
...ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő
pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeillesz-
kedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is

együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által. Ef 2, 19-22.

Kedves Testvéreink!
Tavaly nyáron halaszthatatlanná vált nálunk egy kerítésfal újraépítése. Se-

gítettek a szomszédok is, elkészült az új, stabil alap, aztán jött a falazás. Ré-
gi, bontott téglákból raktuk: az egyik kicsit görbe, a másik vastagabb, a har-

madik csorba. Mérőzsinór, léc, szintező, függőón segített, hogy a fal ennek el-
lenére ne legyen se görbe, se ferde. Így haladtunk sorról-sorra, míg el nem ké-

szültünk. Ez jutott eszembe egy alkalomra készülve, a fenti bibliaszakaszon gon-
dolkozva. S tudom, hogy egy-egy bibliai képet nem lehet pontról-pontra „értel-
mezni”, mégis hadd osszak meg pár gondolatot, ami elém jött ennek kapcsán:
Isten egyháza, a krisztushívők gyülekezete lelki „templom”. Egy épület, mely sok-
sok kőből épül fel. Egy-két kő nem épület, csak a sok kő együtt, és azok is csak
akkor, ha egybeilleszkednek, ha a Mester terve szerint mindegyik a helyén van, s
összekapcsolódik a többivel. Nem én vagyok a templom, hanem mi, együtt!
Döntő az alap és a sarokkő: Krisztus, és a róla szóló prófétai és apostoli bi-
zonyságtétel: a Szentírás. Ami nem erre épül, az nem keresztyén gyülekezet.
Az alapra jönnek a „kövek” szép sorban – nem holt, hanem élő kövek, Isten gyer-
mekei, a régiek és maiak együtt, egymás után. Más helyen azt mondja az Írás,
hogy „mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá”, vagyis mi nem passzív tárgyai,
hanem aktív közreműködői vagyunk az építés folyamatának. Felelősek va-
gyunk az épületért, a saját állapotunkért – egyénenként is, együtt is. Azért is,
hogy a helyünkön legyünk és szorosan kapcsolódjunk a többiekhez!
A kövek nem egyformák. Még kevésbé, mint a régi, bontott téglák.
Van kisebb, nagyobb, sérült, felemás is. De mindegyiknek meg van
a maga helye és szerepe, és mindenki hiányzik, aki nincs a he-
lyén! Urunk beépíti egyházába még azokat a „köveket” is, ame-
lyeket más félredobna, értéktelennek tartana! Megtisztítja, megfa-
ragja, és a helyére illeszti! Milyen biztató, vigasztaló ez!
A sorok az előzőre épülnek. Az örömhírt elődeinktől hal-
lottuk, s továbbadjuk a jövő nemzedéknek. (Tesszük?)
S mi mindent kaptunk még! Nyomtatott, magyar Biblia



van a kezünkben, van hitvallásunk, gyülekezetünk, templomunk, lelkipásztorunk,
vannak énekeink, lelki könyveink, missziós szervezeteink – mindez az előttünk
járók munkája, áldozata, harca, hite, élete nyomán lehet! Ezek nem az alapok,
ezek „csak” az előző sorok a falban. De milyen nagy kincsek!
Minden sor, minden kő teherhordó elem is egyben. Hordom-e azt, annyit, a-
mennyi rám jut? Néha át kell vennem egy meggyengült „kő” terhét, máskor a
körülöttem lévők tehermentesítenek, sőt van, hogy hordoznak engem.
S végül: Minden épületnek van funkciója, célja. Mi a Gyülekezet, ezen belül a
mi saját gyülekezetünk célja? Látom-e, azonosulok-e vele, dolgozom-e érte
erőm szerint? Imádkozva adjunk választ ezekre a kérdésekre!

