
Kedves Testvéreink! Hadd köszöntsek mindenkit körlevelünk
elején a 84. zsoltárral! Az elmúlt időszak eseményei, a hónapok-

ra bezárt templomok közelebb hozták hozzánk is a zsoltáros vá-
gyódását az Úr háza után. S bár lehet az épület is fontos, de még

inkább a találkozás: a testvérekkel, és legfőképp az Úrral!

A karmesternek: „A szőlőtaposók” dallamára. Kórah fiainak zsoltára.

Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregek URa!
Vágyódik, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után, szí-

vem és testem ujjong az élő Istennek.
A veréb is talál házat és a fecske is fészket magának,

ahová fiókáit helyezze oltáraidnál, ó, Seregek URa,
én Királyom és én Istenem!

Boldogok, akik a te házadban laknak, szüntelen dicsér-
hetnek téged. Szela

Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és akinek a
te ösvényeid vannak a szívében.

Ha a Siralom völgyén mennek át, forrássá teszik azt.
Az őszi eső is áldással borítja el azt.

Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sio-
non.

URam, Seregek Istene! Hallgasd meg könyörgésemet!
Figyelmezz rám, Jákób Istene! Szela

Mi pajzsunk! Tekints ránk, Istenünk, és lásd meg föl-
kented arcát!

Mert jobb egy nap a te udvaraidban, mint ezer másutt.
Inkább akarok az én Istenem házának a küszöbén
ülni, mint a gonosz sátrában lakni!

Mert nap és pajzs az ÚR Isten, kegyelmet és dicsősé-
get ad az ÚR. Nem vonja meg a jót azoktól, akik
feddhetetlenül élnek.

Seregek URa! Boldog ember az, aki benned bízik.



30 éve
1991 februárjában Fritz Meier, az oszt-
rák Evangelium in jedes Haus misszió
vezetője egy előadás keretében bemu-
tatta munkájukat a pasaréti református
templomban. Az ott kitett ívekre sokan
feliratkoztak, hogy szívesen részt venné-
nek egy hasonló magyar szolgálatban.
Nyár elején már egy olyan magyar misz-
szió elindításáról gondolkodtunk testvérekkel, melynek célja hasonló: elérni vala-
mennyi otthont az evangéliummal. Augusztusban Göllner Pállal (az EMO első el-
nökével) meglátogattuk az évtizedek óta működő osztrák testvérszervezetet, hogy
tapasztalatokat és még több információt gyűjtsünk: Hogy is folyik ott ez a munka?
Többszöri egyeztetés és sok imádság után október elején nyolc magyar magán-
személy aláírta az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány alapító okiratát. A bí-
rósági bejegyzés után a magyar munka 1992 februárjában indult el. Sztanó Péter

Adjunk hálát együtt, hogy Isten kaput nyitott, adott embereket, anyagiakat,
– egyszóval mindent, hogy elindulhasson az EMO, s hordoz azóta is ben-
nünket hűségével, kegyelmével. Sok-sok családhoz eljutottunk, s az ige
nem tért vissza Urunkhoz üresen, gyümölcsöt termett az Ő dicsőségére!

Emberek körülöttünk
Az elmúlt hónapokban járvány miatt az EMO

házról-házra járó szolgálata sem működ-
hetett. Tavaly szeptemberben sikerült egy

akciót szervezni, aztán újra bezárult az ajtó.
De ha nem mehetett „nagyban”, elindult sok he-

lyen „kicsiben”. Itt is, ott is felszerelkeztek testvé-
reink EMO traktátusokkal és osztották a környeze-

tükben.Volt, aki az ismerőseinek adott, de többen el-
indultak és a környező háztömbök, utcák minden postaládájába

elhelyezték az írásokat. Egy testvérünk több környékbeli falu valamennyi utcáját
végigjárta így. Nyilván jobb becsöngetve, személyesen átadni a traktátust, bizony-
ságot téve. De amikor ez nem lehetséges, a postaládába tett írásokon keresztül is
elvégezheti Urunk szíveket nyitogató, átformáló munkáját. A térképre rajzolt kis la-
pok mutatják, milyen sok helyre eljutott így az örömhír.
Volt, ahol Urunk egész különösen indította a szolgálatot: Egy munkatársunk egy
héten át az unokáira vigyázott. Meghívott segíteni egy másik EMO munkatársat.
S felvetődött, hogy ha már ott lesznek, mi lenne, ha traktátust is osztanának –
csak úgy egyszerűsítve, postaládába...? Íme a beszámoló...
Egy vérbeli EMO-s számára a postaládázás minden, csak nem akció. Ilyenkor
eszembe jut: iratmisszió a feladatunk – és elcsendesedek. Augusztus elején e-

