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Kedves Testvéreink!
Ebben az évben többször volt alkalmam a közösségről beszélni.
Egy rövid összefoglalót hadd osszak meg itt mindenkivel:

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy
Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk...
1Kor12,12-13a

Emberi kapcsolataink az örömök mellett nem ritkán nehézséget, problémát,
konfliktust is jelentenek. Ez ma többeket arra indít, hogy ne vállaljanak mélyebb, tartós emberi kapcsolatokat. „Elvagyok én magam is!” – mondják.
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az ember nem magányos élőlény. A magukra maradt emberek kínzó magányérzete fájdalmas igazolása ennek. Az embernek alapvető vágya, igénye a közösség. És nem csupán az, hogy más
emberekkel létező, működő, többszintű és többirányú kapcsolatban legyen,
hanem az is, hogy tartozzon más emberekhez.
Mi sem mutatja jobban, az ember-ember kapcsolat, közösség fontosságát, hogy
az Édenben, az eredeti, zavartalan Isten-ember közösségben, maga Isten mondja ki, hogy valami „nem jó”: „Nem jó az embernek egyedül lennie”. Az ember úgy
lett teremtve, hogy szüksége van az emberi kapcsolatra és közösségre. Ennek
alapja, motorja és éltető közege nyilvánvalóan az Istennel való közösség.
Az, hogy különbözőek vagyunk, az nem véletlen: célja és értelme van. Ahogy a
testünk különböző tagjainak más és más a szerepe, helye, feladata – úgy nekünk
is. De ez csak úgy és akkor működik, ha az emberek közösségben vannak, élnek
és tevékenykednek. Így van ez a keresztyén közösségben, a gyülekezetben is.
Bár mindenki egyénileg lesz (vagy nem lesz) Krisztus követője, abban a pillanatban, hogy elindul Krisztus nyomában, közösségben találja magát. Sőt már hamarabb, mert az evangélium hirdetését, a missziót Isten a közösségre bízta. Az
örömhírt mindenki a közösségétől, annak valamely tagjától hallja, illetve a közösség által megőrzött (fordított, kiadott) Bibliában olvassa.
Jézus, amikor megkezdte nyilvános szolgálatát, tanítványokat hívott el. Nem
egyet, nem kettőt, hanem rögtön tizenkettőt. És ezt követően ezeket az embereket – kevés kivételtől eltekintve – kisebb-nagyobb körben, de együtt látjuk. Nagyon különbözőek voltak, idővel, Jézus közelében mégis egy csapattá váltak.
Ma egyre divatosabb lesz a „szingli” hívőség (nem a házasság-nélküliséget értve alatta). Nem tartozik sehova, hol itt, hol ott tűnik fel – vagy éppen el. Pedig

Krisztus az övéit közösségbe, közösségre hívja el – Vele és egymással. Szükségünk is van egymásra: kiegészítjük, segítjük, de korrigáljuk és formáljuk is
egymást. Urunk sokszor még a tökéletlenségeinket is felhasználja erre! Egymás nélkül sok-sok dolgot nem tanulnánk meg!
A misszióban sincs ez másként. Az emberhalászat éppúgy csapatmunka, mint
a hal-halászat! Nem ember-pecások, hanem ember-halászok lehetünk!
Ha megfigyeljük a köszöntéseket Pál leveleinek elején és végén, látjuk, hogy
sorolja a neveket! Az ő munkája sem csupán egyéni küldetés: „csapatban dolgozik”, és a levelekben közösségek köszöntenek közösségeket.
Isten népe közösség. Életünk közösségi élet, Krisztustól tanult imádságunk is közös imádság. Érdemes figyelni a többes számokat, amikor a Szentírást olvassuk!

• Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy7
• Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 7és íme, én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.”
• ...íme, nagy sokaság volt ott, 7 és hatalmas hangon kiáltottak: „Az üdvösség
a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!”