Miszlán jártunk
Önkéntes munkatársainknak szerveztünk csendes hétvégét Miszlán, Tolna me-
gyében. Az alkalomnak több célja is volt: megemlékezni az EMO 30 éves jubile-
umáról és személyes közösségben lenni egymással a hosszú kihagyás után. E
mellett szerettük volna megszólítani Miszla lakóit az evangéliummal. Ezért szom-
bat délutánra EMO akciót szerveztünk, hogy a vasárnapi rendhagyó református
istentiszteletre szóló meghívót és egy-egy Jézusról szóló olvasnivalót átadjunk,
és ahol lehetőség nyílik, személyes beszélgetésben tegyünk bizonyságot.
Néhány gondolat három résztvevőtől: Laci a ’90-es évek közepétől tagja az EMO
csapatnak, Ildikó Laci menyasszonyaként első alkalommal vett részt ilyen akció-
ban, és Sz-né Ildikó, aki szintén először kísérte el férjét EMO alkalomra.
Hálát adok, hogy átélhettem a személyes találkozás örömét a hosszú járványidő-
szak után, amely alatt online alkalmakra szorult a közösség. A személyes talál-
kozást, fizikai jelenlétet, gesztusokat, együtt cselekvést csak részben tudja pótol-
ni az online imaóra. (Laci)

Első EMO-s szolgálatomon örömmel
töltött el, hogy mielőtt a falu lakóihoz
mentünk, imaközösséget tartottunk.
Imádságban Isten elé vittük az életü-
ket, valamint az Úr Jézus vezetését és
Szentlelkét kértük, hogy Ő szólítsa meg
az embereket rajtunk keresztül, sőt, Ő
maga menjen előttünk. Személy szerint
ezt a felkészülést fontosnak tartottam.
(Ildikó)

Az előadás a közösség fontosságáról
szólt, és lám rögtön meg is tapasztaltam milyen megerősítő is az. Láttam az
egymás iránti türelmet. Jó volt látni, hogy különböző korú és hátterű emberek
szíve egy célért dobog: továbbadni az evangéliumot! A testvérek komolyan vet-
ték a szolgálatot! (Sz.-né, Ildikó)



Jó volt tapasztalni, hogy Mennyei Atyánk-
nak még arra is gondja volt, hogy melyik
párost kikhez küldi. Többen szembesültek
üres, elhagyatott házakkal, néhányan ha-
mis istenképben bízó emberekkel. Akikkel
mi találkoztunk, azok nyitottan fogadták a
beszélgetést, a meghívót és az evangéli-
umról szóló írást. Néhány hosszabb be-
szélgetés során az Úr segített a megszólí-
tott emberek élethelyzetéhez saját élményeinkből kapcsolódni. Elmondhattuk,
hogyan kaptunk Urunktól hasonló helyzetben vigaszt, útmutatást, testvéri közös-
séget, mennyei reménységet. Például egy fiatalembernek el tudtuk mondani,
hogy milyen fontos volt számunkra egy lelki közösséghez való tartozás, és őt is
bátorítottuk arra, hogy keresse a gyülekezeti közösséget. (Laci és Ildikó)

Engem az is jó érzéssel töltött el, hogy az
EMO-s testvérek szíve nem csupán az elve-
szettek irányában nyitott és befogadó, hanem
engem is szeretettel fogadtak, mint körükben
először résztvevőt. Köszönöm szépen! (Ildikó)
Nagy bátorságot adott, mikor láttam, hogy ha
szomorúak is a testvérek mikor elutasítással
találkoztak, de nem terhelt meg senkit, mert
mindenki tisztában volt vele, hogy Isten az, aki

munkálkodik, mi csak eszközök vagyunk. Csak így lehet tovább menni. Megle-
pett, hogy átbeszéltük, ki mit tapasztalt és mindenki figyelt egymásra, s komoly
imaközösségel zártuk a szolgálatot. Már korábban, egy-egy online közösségi al-
kalomba bekapcsolódva is sokat jelentett nekem, hogy az EMO munkások min-
denkit türelmesen meghallgatnak, őszintén beszélhet mindenki az apró-cseprő
nehézségeiről kísértéseiről, és senki nem „osztja az észt”. (Sz.-né, Ildikó)
A 30 éves jubileum kapcsán egyrészt hála tölti el a szívünket, látva azokat a szol-
gálókat, akiknek az Úr kezdetektől fogva adott a szívébe elszántságot, szeretetet,
áldozatkészséget, hogy bátran vigyék az evangéliumot az embereknek. Másrészt
szomorúság is ébredt szívünkben, hogy hiányzik a fiatal generáció, az utánpót-
lás. Az aktív szolgálók egyre idősödnek,
és egyre több nehézséget okoz nekik az
utazás és a települések bejárása. Imád-
kozunk, hogy az Úr indítson fiatalokat,
akik továbbviszik az EMO ügyét leg-
alább újabb 30 éven át! (Laci és Ildikó)

Hordozzuk imádságban a falu
lakóit és az ott szolgáló lelkész
házaspár életét!



