Ünnepek után
A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. (Lk 2,40)
…amikor pedig kitették (Mózest), a fáraó leánya magához vette, és saját fiaként neveltette. (ApCsel 7,21)
Dávid időnként elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. (1Sám17,15)
Mögöttünk vannak a 2020-as év naptárban jelzett ünnepei, és a csak számunkra „kiemelt” dátumai is. E jeles napok eseményeiről gyakorta fényképek is készülnek, amelyek azután a családi emlékezet részei lesznek.
A Bibliában is számos olyan eseményről olvashatunk, melyeknek különös jelentősége van, s amelyeknek apró részleteit is rögzítette a történet leírója. Ezeket Isten fontosnak tartotta feljegyezni, mert ezeken keresztül Őt magát, a világban, a népekben, az emberekben való munkáját ismerhetjük meg!
Ugyanakkor vannak olyan időszakok, események, amelyekről a Szentírás hallgat. Nem csak olyan évszázadok, amelyek eseményeiről, Istenünk akkori tetteiről a Biblia nem tudósít, de Isten embereinek életét sem ismerhetjük meg olyan
részletességgel, ahogy talán a mi életünket dokumentálja a családi krónika.
Létezik, hogy ezek az idők, a közben zajló események, másképpen fogalmazva a szürke hétköznapok Istennek nem fontosak?
DE, FONTOSAK! Jézus személye különleges, de még az Ő földi életének sem
ismerjük minden részletét. Isten nagy feladatokra elhívott gyermekeinek pl. Mózesnek vagy Dávidnak is vannak olyan évei, amelyekről csupán néhány szóban
tesz említést az ige. Ugyanakkor ezek az évek, időszakok nagyon is fontosak voltak az életükben.
Mózes a fáraó udvarában elit oktatásban részesült. Ami akkoriban emberi szinten
elsajátítható volt, azt ő megkapta. A fiatal Mózes nyilván nem tudta milyen élet, milyen feladatok előtt áll, Ő csak élte a mindennapjait, gyűjtötte a tapasztalatokat és
tanult. Isten pedig születésétől kezdve őrizte és készítette a nagy feladatra. Ugyanezt némi eltéréssel elmondhatjuk Dávidról is. Miközben legeltette és őrizte apja
nyáját, olyan harci tudásra tett szert, amellyel egy Góliátot is képes volt legyőzni.

A „látszólag nem történt semmi” napoknak is szerepe, jelentősége van, nem
csak a Biblia által említett emberek életében, hanem a miénkben is! Lehet,
hogy meg sem tudjuk fogalmazni, hogy mit tanultunk, miben változtunk egy átlagosnak mondott napon. Isten azonban minket is nevel, készít az előttünk álló
feladatokra, élethelyzetre és legvégül a Vele való találkozásra! Nézzünk így
hálával és egyben tudatosan életünk nem „kiemelt” napjaira is!

Misszió a környékemen

A tavaly szeptemberi gönyűi akció után a járvány miatt ismét bezárult a kapu a
megszokott, személyes EMO akciók előtt. Október végén vetettük fel EMO munkatársaknak, hogy bizonyára lennének köztük olyanok, akik szűkebb vagy tágabb lakókörnyezetüket (pl.: utca, háztömb, falu, stb.) meg tudnák szólítani egyegy postaládába helyezett EMO traktátussal. A felhívásra – eddig – tízen jelentkeztek. Hármójuk beszámolóját hadd osszam meg mindannyiukkal:
Sokszor gondolkodtam azon, mi lesz
azokkal az emberekkel, akik azon a
lakótelepen élnek, ahol én. Szerettem volna figyelmeztetni őket az Isten
nélküli élet veszélyére, de nem láttam
rá sok esélyt, nem találtam a módját
se – mostanáig. Az októberi EMO
kezdeményezés most elindított bennünket egy másik testvérrel, és viszszük a traktátusokat a lakóhelyünkön
élőknek. Igaz, „csak” a postaládákba
tesszük az írásokat, így nem tudunk
beszélni senkivel, de a traktátuson keresztül Isten tud beszélni azokkal, akiknek
a szívét elkészítette, és most sokak szíve fordulhat az Úr felé.
Látom és érzem, miért küldte az Úr az apostolokat kettesével. Nem jó egyedül.
De az Úr ilyenkor még jobban ott van velem, kipótolja ezt a hiányt is. Amikor
egyedül mentem, sokszor nem volt kedvem kaputelefonon sorba csöngetni a lakókat, hogy bejussak a lépcsőházba. Inkább kértem az Urat, segítsen, hogy jöjjön
valaki, aki beenged. Eddig így is történt, s ebből mindig érzem, hogy ez nem
csak az én akcióm.
Az EMO akciókban azért is szeretünk emberekkel beszélni, mert egyfelől akkor
mi is felüdülünk, másfelől még jobban érezzük, hogy fontos dolgot teszünk. De ez
így is fontos! Nem nagy dolog bedobni a postaládákba a traktátusokat, viszont
emberek élete változhat meg. Amikor Isten előtt állok majd, nem mondhatom
Neki: „Így nem volt kedvem szolgálni, hogy csak postaládázni kellett.”
K.M.
.........

