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Eljön a sok nép, és azt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az ÚR

hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket út-
jaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert Sionból jön a tanítás, és

Jeruzsálemből az ÚR beszéde. Ítéletet tart a nemzetek között, és
sok nép fölött bíráskodik. Fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáikból met-

szőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.
Ézs 2,3-4

Kedves Testvéreink!
Elég régen nem jelentkeztünk az EMO körlevéllel. Pedig sok minden történt

körülöttünk is, az EMO-ban is! A szomszédunkban fizikailag is háború zajlik, s
közben a környezetünkben is sokféle egyéb, nem lőfegyverekkel vívott „hada-
kozást” látunk. Így különösen drága ígéret ez a fenti, amit Isten Ézsaiás prófé-
tán keresztül adott. Húsvét arról beszél, hogy Isten megbékéltette magával a
világot (2Kor 5,18-19), ami az ember és ember közti békesség alapja. Bár lehet-
nénk ennek hírnökei! Hadd osszak meg még itt pár gondolatot Kálvinnak eh-
hez az igéhez fűzött magyarázatából is:

„Semmi sincs kívánatosabb a békénél, de miközben mindenki azt képzeli,
hogy vágyik rá, mindenki megzavarja a vágyai őrültségével, mert a büszke-
ség, a kapzsiság és a becsvágy arra vezette az embereket, hogy barbársá-
gokat kövessenek el egymással szemben. Mivel tehát az embereket gonosz
hajlamaik a társadalom megzavarására indítják, Ézsaiás itt ennek a gonosz-
ságnak a kijavítását ígéri, mert amiképpen az evangélium a kibékítés tanítása
(2Kor 5,18), ami eltávolítja a közöttünk és Isten közötti ellenségeskedést,
ugyanúgy az embereket is békességbe és egyetértésbe hozza egymással. ...
Krisztus olyan kibékítést visz végbe az Isten és az emberek között, hogy a
békesség nyugodt állapota áll fenn közöttük, ami véget vet a pusztító hábo-
rúknak...
A kapák és a metszőkések ... a mezőgazdaság eszközei, tehát hasznosak
és szükségesek az emberi élet számára. Ezzel ... azt mutatja meg, hogy
mikor Krisztus fog uralkodni, azok, akiket korábban a méregkeverés szere-
tete hajtott, azután a jóság cselekedeteivel fognak bánni egymással...
Ez azonban nem tehető meg mindaddig, amíg a lelkiismeret nem kerül a
békesség állapotába Istennel, mert itt kell kezdenünk, hogy az
emberekkel is békében élhessünk utána.”



EMO munkatárs
Legutóbbi körlevelünkben írtuk, hogy az EMO mun-
katársat keres. Akkoriban zajlott a jelentkezők meg-
hallgatása, majd november 1-én munkába állt új mun-
katársunk: Fekete Anna. Munkája nyomán újraéledt
Facebook oldalunk igényes, tartalmas bejegyzések-
kel, elindultunk az Instagramon, és sok akadályt le-
küzdve Virágvasárnap előtt elindult új, missziós célú
internetes oldalunk is, s ebben nagy szerepe volt An-

nának is! Közben Anna számára kiderült, hogy csak sok nehézséggel tudja
összehangolni a teljes állású EMO munkát otthoni, családi feladataival, s hogy az
internetes misszió egyes részeivel is nehezebben boldogul, mint gondolta. Ezért
május végévégével távozik az EMO-tól, és csak önkéntesként számíthatunk rá.

Új honlap
Sok-sok gondolkozás, imádság, tervezés,
munka, és sok akadály leküzdése után in-
dult el az EMO új, missziós célú, érdek-
lődők számára készített honlapja.
Ugyanazon a címen találják Testvéreink,
amelyiken a korábbi ilyen célú honlapunk
működött: valamikell.hu Megköszönünk minden észrevételt, javító szándé-
kú megjegyzést, ötletet, segítséget, hogy a most indult oldal még jobb legyen, s
még többeket elérhessen az evangéliummal.

