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Kedves Testvéreink!
Nemrég egy igehirdetést hallottam a 96. zsoltár alapján. Az elhangzott gondolatok közül egyet szeretnék itt kimelni: ez a zsoltár (is) egy nagy buzdítás a misszióra. Aki előtt felragyog Urunk
személye, dicsősége, szeretete, annak szívében ez visszhangzik:
„...énekeljetek Neki, beszéljetek Róla...” – és az mondja is, adja is tovább!

É

nekeljetek az ÚRnak új éneket, énekelj az ÚRnak, te egész föld!
Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, napról
napra hirdessétek szabadítását!
Beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit
minden nemzet között.
Mert nagy az ÚR, és igen dicsérendő, félelmetes
minden isten fölött.
Mert a népek minden istene csak bálvány, de az
ÚR egeket alkotott.
Pompa és fenség jár előtte, ékesség és méltóság
van az ő szentélyében.
Adjatok az ÚRnak, népek nemzetségei, adjatok
az ÚRnak dicsőséget és tisztességet!
Adjátok meg az ÚRnak neve dicsőségét, hozzatok
ajándékot, és jöjjetek be udvaraiba!
Boruljatok le az ÚR előtt szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld!
Mondjátok a népek között: Az ÚR uralkodik. Bizony megerősítette a fölkerekséget, nem inog, igazsággal ítéli a népeket.
Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon
a tenger és minden benne lévő!
Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend
akkor az erdő minden fája is az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Igazsággal
ítéli majd a világot és hűségével a népeket.

96. zsoltár

Tavaszi akciók
Kovácshida és környéke - három résztvevő beszámolója:
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A meghívást Székely Zsolttól kaptuk, aki 9 kis falu református lelkipásztora. Péntek
délutántól szombat estig be is jártuk a településeket. Ahol lehetett megálltunk és
beszélgettünk az örömhírről, Isten ajándékairól, Bibliáról, és szeretettel hívtunk
mindenkit a vasárnapi istentiszteletre Kémesbe. Ahol nem nyitottak ajtót, ott a postaládába tettük a meghívót és a rövid elgondolkodtató írásokat, hogy utat mutassanak a békességet kereső embereknek. Örömmel vettünk részt a szolgálatban
és szeretettel bátorítjuk a testvéreket szerte az országban az EMO munkára. B.J.
A valaha virágzó, gazdag népművészettel rendelkező, jellemzően magyar reformátusok lakta vidék mára szomorú képet mutat. A református templomok állnak, de a
gyülekezetek megfogyatkoztak, sőt a lakosság is erősen lecsökkent: a kilenc településen összesen kb. 2000 lakos él (KSH). Lelkileg sem rózsásabb a kép: sokféle
okkult kötelék, mélyben húzódó ellentétek és sérelmek, irigység, szegénység, reménytelenség, Istennel és a Bibliával szembeni megkeményedés volt a jellemző.
Istennek hála, azért találkoztunk nyitott emberekkel, keresőkkel, sőt olyannal is, aki
érzi, hogy Isten keresi őt. Van néhány bibliaolvasó, imádkozó ember, s nagy öröm
volt munkatársainknak egy idős, élő hitű asszonnyal való találkozás – ahogy öröm
volt ez neki is. Milyen jó, hogy örömhírt vihettünk, az Istennel és emberekkel való
megbékélés evangéliumát! Biztattuk a csüggedteket, a keresőket, vigasztaltuk a
gyászolókat, s igyekeztünk segítséget nyújtani annak, aki már szabadulást keresett
a sötét erők fogságából. A vasárnapi közös istentiszteletre, ugyan nem sokan jöttek
el, de hisszük, hogy az elvetett magok, igék ott vannak az emberszívekben. Hordozzuk ezt a vidéket (is) imádságban! Kérjünk az Úrtól esőt, növekedést, áldást! Sz.P.
A május 4-5-i hétvégén először vettem részt olyan akcióban, amikor házhoz
mentünk emberekhez és hívogattuk őket Isten mélyebb megismerésére, a vele
való igazi találkozásra. Régóta érlelődött bennem az emberek felé való aktívabb
szolgálat gondolata, és amikor hallottam az EMO-ról, egyből fellelkesültem. Nem
bántam meg egyáltalán, hogy erre szántam a hétvégémet. Először kényelmetlen
szituációnak és kicsit bizarrnak tűnt a kapcsolatfelvételnek ezen módja, de aztán
hamar belejöttem. Sokkal rosszabbra számítottam. Az volt a benyomásom, hogy
az emberek érzik a szívük mélyén, hogy
az az igazság, amit szólunk, csak nem
akarják tudatosítani magukban. Valakinek
segíteni kell nekik feltörni azt a kemény
páncélt, amit a szívük köré növesztettek.
Nekem pedig sokat segített látni a szolgáló testvérek odaadását és egy újabb,
Krisztusnak odaszánt közösséget találtam bennük. Istennek legyen hála ezért
az alkalomért!
F.T.
Csapatunk helyiekkel a kémesi templomban