A „falumisszió” folytatódott az elmúlt hétvégén is. Előszőr úgy nézett ki, hogy
elmarad az osztás, mert a társam, akinek autójával a helyszínre mentünk volna, nem ért rá, tömegközlekedéssel pedig elég nehézkes lett volna az utazás.

Imádkoztam, s az Úr azt gondolatot adta, hogy kérdezzek meg egy idős (81éves) testvért, és ő igent mondott! Szombaton reggel Urunk a napi bibliaolvasáson keresztül is bátorított bennünket: „Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr
megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban keltedben, most, és mindenkor.” (Zsolt121: 5-8)
Az idős testvérem autójával elindultunk a kiszemelt kis faluba. Megérkezésünkkor esett a hó, szembe fújt a szél, de imádság után mégis elindultunk és a postaládákba elhelyeztünk 44 db traktátust. Visszafelé megálltunk a másik betervezett faluban is, ahol 63 postaládába tettünk EMO írást. A munka végére olyan
ajándékot is kaptunk Urunktól, hogy még a nap is ránk mosolygott fentről. Hála
legyen, és dicsőség az Úrnak mindenért, idős testvéremnek pedig köszönöm a
segítséget és helytállást! A környékbeli falvakban végzett ilyen jellegű (postaládás) traktátusosztást folytatni szeretném, ha az Úr is úgy akarja, és éltet. Egy
lelkipásztor testvérem már jelezte, hogy elkísérne a következő szolgálatba.
Testvéri szívvel, és szeretettel:
Sz. A., egy „haszontalan szolga”.
......
Tetszik vagy nem tetszik, itt a vírus már majdnem egy éve. Az EMO-ban azt a
feladatot láttam, hogy folytatnom kell a munkát, az osztást. De hogyan? Gondolkoztam, imádkoztam: Mit szólnak ehhez az emberek? És Jézus?
Azután kértem a járvánnyal kapcsolatos traktátusokból és elindultam lépcsőházunkban. Becsöngettem, pár szót mondtam, majd odaadtam. Voltak, akik elfogadták. Máskor postaládába is tettem belőlük
– s néhányat a szemetesben láttam viszont.
Feladatomnak éreztem, hogy ha napi sétámra
indulok, vigyek magammal írásokat, s ha lehet,
szólítsam meg az embereket. Néhány kedves,
szeretetteli mondat után nyújtottam oda az embereknek az EMO írását. A fogadtatás vegyes volt, de tehettem valamit, és mindig öröm, ha valaki elfogadja, amit adok! Örültem, hogy a Füvészkertben egy
közeli idősotthonból odalátogató nénivel válthattam pár mondatot. Röviden szóltam csak, a lényeges mondanivaló ott volt az írásban. Még parkolóban is szórtam, s a kolduló pénz helyett traktátust kapott. Buszmegállóban ácsorgó gyermek nyújtotta a kezét a kis írásért, s a többiek bíztatták: köszönje meg szépen.
Egy könyvtárban is kitették kérésemre az evangéliumi kiadványokat. Egyszeregyszer el kellett oszlatnom a félreértést, hogy nem vagyok Jehova-tanúja…
Az EMO naptárakból nemcsak a munkahelyemen adtam, hanem üzletekben is,
ahol kitehetik, és láthatják a vásárlók. Remélem, hogy valamilyen módon még
oszthatok ezután is, és elgondolkodtatja az embereket, vagy eltalálja őket az ige,
a gondolatok, amelyek meg vannak fogalmazva ezekben az írásokban.
K.K.
Hála legyen Urunknak, hogy indít ilyen elszánt munkatársakat! Hordozzuk Őket imádságban, s közben kérdezzük meg: Mi mit tehetünk ebben
a járványhelyzetben, hogy a körülöttünk élők közeledjenek Krisztushoz!