Hordozzuk imádságban Anna és családja életét! Imádkozzunk az elindult
honlapért, a megjelenő cikkek üzenetéért, az olvasókért és látogatókért!
Könyörögjünk azért is, hogy megtaláljuk azt a hívő embert, aki folytatja az
Anna által megkezdett munkát, aki megtalálja azokat a további internetes
csatornákat, eszközöket, amelyekkel sok emberhez juthat el az örömhír!

Lelki segítség a menekülteknek
Ahogy megindultak Ukrajnában a hadműveletek, megindultak a menekülők is.
S ezzel egyidőben mozdult meg az ország, hogy segítsen. Szabó Zoltán kár-
pátaljai EMO koordinátorral együtt kerestük a le-
hetőséget arra, hogy a fizikai segítség – szállás,
élelem, ruházat – mellett milyen lelki segítséget
tudunk nyújtani. Zoltán itteni testvérekkel együtt
ment a határra, segélypontokra, segített tolmá-
csolni, s vitte magával otthonról hozott néhány
darab ukrán nyelvű traktátusát is. Osztotta, amit
lehetett, bizonyságot tett, bíztatott, bátorított Is-
ten igéjével. Pár nap múlva a Kijevből Kárpát-



aljára menekült ukrán EMO munkatársak átküldtek egy kis ukrán nyelvű füzetet,
ami hamar nyomdába került nálunk, s már lehetett is osztani a menekülőknek. Ké-
szült egy rövid szórólap ukrán és orosz nyelven, s külföldi testvérek ukrán Újszö-
vetséget és János evangéliumot is készítettek. Sőt, kárpátaljai testvérek az EMO
húsvéti képeslapját is lefordították ukrán nyelvre, az ukrán kollégák megszer-
kesztették, s ebből 40´000 példány indult útjára, nagyobb részt Ukrajna belsejébe.

Imádkozzunk az ukrajnai helyzetért! A vezetőkért, hogy akarják a békét, ka-
tonákért, hogy mielőbb letegyék a fegyvert, a lakosságért, hogy minél ke-
vesebben essenek áldozatul, a menekülőkért, hogy befogadókra, segítők-
re találjanak, s mindenkiért, hogy a nehézségekben Istenhez forduljanak!

EMO naptár
A tavalyi év decembere az EMO-ban újból a nap-
tárakról szólt. A lehetőségről értesítő levelek nyo-
mán mintegy 100 gyülekezet és 90 egyéni önkén-
tes kért több-kevesebb naptárat, hogy megajándé-
kozza a környezetében élőket. Hét településen a
helyi gyülekezet minden családnak eljuttatott egy
ilyen naptárat. Összesen 21´000 darabot nyomtat-
tunk idehaza, míg a kárpátaljai testvéreknek az uk-
rán EMO nyomtatott 1´500 példányt. Ez azt jelenti,
hogy idén 22´500 családban látják olvassák hónap-
ról-hónapra a közmondásokhoz kapcsolódó evan-
géliumi üzenetet. Bár sokakat mozdítana meg lel-
kileg, és indítana Urunk követésére, amit elmond-
hattunk a naptár lapjain!

Húsvéti képeslap
Ez a fajta kiadványunk is már több éve segíti a gyülekezetek misszióját. Idén
minden eddiginél több készült a kis lapokból. Elsőre 30´000 darabot nyomtattunk,
amiből csak 2´000 példányt szántunk Kárpátaljára a közben kitört háború miatt.
Nem gondoltuk, hogy ottani testvéreink buzgósága folytán kevésnek bizonyul ez

a mennyiség. Előbb a tartalékból háromezerre egészítettük
ki az oda szállított csomagot, de pár nap múlva a testvérek
kérése nyomán még 10´000 darabot nyomtattunk – csak
Kárpátaljára. Közben az ukrán EMO munkatársai felvetet-
ték, hogy a lap ukrán fordítását szívesen használnák ők
is. Így készült el a fentebb említett 40´000 darab ukrán
nyelvű lap. Összesen így 40 ezer magyar, és 40 ezer
ukrán nyelvű lap készült. SDG!

Hála legyen a sok nyomtatott anyagért, ami eljutha-
tott az emberekhez! Hordozzuk útjukat imádságban!



