. Élettörténetük
beszámoló az általuk is átélt valóságról. Ebbe belepillantani felemelő élmény és egyben ösztönzés is!
JÉZUS A MI SORSUNK Ez volt Wilhelm Busch igehirdetéseinek főtémámája. A 20. század legviharosabb éveiben élt német lelkész nagy örömmel és szenvedélyesen hirdette az evangéliumot. Ezrek gyűltek össze
és hallgatták beszédeit. Meg volt győződve arról, hogy a Jézus Krisztusról szóló örömhír minden idők legizgalmasabb, s legfontosabb üzenete.
ISTEN KERESÉSE A 20. század elején sokan nagyon optimistán ítélték
meg a világ jövőjét. Azt hitték, hogy az iparosodás következtében a
béke és a jólét korszaka köszönt ránk... Ma, a 21 . század elején az emberek mintha már nem beszélnének rózsás jövőről... De még ma is
vannak, akik Istent keresik – nekik szól ez a könyv.

Név: _______________________________ Életkor: _____
Cím: __ __ __ __ ___________________________________
_____________________________________________

Ország, ország, ország!
Hallgass az Úrszavára!

Jeremiás könyve 22,29

.

Helyben együttműködő
gyülekezet

A kiadó egy keresztyén
alapítvány, amely örömmel segít mindenkinek, aki szeretne elindulni vagy továbblépni az Istenkeresésben, a Krisztus-követésben, vagy szeretne Isten dolgairól beszélgetni, levelezni valakivel, aki meghallgatja.
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány
1445 Budapest, Pf. 356
Tel: (1) 314-1302
www.emoalapitvany.hu facebook.com/emoalap
emoalapitvany@upcmail.hu
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