Beszámolók

Pusztaszabolcs A missziós hetünkön
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délelőttönként közösen tanulmányoztuk az
Igét a helyi lelkész, Tverdota-Vass Edit
Szeréna vezetésével. Az apostolok cselekedeteinek elejéről olvastunk részleteket
és próbáltuk megérteni az akkori helyzetet,
az emberek gondolkozását, döntéseik hátterét. Felismerni mindebben Isten céljait, vezetését. Majd pedig összevetni mindezt a
Közös bibliatanulmányozás
saját életünkkel, gyülekezeteinkkel, missziónkkal. Számomra tanulságos, hasznos és áldásos alkalmak voltak.
Délutánonként – szombaton egész nap – jártuk a várost, kopogtattunk, hívogattunk, beszélgettünk. Érdekes találkozások, mély beszélgetések emlékét hoztuk
magunkkal mindannyian: Több családban jelezték, hogy szeretnének csatlakozni
a gyülekezethez, a gyermekeket megkeresztelni – néhol a szülőkkel együtt. Keresőkkel találkoztunk, akik nyitottak a további beszélgetésekre. Sajnos több okkult jelenségről is hallottunk, s találkoztunk megterhelt, megkötözött emberekkel.
Mintegy 30 családnál láttunk lehetőséget a
kapcsolat folytatására, s többen közülük kifejezetten várják a lelkésznő látogatását.
Bár úgy terveztük, hogy a gyülekezethez
tartozó Szabadegyháza otthonait is felkeressük, de ez egy váratlan akadály miatt
meghiúsult. Csalódásunkat enyhítette, hogy
„cserébe” nem kellett sietnünk, volt időnk
Egy jó beszélgetés a kapuban
beszélgetni mindenkivel, aki nyitott volt erre.

A hetet hálaadó Istentisztelettel zártuk, s erre hívogattuk a város lakóit is. Istennek hála, vasárnap délelőtt megtelt a kis református templom, s együtt hallgattuk az ige üzenetét, az énekeket és két bizonyságtételt. A
gyülekezettel együtt adtunk hálát azért,
hogy Urunk megtartotta a pusztaszabolcsi
kis közösséget a nehézségek között, hogy
új kezdetet adott néhány éve, az újra helyben lakó lelkipásztor szolgálatán keresztül, Bizonyságtétel a pusztaszabolcsi alkalmon
s hogy idén ősszel elkezdődhet egy új közösségi ház építése is. Hálásak vagyunk, hogy az istentiszteleten olyanok is részt vettek, akik nem a gyülekezet
tagjai, sőt olyanok is, akik eddig egyáltalán nem jártak templomba.
Köszönjük a helyi közösség vendéglátását, a gyülekezeti tagok és a lelkésznő
odaszántságát, testvéri szeretetét. Különösen azokra gondolunk hálával, akik
idejüket, erejüket is „bedobva” kapcsolódtak be a közös szolgálatba. Jó volt
látni, hogy nekik is öröm a közös misszió!
SzP.

„Csaknem két évtized után Bokodon vettem részt újra az EMO traktátus osztó munkájában. Kicsit furcsa is volt – de öröm volt
ott lenni, és egyben felidézni a régi „emózások” élményeit! A település nagyon szép és
rendezett, ugyanakkor az itt élők lelkileg nagyon bezárkózóak. Ezért is jöttünk ide, hogy
segítsük a lelkésznek a település iránti mentő szeretetéből fakadó munkáját. MegvalIndulunk Bokod otthonaiba
lom, hogy így, idősebb fejjel nehezebben
viselem az ablakon keresztül érkező, káromkodással és ordítással tarkított elutasítást, mégis bizonyos vagyok abban, hogy ottlétünk nem volt hiábavaló. Ezt az
alapján a néhány beszélgetés alapján is állítom, amelynek részese voltam. Hiszem, hogy nem véletlenül találkoztam azzal az Isten létét tagadó férfivel, akivel
kulturáltan tudtuk az érveinket ütköztetni, vagy azzal az édesanyával, aki a 30-as
éveiben járó lánya halála miatt megszomorodva szinte itta Istenünk vigasztaló
szavait. Mi, Bokodon járó hívők vetettünk – a többi Isten kezében van!” Sz.P.-né

A faluban működő három felekezet a záró családi napon az EMO szolgálatát
kérte. Egy előadás hangzott el a közösségről, ezt személyes bizonyságtétel,
majd csoportbeszélgetés követte. Ez utóbbiról írta egy munkatársunk:

„Egy bácsi a csoportban azt mondta, hogy Isten még nem fogott kezet senkivel.
Ebből kiderült, hogy nem veszi túl komolyan, Isten létezését. Én azt feleltem,
hogy kezet ugyan nem fogott, de pofonokat már sokan kaptak Tőle. Például
betegségeket. Egy másik bácsi erre bőszen bólogatott, az előző hitetlenkedő
pedig elkomorult, és elmondta, hogy a fia háromévesen leukémiában meghalt. ..