EMO akció Tökön
A Húsvét utáni szombaton újra elindulhattunk
hívogatni, bizonyságot tenni, ezúttal Tök község-
ben (Pest megye). A helyi reformátusok hívtak
meg bennünket, s a traktátusok mellett a gyüle-
kezet meghívóját is átadtuk a családoknak, a-
mely az anyák napi alkalomra szólt. Hálás szív-
vel hallottuk, hogy a hívogatásunk után a szoká-
sos vasárnapi létszám jó néhány résztvevővel
bővült, s olyanok is jöttek, akik korábban nem
vettek részt a gyülekezet alkalmain. Reméljük,
hogy az idei évben több személyes EMO akcióra is sor kerülhet!

Adjunk hálát minden lehetőségért, amikor továbbadhatjuk az örömhírt!
Hordozzuk imádságban a töki testvéreket, a gyülekezet és a lelkészcsa-
lád életét, szolgálatát. Imádkozzunk a megszólítottakért, külön azokért,
akik várják a lelkipásztor látogatását!

-EMO
A körlevelek kiküldésében és a munkánkat hordozó-támogató testvérekkel való
kapcsolattartásban nagy segítség az elektronikus levelezés. Ezért is kérjük,
hogy akinek van működő e-mail címe, írja meg nekünk, illetve, ha változik
az e-címe, azt jelezze felénk! Aki eddig papíron kapta a körleveleket, szívesen
küldjük annak is elektronikus formában (PDF), ha tudja azt fogadni, olvasni. Az
e-körlevélre fel lehet iratkozni az EMO holnapján keresztül is! Kérjük azt is,
hogy ha valakinek a lakcíme, vagy más adata változott, értesítsen erről ben-
nünket. Néha nem is egyszerű „kinyomozni” egy-egy testvérünk új címét!

Kárpátaljai testvéreink
Bár háború elől menekülve sokan elhagyták Kár-
pátalját, azok, akik otthon maradtak, lehetőségeik
szerint folytatják a megszólító, hívogató, ébresztő
szolgálatot. Március végén a testvérek Szőlős-
gyulán jártak, hogy az ottani evangélizációra hívo-
gassák a családokat. A hívogatás során nagyon
sok áldásos beszélgetés volt azokkal, akik otthon
maradtak. Az emberek szívesen fogadták a meg-

hívást, és sokan el is mentek az evangelizációs estékre, ahol Gál Lajos ma-
gyarországi lelkész hirdette az igét.

Könyörögjünk egész Ukrajnáért, hogy legyen vége a harcoknak! Sokan
a háborús övezetből Kárpátalján találtak menedéket. Hordozzuk imád-
ságban ottani testvéreinket, a gyülekezetek, lelkészek szolgálatát!



EMO világszerte
UKRAJNA (41,1 millió lakos – a háború előtt): Ukrajnában él a világ egyik legnagyobb
ortodox közössége. Az országnak a volt Szovjetuniótól való 1991-es függetlene-
dése óta az evangéliumi egyházak száma megkétszereződött. Ez alatt a 30 év
alatt az EMO által támogatott evangelizációs programok több millió otthonhoz ju-
tottak el, s közel 400 házi csoport alakult. Imádkozzunk mindazok biztonságáért,
akik otthon maradtak, közel a háborútól szenvedő emberekhez! Imádkozzunk
igazi békéért is, hogy a munka a lehető leghamarabb folytatódhasson.
Hordozzuk imádságban az ukrán EMO munkatársait is! Az egyházak az ukrán
EMO-val együtt konvojokat szerveztek Kijevbe, hogy segítsék az embereket. „A
kisteherautók minden nap 10 városba szállítanak élelmiszert, és mentik a civil
lakosságot” – mondja a nemzeti koordinátor. A Litomyr régióban 300 gyermeket
menekítettek ki egy árvaházból. Mindezek mellett a külföldi testvérszervezetek
által nyomtatott ukrán és orosz nyelvű lelki irodalmat is igyekeznek eljuttatni az
emberekhez. Imádkozzunk, hogy Isten őrizze meg őket biztonságban, és se-
gítse őket betölteni a körülöttük élők testi és lelki szükségleteit.
OROSZORSZÁG (145,5 millió lakos): Oroszországról a háború kezdete óta szinte
csak elítélő mondatokat hallunk.
De mi inkább imádkozzunk értük,
különösen azokért a testvérein-
kért, akik az evangélium terjesz-
tésén fáradoznak! A szibériai ré-
gióba küldött EMO csapat visz-
szatért küldetéséből. 1850 kilomé-
tert tettek meg száraz vidéken és
a befagyott Bajkál-tavon. A koor-
dinátor így számolt be az útról:
„Sok faluban jártunk, házról házra,
és élelmiszercsomagokat is osztogattunk a munkanélküli családoknak”. A csa-
pat biztonságos visszatérése egy csoda. Az átkelést követő napon földrengés
rázta meg a Bajkál-tótól délre eső területet, és nagy repedések jelentek meg a
felszínen. Adjunk hálát Istennek az elvégzett munkáért és a munkások tanú-
ságtételéért, akik teljesen Isten kezére bízták magukat!
LENGYELORSZÁG (37,9 millió lakos): Megszaporodtak a kezdeményezések a
száműzetésbe kényszerült ukrán emberek megsegítésére. Az Ukrajnát elha-
gyók nagy része Lengyelország felé indult, itt fogadták be a menekültek több
mint felét, főként nőket és gyerekeket. A segítségnyújtásra komoly mozgalom
indult az egyházakon belül. Ennek köszönhetően „híd” jött létre a menekültek
és a keresztyének között. Könyörögjünk, hogy azok emberek, akiket a háború
elűzött hazájukból, az evangélium üzenetén keresztül megtalálják azt a vigaszt
és reményt, amelyet Isten Jézus Krisztus által kínál nekik.