Munkatársak az EMO-ban
Ahogy az orosz-ukrán háború egyre jobban elhúzódott,
nyilvánvalóvá vált, hogy Szabó Zoltán testvérünk nem
tud egyhamar hazatérni Kárpátaljára, ezért munkát kel-
lett találnia itt Magyarországon. Az EMO vezetősége
számára pedig kézenfekvő volt, hogy akkor dolgozzon
nálunk, és odaszántságát és tapasztalatát az itteni EMO
munkában kamatoztassa. Június elejétől így ismét ket-
ten vagyunk, s Zoltán főleg az akciók szervezésében és
vezetésében jelent komoly segítséget.

Régóta imatémánk az EMO internetes munkája. Tavasszal elindult az új,
missziós honlapunk, van facebook és instagram oldalunk is. Most azt a sze-
mélyt keressük, akit Urunk hív el és állít be a megkezdett munka folytatására.
Van érdeklődő is és várjuk Isten vezetését mindannyian.

Bár szomorúak vagyunk az ukrajnai háború miatt, hálásak vagyunk, hogy
Zoltánnal együtt szolgálhatunk. Hordozzuk imádságban Zoltánt és imád-
kozzunk olyan munkatársért, aki az internetes munkát tovább tudja vinni!

Nyár végi, őszi akciók
A hosszú kihagyás után reménység szerint ismét kapunk Urunktól lehetősé-
get a személyes megszólításra, hívogatásra, bizonyságtételre. Jórészt Ke-
let-Magyarországon sikerült eddig időpontokat egyeztetnünk, de reméljük,
hogy más vidékeken is megnyílnak a kapuk. Az eddig rögzített őszi traktá-
tus osztó akciókat az alábbi táblázatba foglaltunk össze. (A tuzséri akció va-
lószínűleg le is zajlik, mire testvéreink a körlevelet megkapják.)

Tuzsér 1000 család VIII. 18-19. Ref. Gyül.
Nyírkércs+Nyírjákó 670 család IX. 9-11. Ref. Gyül.
Alattyán 910 család X. 7 - 9. Ref. Gyül.
Nyírlövő+Lövőpetri 470 család X. 21-23. Ref. Gyül.

De ezeken felül is van kilátás további őszi, sőt adventi
alkalmakra is. Reméljük, hogy se a járvány, se más mi-
att nem kell lemondanunk a tervezett szolgálato-
kat. Viszont ezekhez sok munkás kézre
és lábra lesz szükségünk!

Testvérem hol tud segíteni?
Imádkozzunk a készülő
akciókért, a gyülekeze-
tekért! Kérjünk munká-
sokat Urunktól!



Naptár-2023
Örömmel és várakozással jelezzük Testvéreinknek, hogy elkezdődött a 2023-
as évre szóló EMO (közmondásos) naptár elkészítése. Imádkozunk minden
szóért, képért, hogy Urunk megszólító üzenetét tudjuk továbbadni. Várjuk azok
jelentkezését is, akik tervezik, hogy rendelnek majd belőle!

Postázás helyett
A nyári időszakban elővettük régebbi tervünket, hogy a postai traktátusterjesz-
tés helyett valamit tegyünk azokért a településekért, ahol nincs együttműködő
gyülekezet, vagy más miatt nem tudunk élni a „hagyományos” személyes EMO
lehetőségével. A gondolat elég egyszerű: Ha a postás nem teszi be a postalá-
dákba a traktátusokat, akkor betesszük mi. Egy autónyi munkatárs, ha csak a
ládákba kézbesít, egy nap alatt egy-két kisebb települést biztos be tud járni. Az
első próbát Szombathely környékére terveztük augusztus elejére, s reméltük,
hogy be is tudunk számolni a tapasztalatokról. Aztán betegség miatt el kellett
halasztanunk az akciót, de ami késik, nem múlik! Hamarosan nekiindulunk és
igyekszünk megtalálni a legjobb megoldást ezeken a településeken is.

Imádkozzunk az érintett családokért, hogy a kis írásokon keresztül maga
Isten szóljon hozzájuk! Kérjünk bölcsességet és munkásokat a folytatáshoz!