Göllner Pál és Sztanó Péter az alapítás idején



gyéb feladatok miatt egy lelki testvérrel töltöttem egy hetet Császáron, ebben a
kedves kis faluban. Mindössze kb. 2000 lakos, 11 utca, amit viszont magamnak
kellett felfedezni, hisz – ó, jaj! – nem volt térkép. Azután magamon is kuncogva
megbirkóztam ezzel a „nehézséggel”. Nagy örömömre találkoztam a református
lelkésszel. Istentisztelet után kicsit beszélgettünk, örült az EMO szolgálatának.
Isten adott munkatársat is! Egy „fiatalember” este segített nekem, mutatta az u-
tat, megkereste a postaládákat, sőt néha egy-egy írást ő maga kézbesített.Talán
ez okozott neki igazán nagy örömet a szolgálatban. Ugyanis a fiatalember, Do-
minik mindössze 4(!) éves. Néha talált olyan ládát, amit elért. Reggel 8-ra kísér-
tem az oviba, utána kézbesítettem. Itt-ott találkoztam egy-egy emberrel – főleg
idősekkel –, de a mosolyogva elfogadáson kívül más nem történt. De fogyott a
„Ha megöregedtem is...” füzet! Így ment ez esténként is, de akkor már kettes-
ben, Domival, akit délután hazakísértem. Hálás vagyok Istennek ezért a hétért.
Kérlek gondoljatok imádságos szívvel az itt élő emberekre (is)! Tné Gréti

Hálás a szívünk a testvérekért, akik felbátorodtak és elindultak. Imádkoz-
zunk értük! S legyen hála Urunknak, hogy így is megszólított embereket!

Időseknek...
Az EMO egyik kurátora vetette fel, hogy próbáljuk meg az
időseknek szóló kis füzetet öregotthonokba eljuttatni. Hisz a
járvány ideje alatt az ott élők még magányosabbak, látogatók
sem juthatnak be hozzájuk. Így elindultunk, s noha még az
elején járunk, már eddig is kb. ezer idős ember kapott ezek-
ből a füzetekből. Ha Testvéreink közül valaki ilyen helyen dol-
gozik, vagy lakik, s tud segíteni, hogy az ott élők is megkap-
ják ezt az írást, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az irodával!

Imádkozzunk az idős emberekért! Bár adna még sokuknak Urunk le-
hetőséget a megtérésre, s bár lehetne ebben ez a kis füzet is eszköz!

Postai (?) terjesztés
Ahogy már említettük, a Magyar Posta megszűntette azt a szolgáltatását, amely-
lyel évek óta el tudtuk juttatni traktátusainkat oda is, ahol a személyes osztás va-
lamiért nem volt lehetséges. Más szolgáltatóknál is tájékozódtunk, de eddig nem
találtunk olyan céget, amely pl. az ország bármely településén, így a kis falvakban,

vagy a külterületeken is vállalná a lapok el-
juttatását a postaládákba. A nagyobb telepü-
lések belterületén vállalnak csak terjesztést.
Mit tudunk tenni azokért, akik távol eső fal-
vakban, „tanyákon, pusztákon, majorokban,
dűlőkön, vagy hegyen” laknak? Ez országo-
san mintegy 300 ezer embert jelent! Imád-
kozzunk Istentől elkészített megoldásért!



Ősszel újra személyesen (?)
Ha Urunk engedi, két helyen újra személyesen kopogtathatunk az otthonokba.
Ilyen hívogatást tervezünk a nagyvarsányi és a hajósi református gyülekezetek
őszi evangélizációja előtt. Nagyon várjuk a munkásokat, sok-sok otthont kell
felkeresnünk! Minden kézre (lábra, szájra és szívre) szükség lesz! Kérjük,
hogy mindenki jelezze előre részvételi szándékát, hogy ha a járványhelyzet
mégsem teszi lehetővé a tervezett osztást, akkor mindenkit értesíthessünk!

Nagyvarsány (550 otthon): Október 15-16 (tartalék nap 23)
Hajós (1375 otthon): Október 29-31 és november 5-7

Adjunk hálát azért, hogy mehetünk! Imádkozzunk a gyülekezetekért
és a megszólítandó családokért! Könyörögjünk a tervezett evangéli-
zációkért, a szolgálókért és résztvevőkért!