A sajóbábonyi akcióról ketten számolnak be:

Május közepén újabb közös EMO-EMOK szolgálat
volt. Nyolcan érkeztünk Kárpátaljáról, s a bemutatkozás, közös ima és az elosztás után még aznap, pénteken elindultunk hívogatni a június elsejei evangélizációra. A szombat reggeli áhítatot a helyi lelkész, Bányiné Varga Erzsébet tartotta. Ezután indultunk hívogatni,
s feljártuk (=bejártuk) az egész várost. Urunk járt előttünk, nyitogatta az ajtókat, s hiszem, hogy a szíveket is
Ő nyitja meg a kegyelem befogadására. Voltak zárt
helyek, s volt visszautasítás is. Nagy a sötétség, ami- Bizonyságtétel az istentiszteleten
ben az emberek élnek! Sokan elmondták, milyen felekezetűek, de bevallották,
hogy nem gyakorolják a vallásukat. Vasárnap az istentisztelet után énekekkel kedveskedtünk a gyülekezet tagjainak, majd két bizonyságtétellel Jézus Krisztus kegyelméről, szabadításáról, gondviselő szeretetéről. Testvérek, imádkozzunk a gyülekezetért, mert nagyon nehéz helyzetben vannak! Kevés az aktív tag, de ők az
Úr áldott gyermekei. Nehezen tudják fenntartani a gyülekezetet, de ezzel együtt
van gyermek foglalkozás az óvodában, az iskolában, felkészítés a konfirmandusoknak, vannak bibliaórák, áhítat a helyi öregek otthonában. Kérem az Urat, hogy
áldja meg a szolgálatukat és legyen ébredés ebben a kisvárosban! P.E. Csongor
Én bevallom, nagyon "rossz környékre" készültem, és ettől szorongtam hetekig. Meg is döbbentem, amikor a „rossz környékre” önként jelentkezett egy EMOönkéntes házaspár. Tőlük is nagyon sokat tanultam. Már önmagában ezekért a
testvéri találkozásokért is érdemes eljönni EMO-zni.
Nekem és hívő barátnőmnek szerencsére panel jutott – amit én egyébként szeretek. Mint rutinos vadászkutya törtem előre, de mint egy szakmailag irigy vadászkutya. Ugyan nem mondtam, de mutattam: „látod, én vagyok
az öreg, ezt így kell csinálni”. Még a meghívókat sem adtam ki a kezemből, úgy féltem, hogy elrontunk valamit.
Minden egyes csöngetésnél totális feszültségben voltam,
míg aztán rá nem jöttem a helyes taktikára: Én akkor vagyok
hasznos, ha már komolyabb beszélgetés folyik. A barátnőm
meg kiválóan teremt kapcsolatokat. Mond valamit, amit én sose mondanék, de elindul valami
A két barátnő a...
beszélgetés. Úgyhogy átadtam
a terepet, és innentől kezdve már nyugodtan folytattam az EMO-zást. Elmúlt a stressz, a feszültség, levették a terhet a vállamról. Barátnőm lelkesen ment
előre, én meg a háta mögött ólálkodtam.
...panelok kapuinál