Kárpátalján folytatódik a munka!
„A jelen helyzetben még nagyobb szükség van
arra, hogy az EMOK itthon maradt munkatársai
eljuttassák Isten igéjét a hívekhez.” – írta nemrég
Zán püspök úr egy levelében. Ottani testvéreink
sok nehézség között is készek vinni tovább az
igét, ébreszteni, hívogatni az embereket. A mun-
kát Zsendej Tibor testvérünk fogja össze a jövő-
ben, aki eddig is hűséges szolgálója volt a mun-
katársi csapatnak.

Imádkozzunk Ukrajnáért, s benne Kárpátaljáért! Könyörögjünk békéért!
Hordozzuk imádságban az EMOK szolgálatot, Tibor munkáját és a szol-
gatársak életét!

EMO világszerte
Az elmúlt hónapokban eddig nem látott mértékben erősödik a feszültség a világ
több pontján. A világjárvány után újabb háborúk, konfliktusok törtek ki, melyek
közvetlenül érintenek bennünket is. Nem tudjuk milyen irányt vesznek a folyama-
tok, de tudjuk, hogy a történelem kormánykerekét az Úr tartja kezében! Az idők
végén az emberiség majd tűz és vér közt szakad a pusztulásba, de hogy mikor,

Zsendej Tibor és felesége, Valika



azt egyedül az Úr tudja. Ezért óvatosnak kell lennünk! Sokszor érezték hívő ele-
ink, hogy közel a vég, de Isten további haladékot, kegyelmet adott. Nem tudjuk,
most hogyan lesz, azt viszont tudjuk, hogy mi a mi feladatunk: imádkozni és hir-
detni Krisztus evangéliumát. Ahol lehet, amíg lehet, és akinek lehet!
UKRAJNA (41,1 millió lakos – a háború előtt): Az egymással harcoló, egymást vádoló
felek között, a szenvedés, halál, bizonytalanság árnyékában óriási szükség van
arra, hogy az evangéliumot hirdessék. Így imádkozzunk mindazokért, akik ezen
fáradoznak! Könyörögjünk az ukrán EMO munkatársaiért és szolgálatukért!
HORVÁTORSZÁG (3,9 millió lakos): Napokon át egy koprivnicai gyülekezet tagjai
kopogtattak eddig még meg nem látogatott házak ajtaján. A beszélgetés során
egy-egy meghívóval ellátott evangéliumi szórólapot adtak át. „Meglepetésünkre
a következő vasárnapon megtelt a templomunk!” – örül egy szervező. Húszan
jöttek el először a templomba! Ez áldás és bátorítás volt ennek a keresztyén
közösségnek. Imádkozzunk, hogy a nyomtatott oldalak továbbra is sok szívhez
találjanak utat! Számos más gyülekezet is foglalkozik az evangelizációval Zág-
rábban, Splitben és Rijekában (régi nevén Fiumében).
SPANYOLORSZÁG (46,7 millió lakos): A nyári hónapokban nagy erőfeszítéseket
tesznek az evangélium terjesztésére. Kb. 120´000 család olvashatott egy-egy
evangéliumi szórólapon az Örömhírről. Júniusban a helyi EMO részt vett egy kon-
ferencián. Bátorították és tanították a keresztyéneket, hogy adják tovább az evan-
gé- liumot a környezetükben. Hamarosan új evangéliumi szórólap is készül. E
mellett az örömhír megjelenik a képernyőkön is, kihasználva a közösségi média
lehető- ségeit. Egy hónap alatt több mint 27 ezren tekintettek meg evangéliumi
tartalmat. Imádkozzatok, hogy minden elvetett mag sok gyümölcsöt teremjen!
SZENEGÁL (17,2 millió lakos) Az evangélium „igazi kihívás” ebben az országban,
ahol az iszlám uralja a vallási életet, s a keresztyénség mindössze kb. 6 %-ot
tesz ki. Május óta egy Dakarhoz közeli településen indult akció. A külvárosokban
az ország összes etnikai csoportja képviselteti magát. „Sokan válaszoltak a hí-
vásra, és néhányan beleegyeztek, hogy eljöjjenek a templomba” – számol be az
EMO egyik munkatársa. Imádkozzunk munkásokért ezen a területen! 700 km-re
Dakartól egy másik körzetben is megindultak a látogatások.

Te azonban légy józan mindenben, szenvedj ,
végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat

teljesen betöltsd. (2 Tim 4,5)
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