EMO a járványidőszakban

A tavalyi rendhagyó, kihívásokkal teli év volt az EMO-ban is. Hálaadással osztjuk meg testvéreikkel, hogy a sok korlátozás közepette három település otthonaiba a megszokott úton jutottak el írásaink. Egy helyütt a helyi gyülekezet
munkatársai vitték, a másikon az EMO csapat tagjai, a harmadikon együtt, kiegészülve még a kárpátaljai testvérekkel is. Így összesen csaknem 2´500 otthont értünk el. Heves megyében 27 település kb. 10´000 otthonába postai úton
küldtünk traktátusokat. A járványhoz kapcsolódó kiadványunkat kb. 100 helyszínen 27´500 példányban osztották szét helyi gyülekezeti tagok itthon, s külön 10´000 darab készült ebből Kárpátaljára, amit az ottani testvérek használtak
fel. Az időseknek szóló traktátusunkból a Református Szeretetszolgálat osztott szét saját munkája
során 1000 darabot, a "környéken" végzett misszió
során kb. 3000 család kapott traktátust, s végül a
naptárból 17´000 darab készülhetett, s fogyott is el. A naptárak egy része az irodában
Hála legyen Urunknak, aki hűségesen hordozott bennünket, s miközben
egyes ajtók bezárultak, Ő újakat nyitott! Imádkozzunk, hogy a járvány okozta nehéz helyzetek sokakat imádságra, Isten-keresésre indítsanak!

Naptár – 2021

A tavalyi év végén immár harmadszor készült el az EMO
missziós naptára. Gyülekezeteken és EMO munkatársakon keresztül – itthon, Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken – 17´000 család kapott ilyen naptárat. Akik megkapták, minden hónapban olvashatják azt a rövid kis
írást, amely egy-egy magyar közmondásból kiindulva
jut el a bibliai üzenethez.
Több gyülekezet a település valamennyi családját megajándékozta ezzel a naptárral. Gondoljunk bele! A falu
minden otthonában, az év minden napján ott függ, s
Egy kárpátaljai varrodában minden hónapban új lelki üzenetet továbbít a családnak!
Egy ilyen település lelkipásztora írta: Isten iránti hálával köszönjük meg a 700
db igényesen elkészített naptárt, amit a község minden lakóházába eljuttattunk. Ahol nem volt postaláda előre elkészítettünk akasztókat, hogy ne essen
le a földre, így a kerítés tetejére fel tudtuk akasztani. Az előző napokon ködös
esős idő volt. Azon a napon, amikor elindultunk kihordani, teljesen tiszta lett
az idő. A visszajelzésekből tudjuk, nagyon örültek az értékes naptárnak.
Hordozzuk hűségesen imádságban azokat, akik megkapták a naptárakat, különösen azokat, akik rajtunk keresztül jutottak hozzá. Ne feledkezzünk meg a tavalyi, tavalyelőtti megajándékozottakról sem!

E-mail cím változás

Értesítünk mindenkit, hogy az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány korábbi e-mail címét, az emoalapitvany@upcmail.hu címet 2021 február végével a szolgáltató MEGSZÜNTETI. Márciustól alapítványunk ezen a címen nem lesz többé elérhető, az
ide küldött leveleket nem kapjuk meg. Kérünk mindenkit, hogy a jövőben a már
most is elérhető új e-mail címünket használja: iroda@emoalapitvany.hu
Honlapunk és facebook oldalunk címe változatlan.
Minden misszió, az EMO is csapatmunka. Van, aki szervez,
van, aki irányít, ellenőriz, megy, bizonyságot tesz, pakol,
takarít, szállít, imádkozik (reméljük mindenki!), s van, aki
adományaival segíti a munkát. Ez úton is szeretnénk
megköszönni a nagy csapat minden tagjának, hogy az
elmúlt évben is együtt szolgálhattunk! Köszönjük, hogy
az EMO-nak a járványhelyzet nem jelentett anyagi szűkösséget (a naptárra szánt adományok fedezték a nyomtatás és postázás mintegy 2 millió forintos költségeit is)! És
nagyon köszönünk minden biztatást, telefonhívást, igét – és főként az imádságot!

Köszönjük!