Úton az evangéliummal a jégen át...



ÍRORSZÁG (5,0 millió lakos): Az ír politika évszázadok óta véres, összetett
és érzelmileg terhelt volt. Az itteni EMO most a helyi gyülekezetekkel együtt
elkezdte az országos akció szervezését annak érdekében, hogy minden csa-
ládnak lehetősége legyen találkozni Krisztussal. Az írországi testvérek írá-
sos bizonyságtételt juttattak el Dublin City és Monaghan és Meath megyék
10´000 otthonába. Hordozzuk imádságban a nemrég indult ír EMO szolgá-
lat munkáját!
KAMERUN (24,3 millió lakos): Boulboulel faluja az északi régióban található, és
a mafa etnikai csoport otthona. A Boko Haram terrortámadásaival szemben ott
talált menedéket ez a nagy etnikai csoport. A mafa emberek animisták, hitük sze-
rint minden dolognak, állatoknak, tárgyaknak, természeti jelenségeknek „lelkük”,
van, amit tisztelni kell. „Mióta megérkeztünk a faluba, ezeknek az embereknek a
szívét olyan mélyen megérintette az evangéliumi üzenet, hogy arra kértek, ma-
radjunk.” – számol be az ottani EMO csapat egyik tagja. A munkatársak bibliata-
nulmányozó csoportokat indítanak a keresők és mindazok számára, akik a hit út-
ján járnak. Imádkozzunk, hogy ez az utómunka sok gyümölcsöt teremjen, és é-
rett gyülekezet jöhessen létre, amely Krisztusról tesz bizonyságot.
NÉMETORSZÁG (83,2 millió lakos) A német EMO csapat mélyreható átala-
kuláson megy keresztül. Az egykori csapat négy tagja közül ketten vissza-
vonultak: Az egyik fő vezető, Ulrich Krieger lelkész, 2020-ban, Bernd Tocha
pedig tavaly márciusban. Mindketten 40 évet szenteltek életükből ennek a
szolgálatnak. Fokozatosan új csapat alakult. Hála legyen Isten hűségéért!
Imádkozzunk azért, hogy továbbra is eljuthasson az Örömhír minden ott-
honhoz ebben az országban is. Februárban a német EMO több mint 2´000
megkeresésre válaszolt, amelyekben kívülállók kértek további keresztyén
irodalmat. Emellett a csapat két új evangéliumi szórólap kiadására is készül
az ukrán menekültek számára.

&&&
Milyen szépek a hegyeken az örömhírt

mondó lábai, aki békességet hirdet, jó
hírt mond, szabadulást hirdet...

Ézsaiás 52,7