3

Innentől a barátnőm folytatta a bácsival a
beszélgetést – mintegy 50 percen át. Hallgatta, hallgatta... és tudott mondani neki
néhány pont odaillő mondatot. Ez evangélizáció volt! Már az bizonyságtétel volt,
hogy ilyen türelmesen végighallgatja őt egy
fiatal, jól öltözött és szépen sminkelt lány,
akik pedig sokszor „falra másznak” az öregektől. Hiszem, hogy ezért a bácsiért nekünk oda el kellett mennünk.”
K.K.

Családi nap Bokodon

Szokolya Pénteken délután érkeztünk első munkatársakként a Börzsöny

hegység lábánál fekvő faluba, s rövid megbeszélés és imaközösség után el is
indultunk, hogy sötétedésig minél több otthont meglátogassunk. Szombaton
aztán újabb EMO önkéntesekkel és helyi testvérekkel kiegészülve indultunk hívogatni, bizonyságot tenni. Így szombat estére magát a falut be is jártuk, csak a
hozzá tartozó üdülőterület maradt ki. Egy helyi presbiter vasárnap délután ezen
a területen is eljuttatta a postaládákba a meghívókat és az EMO traktátust.
Szokolyán is tapasztaltuk, hogy az újonnan
beköltözők nehezen indulnak el a helyi gyülekezetek felé, még akkor is, ha egyébként
van valamilyen egyházi kötődésük. Több
ilyen családdal találkoztunk, s biztattuk őket
az indulásra, mozdulásra. Ige olvasásra és
ige hallgatásra, a közösségbe való bekapcsolódásra. A hívogatás utáni hét estéin tarEMO önkéntesek a helyi lelkésszel
tott evangélizáció jó alkalom volt minderre!
Adjunk hálát, hogy újabb családok hallhattak a Megváltóról! Azért is, hogy
vannak gyülekezetek, lelkipásztorok, akik Róla tanúskodnak! Könyörögjünk értük és a megszólított emberekért, szabadulásért, új életekért!

Előttünk álló akciók még az idén
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Október 2527ig Hajóson
(BácsKiskun m., 1´375 otthon), házigazda a Református Gyülekezet.
November 8 és 24 között Siófokon
(Somogy m., tervezett terület kb. 6´800 otthon), házigazda a Református Gyülekezet.

Postai terjesztés

A Komárom-Esztergom megyében tervezett terjesztés átcsúszott az őszi
időszakra, de – Istennek hála – 1 5 település kb. 11 ´500 családja kapta meg
az EMO szórólapokat. Még az idén szeretnénk kb. húszezer otthonba így
eljuttatni az örömhírt. Imádkozzunk ezekért a családokért, hogy megnyíljanak
a szívek az örömhír befogadására!

Missziós naptár 2020

A "közmondásos" naptár iránti nagy érdeklődés arra
indított bennünket, hogy a jövő évre újra elkészítsük
ezt a személyes és gyülekezeti missziót segítő kiadványt. A naptár írása, tervezése már el is kezdődött.
Felépítése hasonló lesz, és megmarad a célja is:
Azért készítjük, hogy hívő emberek és közösségek
azoknak adhassák, akik még nem Jézussal járnak.
A tavalyi naptár kiadásához jelentős külföldi támogatást is kaptunk, így a testvérektől érkezett adományok az idei kiadást segítik. Ugyanakkor idén
nem számíthatunk külön külső támogatásra, így
saját forrásból kell fedeznünk az előállítás és a A 2019es naptár egy lapja
szétküldés költségeit. A naptárnak ezúttal sem lesz
ára, ahogy más EMO kiadványnak sincs. De kérünk mindenkit, hogy lehetőségei szerint adományával járuljon hozzá, hogy minél többekhez eljuthasson
így is az örömhír!

Kérjük, hogy mindenki minél előbb jelezze, hogy hány
példányt tud felelősséggel szétosztani erre nyitott
emberek között! A beérkező számok alapján
fogjuk megrendelni a nyomtatást.