Hazamentek
Az elmúlt hónapokban sokaknak kellett szembenézniük a halállal. Egyik kuráto-
runk feleségét, másikuk édesanyját veszítette el, s még sokan vannak, akik
gyászt hordoznak. Imádkozva a gyászolókért, hadd emlékezzünk meg itt külön is
azokról, akik szorosabban tartoztak szolgálatunkhoz! Urunk elszólította közülünk
az EMO egyik alapítóját, Asztalos Zoltánt, és több hűséges munkatársunkat: Ju-
hász Jánosné, Ili nénit, Véghné Hájas Annát és Rostás Lászlóné, Zsuzsát.

Ahogy rájuk gondolok, egy ének sorai jutnak eszembe:

„Hány hívő érte el az égi célt, Hű volt, kitartott, harca véget ért: Ó, Jézus,
áldva légy e szentekért! ... Kőszáluk, váruk voltál szüntelen, Míg tartott itt
lenn a nagy küzdelem. Fény voltál, csillag a vak éjjelen. ... Még mi itt
küzdünk, ők ott fénylenek ... Ott zeng az ének, itt még könny pereg, Míg
Krisztus napja győz az éj felett”

EMO Kárpátalján
Kárpátaljai testvéreink a nyár folyamán a gyülekezetek hagyományos szabadtéri
evangélizációira hívogattak. Beszámoló a fornosi munkáról: „Augusztus 22–én a
templom harangjai szabadtéri evangélizációra hívogattak, amit a gyülekezet min-



den évben igyekszik megrendezni. Előző nap az EMOK munkatársaival indultunk
útnak, s mintegy három óra alatt mindenkinek kezébe tudtuk adni a meghívót egy
evangéliumi szórólappal együtt. Az alkalom különlegessége volt, hogy felköszönt-
hettük Gyurkovics Pista bácsit, az EMOK legidősebb tagját, aki a napokban ün-
nepelte 80. születésnapját. Másnap rég nem látott sokaság gyülekezett össze.
Mintegy 350 főt számláltunk, a karon ülő gyermektől a kilencven éven felüliekig. A
királyi menyegző történetén keresztül megérthettük, hogy Isten hív bennünket és
egy csodálatos ünnepséget készít számunkra az Ő országában, de csak úgy me-
hetünk be, ha elfogadjuk a meghívást és nem utasítjuk el Őt különböző kifogá-
sokra hivatkozva.” (Bővebben: http://emoalapitvany.hu/wp-content/uploads/EMOK_2102.pdf)

Új EMO munkatárs
Sokan tudják, olvasták a honlapunkon, Facebook
oldalunkon, esetleg egyházi lapokban: az EMO
fizetett munkatársat keres, elsősorban az interne-
tes felületeink kezelésére és az internetes misz-
sziós lehetőségek kiaknázására. Több jelentkezővel már személyesen is beszél-
tünk. Nagy szükség van egy olyan elkötelezett, kreatív munkásra, aki utat talál
a világhálón keresztül sokakhoz, köztük olyanokhoz is, akiket esetleg másképp
nem tudnánk megszólítani. Eddig minden szükségünkben megsegített Urunk, s
hisszük, hogy ezúttal is megmutatja akaratát és gondoskodását.

Imádkozzunk, hogy Urunk indítsa, küldje el azt, akire Ő akarja rábízni
ezt a szolgálatot, nekünk pedig segítsen felismerni az Ő akaratát!

EMO naptár 2022-re is
Isten iránti hálával jelezzük, hogy elkezdtük az eddigiekhez hasonló missziós nap-
tár készítését 2022-re. Új közmondások, új gondolatok, új igei üzenet készül min-
den hónapra. Bíztatjuk Testvéreinket, a gyülekezeteket, hogy éljenek a lehető-
séggel: kérjenek ilyen naptárakat az EMO-tól, és ajándékozzák meg vele a
környezetükben élő, még nem hitben járó embereket!

Kérés
Kérjük, hogy akinek lakcíme, vagy e-mail címe változott (vagy van megbízha-
tóbb, gyakrabban nézett e-címe), az írja meg nekünk. Az is, aki eddig papíron kap-
ta a körleveleket, de a jövőben küldhetjük neki elektronikus formában (PDF)!