EMO világszerte

AUSZTRIA (8,9 millió lakos): Körülbelül 50´000 családot értek el a szisztematikus
osztással Klagenfurt városában, Karintiában. Ezt a régiót csak kis mértékben érintette a koronavírus-járvány. „Karintia lakosai nyitottabbak az evangéliumra, mint
más régiókban” – jegyzi meg a koordinátor. A rövid megszólítás után a hit témája
végül kérdésekkel és kétségekkel teli beszélgetésbe torkollott. Nagy többség keresztények vallja magát (68% katolikus, 10% protestáns). A muszlimok a lakosság
2 %-át képviselik. Imádkozz, hogy minden elvetett mag sok gyümölcsöt teremjen!
FRANCIAORSZÁG (67,4 millió lakos): Az elmúlt hónapokban 835´000 családnak
ajánlottuk fel az örömhírt Franciaországban és a francia tengerentúli területeken.
A web oldalunkat látogató ezrek mellett csaknem ötszázan kérték vagy töltötték
le az anyagunkat arról, hogy mit tanít a Biblia. Az EMO továbbra is segíti azokat a
keresztyéneket és helyi gyülekezeteket, amelyek folytatják az evangélium továbbadását. Seine-Maritime megye gyülekezeteinek célja, hogy elérjék Elbeuf városát
és a környező településeket. Sok keresztény megfogadta, hogy otthonról otthonra meglátogatja a környékét a „Mi folyik itt?” c. evangéliumi szórólappal. Az északon fekvő Desvres-ben, egy nagyon aktív baráti társaság elindult a város útjain,
hogy találkozzon annak 5´000 lakosával. „Már egy éve itt élek, és alig várom,
hogy Jézust megismertessem ebben a városban, ahol nincs evangéliumi gyülekezet!” – írja egyikük. Az ország délkeleti részén fekvő Caluire-Rillieux-ban egy
helyi gyülekezet körül több ezer családot elértek a közelmúltban. Kérjük Istent,
hogy áldja meg a magot és a magvetőket.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (67,8 millió lakos): December óta evangélizációs magazin
segített terjeszteni az örömhírt az Egyesült Királyság számos részén. 4´500
példányt „Karácsonyi remény” címmel nyomtattunk a közép-angliai Stafford városában folyó akcióhoz. Az evangélium utat talál a gyermekekhez is. Körülbelül
20´000 képregényt osztottunk szét a karácsonyi jászolról. Imádkozzatok, hogy
ezeket a magokat Isten megáldja és jó gyümölcsöt teremjenek.
PORTUGÁLIA (10,3 millió lakos): Korábbi 30 éves tevékenység, majd hosszú évekig tartó megszakítás után az EMO ismét szisztematikus evangelizációs kampányt szervez az országban. Egy új csapat koordinálásával az EMO az egyházakat mozgósítja annak érdekében, hogy keresztény irodalmat juttassanak el
minden otthonba. Imádkozzunk azért, hogy sok keresztény együttműködjön és
erőfeszítéseik áldást jelentsenek az embereknek. A lakosság nagyon nagy többsége katolikusnak vallja magát. A protestánsok és más evangéliumi keresztyének
arányát 5 %-nak mondják.
ÖRMÉNYORSZÁG (3 millió lakos): Pár hónappal a tűzszünet után a világ egyre többet tud meg a háború alatti borzalmakról, amelyeket Hegyi-Karabah örmény keresztény lakossága elszenvedett. „A lakosok elhagyni kényszerültek otthonaikat, s
reménytelenül tönkrementek. Sokan elvesztették apjukat, fiukat, vagy várják, hogy
hírt kapjanak felőlük.” – mondja az EMO országos koordinátora. Az egyházak elkötelezettek, hogy anyagi és lelki támogatást nyújtsanak. A keresztyén irodalmat
széles körben használják, és megtérésekről számolnak be. Öt új házicsoportot
támogatnak jelenleg. Imádkozzunk egységért, bölcsességért, Krisztus szeretetéért és bátorságáért mindazok számára, akik ennek az országnak a javát keresik.
OROSZORSZÁG (146,7 millió lakos): Kelet-Szibériában az EMO új expedíciót hajt
végre Jakutföldön, amelyet nagyon nehéz elérni. A cél a 35´000 lakosú Mirnij városa. „Csak most télen nyílik egy út a folyó jegén, különben csak repülővel lehet
odajutni” – magyarázza az úttörő koordinátor. Nagy kockázatokat vállalnak, hogy
elvigyék az evangéliumot ebbe a városba, és tudatosítsák a helyi egyházak számára küldetésüket. Át fognak kelni egy fagyos pusztaságon. A -40˚C-os átlaghőmérséklet miatt minden hiba vagy a legkisebb tévedés is végzetes lehet.
Imádkozzunk ezért a bátor csapatért, akiket a hit mozgat.

„...új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint,
amelyben igazság lakozik.”
2 Péter 3,13