3

Két érdekesebb beszélgetésünk volt. Az első egy hinduval, aki csak angolul tudott. Neki megpróbáltam a szinkretizmus ködén átjuttatni azt, hogy Jézus Krisztus nem csak egy a sok Isten közül, hanem az egyetlen Isten. Amikor az EMO
vezetőnek meséltem erről, mondott valamit, ami nagyon elgondolkodtatott. „Látod, nem véletlenül küldött oda téged az Isten: te tudsz annyira angolul, hogy komolyan tudtatok beszélgetni.” Így van ez. Nincsenek véletlen találkozások. Isten
küld, és ha bíz ránk valamit, akkor azt el kell végezni. Lehet, hogy megmarad
ebben a fiúban valami, lehet, hogy ítéletére volt a beszélgetés. De ezt nem a mi
dolgunk tudni. Nekünk az a dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot.
A másik beszélgetés pedig egyszerűen nem megy ki a fejemből. Egy fiatal nő
nyitott ajtót. Amint kiderült később, ő református gimnáziumba járt. Azt hittem,
csukja az ajtót vissza, de ehelyett egyszer csak hátraszól az anyjának: Anyu,
gyere csak! Egy rettenetes sorsú asszony. Okkult gyógyító könyveket olvasgat,
s az olvasottak pedig, mint köd borítják be a gondolkozását. S minél több ilyet
olvas, a köd egyre sűrűbb lesz, ez törvényszerű. Ez az asszony már alig tud
világosan gondolkodni. A végén már sírva mesélt. Nem hiszti volt, komoly, mély
fájdalma van. Jézus szeretete nem hatja meg. A bűn nem hatja meg. Jó embernek gondolja magát... Így aztán egyetlen üzenetet próbáltam neki eljuttatni: Megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy ha holnap meghal, akkor hová fog
jutni. És kértem, hogy üljön le ma este és kérdezze meg Istent, hogy vajon
hová fog jutni a halála után. És nagyon megkértem, hogy addig ne nyugodjon meg, amíg ezt pontosan nem tudja.
K.K.
Június elsején az evangélizációs alkalomra
kb. 20-25-en jöttünk össze a helyi iskolában,
hogy Bartimeus történetéből különösképpen
két mondatra figyeljünk együtt: Mit akarsz,

hogy cselekedjem veled? – Uram, hogy lássak! Az igei üzenet után Némethné Csiszár
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Márta néni kedves, mindenkit megérintő bizonyságtételét hallgathattuk. Az ezt követő szeEvangélizációs alkalom Sajóbábonyban retetvendégségen pedig volt alkalmunk beszélgetni is a résztvevőkkel – akik különösen megörültek egy EMO-s házaspár
ajándékának: jó néhány Cseri Kálmán igehirdetés-kötetnek.
Hálás a szívünk azért, hogy mehettünk, s hogy örömhírt mondhattunk!
Hordozzuk imádságban a gyülekezeteket, a megszólított családokat!
Könyörögjünk azokért, akiket megérintett az ige, hogy akarjanak és merjenek lépni az ige, a gyülekezet – s főleg Krisztus felé! Kiáltsunk a megkötözöttekért – a beszámolókban említettekért is!

Postai terjesztés

Július elején Győr-Moson-Sopron megye újabb 52 településén 21 ´650 család
kapta meg a "Ne aggodalmaskodjatokI!" c. írást. A postai terjesztés ellenőr-

zése során ismét adódott néhány jó beszélgetés – elsősorban a postai dolgozókkal.
Még a nyár folyamán Komárom-Esztergom megyében is szeretnénk jónéhány olyan településre kiküldeni ilyen módon az EMO traktátusokat, ahol
nincs együttműködő protestáns gyülekezet.
Könyörögjünk, hogy Urunk szólítson és mozdítson embereket: postásokat, megcélzott családokat, s mindenkit, aki olvassa majd a lapokat!

NYÁRI MISSZIÓS HÉT
Pusztaszabolcs–Szabadegyháza

Nyár elején keresett meg bennünket Tverdota-Vass Edit Szeréna, akivel Tatabányai lelkészsége idején már volt közös szolgálatunk. Mostani szolgálati helyén is kérte a segítségünket, s mi örömmel vállaltuk. Az időpont kiválasztásánál – ahogy máshol is – tekintettel kellett lennünk a gyülekezet és a település
programjaira, illetve sajátosságaira. Így augusztus legvégére terveztük az ottani
szolgálatot, ami egyben a nyári missziós hetünk is lesz.
MISSZIÓS HÉT Augusztus 25től Szeptember 1ig