EMO világszerte

AUSZTRIA (8,9 millió lakos) Osztrák testvéreink körlevelükben arról tájékoztattak,

hogy a pár éve ott dolgozó munkatárs, Helmut egy új szervezetet hoz létre,
amely a nemzetközi EMO-val együttműködve hasonló munkát végez majd
Linz körzetében. Az EMO indulásához és későbbi működéséhez is igen sok
segítséget nyújtó EIJH továbbra is végzi szolgálatát, s szeretnének az
utóbbi években előtérbe került karitatív munka mellett nagy hangsúlyt fektetni a személyes evangélizációra.
ALBÁNIA (2,8 millió lakos) A nyári evangélizációs kampányok hihetetlen érdeklődést keltettek. Számos város és falu részesült ennek áldásaiban, különösen
az albán tengerparton. A strandok vonzotta turistáknak lehetősége volt arra is,
hogy megkapják a jó hírt, így pl. a tengerparti Durres városában is. Az értékelés során a gyülekezeteket a jó eszmecserék és a sok pozitív reakció arra indította, hogy folytassák ezt a munkát. Imádkozzatok értük! A délkeleti Gramsh
régió kicsi, szegény és izolált falvaiban új kezdeményezéseken dolgoznak.
BELGIUM (11,5 millió lakos) A belga egyházi vezetőkkel való ígéretes kapcsolatok együttműködéshez vezettek Vallónia városaiban és Brüsszelben, amely
tavaly júliusban a Tour de France indulásának adott helyet. Ez alkalom volt
arra, hogy az utak mentén nézők ezreit érjék el és evangéliumi szórólapokat
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adjanak nekik. Új projektek indulnak Charleroi régióban is. Egy Fleurus-i csoport buzgón viszi az evangéliumot a környék településein lakóknak és az ott
letelepedetteknek. Imádkozzatok, hogy sokan vállalják elkötelezetten az evangélium szolgálatát, és végezzék az EMO munkát Flandriában.
BULGÁRIA (7,0 millió lakos): Kjusztendil megyében valamennyi otthonba eljutottak az EMO írásai. A tartományhoz tartozó 1 82 várost és falut elérték az
Örömhírrel. „Öt évvel ezelőtt csak álmodtunk erről!” – kiált fel az EMO koordinátora. Akkor a helyi hatóságok betiltották a vallásos irodalom terjesztését
Kjusztendil körzetében. „Imádkoztunk és hittük, hogy Isten megnyitja az ajtót
az evangélium terjesztésére. Ma tanúi vagyunk ennek a csodának!” Adjunk
hálát, hogy ez az akció lehetővé vált! Jelenleg az északkeleten, a román határ mellett fekvő Szilisztra környékén folyik az EMO misszió.
NIGER (22,3 millió lakos) A nyomtatott lapokkal történő
evangelizálás nyomán Arlit városában új gyülekezet
született. Ez a bányászváros a Száhel övezet határán
található, nem messze az algériai határtól. Körülbelül
1 40´000 ember él itt, az uránipar szívében, a túlnyomó
többségük szegénységben. Az Arlit várost körülvevő
régiót banditák és más fegyveres csoportok uralják.
Imádkozzatok, hogy az emberek tiszteletben tartsák a
hatóságokat, s hogy a lelki munka folytatódhasson.
Egy helyi bizonyságtévőnek köszönhetően egy másik
Házról házra Nigerben
gyülekezet is alakult Niger délnyugati részén.
ÚJ-KALEDÓNIA új missziós mező az EMO számára a Csendes-óceáni
térség déli részén, hogy itt is megossza Jézus Krisztus örömhírét a mintegy
300´000 lélekkel. A szigetcsoport autonóm francia terület, három tartományra
oszlik (Északi és Déli tartomány, valamint a Lojalitás-szigetek) és 341 törzset
foglal magába. Fővárosa a közel 1 00´000 lakosú Nouméa. A helyi EMO több
ezer példányt nyomtatott ki a csendes-óceáni imakártyából, hogy a rendszeres, kitartó és hittel teli imádsághoz segítséget nyújtson az itt élő keresztyéneknek. Imádkozzatok, hogy ez az eszköz indítsa a szíveket a lelki munkába.
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Sok áldást kívánva mindenkinek az őszi
napokra:
Sztanó Péter

www.emoalapitvany.hu

Suhai Szabolcs