EMO világszerte
AUSZTRIA (8,9 millió lakos): Nemrég megjelent egy evangéliumi könyv Good News
címmel (német nyelven), melyet az osztrák munka korábbi vezetője Fritz Meier írt.
Célja, hogy minél többeknek mai, érthető nyelven tolmácsolja Krisztus örömhírét.
Adjunk hálát, hogy Urunk adott Fritz testvérünknek gondolatokat, erőt a könyv
megírásához, s kiadót, aki felvállalta a kiadást. Imádkozzunk, hogy áldást jelent-
hessen minden olvasónak, és sokan megtalálják ezen keresztül Jézus Krisztust!



FRANCIAORSZÁG (67,4 millió lakos): Az EMO ötvenedik születésnapját ünnepli
Franciaországban. 1971. júniusa óta azt a kihívást állítják a keresztények elé, hogy
bátran hirdessék az evangéliumot minden otthonban. A fél évszázados szolgálat
során mintegy 80 millió evangéliumi szórólapot osztottak szét, és kb. 55´000 em-
ber kért további anyagokat az evangéliumról. Sokak számára ez az Úrral való ko-
moly elindulás kiindulópontja lett. Imádságainkkal támogassuk ezt a régóta áldás-
sal működő szolgálatot, melytől a magyar EMO is sok segítséget kapott.
OLASZORSZÁG (60,6 millió lakos): Két nagy egyházi hálózat az evangélium ház-
ról házra terjesztését tervezi, s ehhez az olasz EMO biztosítja a szórólapokat. Kér-
jünk Istentől áldást erre a munkára! A „homofóbia és a transzfóbia” (a teremtési rend-
től eltérő szexualitást elutasítók) elleni törvény hetek óta heves vitát vált ki, és aggaszt-
ja az olasz keresztény közösséget. Az új szöveg elfogadása büntetőjogi szankci-
ókkal sújthatná a keresztyén szolgálatokat a hitükért (magas bírság és börtön).
LENGYELORSZÁG (38,1 millió lakos): Poznan Nyugat-Lengyelország egyik legré-
gebbi és legnagyobb városa. A közel 600´000 lakosú egyetemi városban egy helyi
egyház és egy imacsoport tagjai találkoztak. Hónapok óta készülnek a lakosság-
gal való találkozásra. 20´000 házat látogatnak majd meg az EMO szórólappal,
eljuttatva az örömhírt. Hordozzuk imádságban az első találkozásokat és az azt
követőmunkát, hogy sok élet Jézus Krisztus felé forduljon!
SPANYOLORSZÁG (47,4 millió lakos): Az új, „Félelem nélkül” című írásból május-
ban újabb 106´000 példányt osztottak szét. A közösségi médiában is egyre töb-
bekkel kerülnek kapcsolatba, mintegy 113´000 embert ért el így a keresztyén bi-
zonyságtétel. Imádkozzatok, hogy az emberek megtalálják Jézusban a menedéket
és a reményt, és a gyülekezetek meglássák a magvetés gyümölcsét.
HORVÁTORSZÁG (4,0 millió lakos): A Bjelovár megyei elszigetelt falvak elérése
nagy kihívás a szolgálatunk számára – írja az EMO vezető. Csak néhány munkás
vállalja a szolgálatot itt, Horvátország középső részén. Egyes helyeken csak öt
vagy tíz háztartás van, így sokkal több időre van szükség a látogatásokhoz. Imád-
kozzunk erőért, kitartásért és szeretetért, hogy elérjük a megye 120´000 lakóját.

AFGANISZTÁN (32,9 millió lakos) A hírek szerint a tálib hatalomátvétel nyomán
az iszlamisták módszeres keresztyénüldözést folytatnak. Elég lehet a kivégzés-
hez, ha valakinek Biblia-alkalmazás van a mobiltelefonján! Az afgán lelkészek In-
terneten olvasható leveléből: Jelenleg életveszélyben vannak, ők is és a család-
jaik is ... A lelkipásztorok sem tudják, mi lesz, de többen írták, hogy bíznak Isten
mindenható akaratában. Ugyanakkor erőt kérnek a megpróbáltatásokhoz, hogy
hitben meg tudjanak állni. „Imádkozz értem, hogy erős lehessek hitben! Nehéz
most itt maradni” – írja egyikük. ... Egy pásztor „sötét napokként” és „viharként”
jellemezte a mostani történéseket, de azt kérte, „imádkozzunk ébredésért”.

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” Jak 5,16