Tudjuk, hogy az időpont a tanároknak és tanulóknak nem ideális, de reméljük, hogy így is sokan be tudnak kapcsolódni a miszszióba. Az EMO traktátusok mellett mindenki meghívót kap majd a
Református Gyülekezet közösségi délutánjára, melyen szeretnék jobban megismertetni az ott élőkkel a gyülekezet életét, szolgálatát, alkalmait – de legfőképpen a gyülekezet középpontját, Urát, Jézus Krisztust, és a Róla szóló örömhírt.
Hálásak vagyunk az újabb missziós lehetőségért! Jó így együtt küzdeni
testvérekkel az evangélium ügyében! Imádkozzunk az előkészületekért,
elegendő munkás kézért, a gyülekezet, a lelkipásztor szolgálatáért!

Őszi traktátus osztó akciók

2019. szeptember 7 és 14 között Bokodon
(KomáromEsztergom m., 806 otthon), házigazda a Református Gyülekezet.
2019. október 1113 között Szokolyán
(Pest m., 746 otthon), házigazda a Református Gyülekezet.
2019. október 2527 között Hajóson
(BácsKiskun m., 1´375 otthon), házigazda a Református Gyülekezet.
2019. november 8 és 24 között Siófokon
(Somogy m., tervzett terület kb. 6´800 otthon), házigazda a Református Gyülekezet.

Ahogy látják testvéreink, lesz feladat, szolgálat bőven.
Jut mindenkinek tennivaló, aki oda tud szánni akár csak
egy napot is a megszólítás, hívogatás szolgálatára.
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Hálával emlékezünk...

Mindannyiunkat megdöbbentett, hogy Kuluncsits Laci
bácsit Urunk váratlanul magához szólította. Laci bácsi
egy EMO szórólap nyomán indult el lelkileg: először
könyveket kért, azután eljött egy EMO karácsonyi alkalomra, majd a helyi gyülekezetbe kapcsolódott be. Hitre
jutása után munkatársa lett az EMO-nak is, és más keresztyén szolgálatoknak is – a legkülönbözőbb módon
szolgálva Megváltóját. Sokunknak fog hiányozni!
Vannak olyan munkatársaink is, akik csendben, „láthatatlanul” végzik szolgálatukat. Megköszönve mindanynyiuk hűségét, most három személyre szeretnénk itt
emlékezni, akik az elmúlt fél évben tértek haza a mennyei otthonba: Asztalos
Zoltánné Ildikó néni, férjével, az EMO egyik alapítójával együtt állt imádságban és
adományaival a munka mögött. Tatár Zsigmondné Erzsike néni régebben többször részt vett a traktátus-osztásban is, utána hűséges imádkozóként és adományaival szolgált. Dr. Virág Mária pedig az imádság mellett sok közelebbi és távolabbi EMO munkásnak (és másoknak) volt segítségére – mint orvos és lelkigondozó egyaránt. Urunk legyen áldott életükért, s hordozzuk itt maradt szeretteiket!

EMO világszerte
AUSZTRIA (8,9 millió lakos, EMO vezető: Helmut Herscht) Néhány hónapja Olaszország-

hoz, Angliához és Németországhoz hasonlóan egy evangéliumi újságot adtunk ki.
Ez színes, változatos, interjúkat és beszámolókat tartalmaz olyan emberektől, akiknek életében Jézus Krisztus kegyelme csodálatosan megmutatkozik. Mintegy
600´000 darab "aktuell.ist" újságot nyomtattunk, melyeket először Bécsben kezdtünk terjeszteni. Nagyra értékeljük a segítők munkáját, és hálásak vagyunk, hogy
Jézus ezen az újságon keresztül megszólít embereket, mint például azt a bécsi
olvasót, aki a következőket írta: „Megkaptam az újságot, amilyen csak ritkán jut el
az otthonokba. Igazából el akartam dobni, amikor rábukkantam a David Alabával
készült interjúra. Elolvastam a cikket, s aztán szinte végig az egész újságot – jóllehet a család és a munka mellett nem igazán van időm ilyesmire. Ezek a történetek lebilincseltek, így végre szeretnék Istennel kapcsolatot kiépíteni!”
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Minden kedves olvasónknak pihenéssel és
szolgálatokkal gazdagon megáldott nyarat kívánunk!
Sztanó Péter

www.emoalapitvany.hu

Suhai Szabolcs

