
Kedves Testvéreink

Szeretettel köszöntünk mindenkit a győztes Bárányt, feltá-
madott Urunkat dicsérő mennyei "énekkarok" énekével, ahogy

azt János apostol lejegyezte:

„. . .egy a vének közül azt mondta nekem: Ne sírj! Íme,
győzött a Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy
felnyissa a könyvet és hét pecsétjét.

És láttam a trón és a négy élőlény között és a vének kö-
zött egy Bárányt állni, mint egy megöletettet, hét szarva és
hét szeme volt: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész
földre.

Eljött, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és
amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy
vén leborult a Bárány előtt, mindegyiknél hárfa és füstölő-
szerrel teli aranycsésze volt, amelyek a szentek imádságai.

És új éneket énekeltek, amely így hangzott: Méltó vagy,
hogy átvedd a könyvet, és felnyisd pecsétjeit, mert megöltek,
és véred által megvásároltál Istennek minden törzsből, nyelv-
ből, népből és nemzetből, és királysággá és papokká tetted
őket a mi Istenünknek, és uralkodnak a földön.

És láttam és hallottam sok angyal hangját a trón, az élő-
lények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezer-
szer ezer volt; és hangosan ezt mondták: Méltó a megöletett
Bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség,
a hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás!

És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a
földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben
van, ezt mondta: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisz-
tesség, dicsőség és hatalom örökkön-örökké.

A négy élőlény pedig ezt mondta: Ámen. És a vének le-
borultak, és imádtákőt.”

Jelenések5,5-14
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EMO-hétvége örömmel...
Nemcsak a vitaminraktárunk
fogyatkozik meg tél végére.
Ha hosszabb ideig nem talál-
kozunk azokkal, akikkel „Egy
ügyért” munkálkodunk, vá-
gyunk együtt lenni az Úr előtt,
hogy megújítson minket. Ezen
a március eleji hétvégén két
fontos és időszerű kérdésben
beszélt szívünkre az Úr.
A magunk és egymás terhének hordozását a Galata 6,1 -5 alapján két esti áhí-
tatban érthettük meg, mely rámutatott egyéni és közös felelősségünkre is. Sze-
mélyesen az Úrral való kapcsolatunkban, és a „Krisztus-test”-ben a közösségben
megélt áldások közben változunk, növekedünk. Az ember elhívatása ebben a
földi létben, hogy ami valóság a láthatatlan világban, az megjelenjen látható mó-
don az életünkön keresztül. Ennek részeként kell megjelennie a Krisztus test va-
lóságának is Isten népe életében. E nagy méltóság hordozása, megélése akkor
lesz hiteles, ha az Úrral személyes szeretet-közösségben, engedelmességben, a
kijelentett Igéhez igazodva élünk, és egymáshoz is így viszonyulunk. Mai egyén-
központú világunkban különösen fontos észrevennünk a Szentírás „többes
számban” kijelentett ígéreteit, felszólításait, biztatásait! Felelősek vagyunk ma-
gunkért és a közösségért, s a közösség is tagjaiért – együtt egymásért! Mindket-
tőről számot fogunk adni egyszer az Úr előtt, aki velünk van ezen az úton.
A hétvége fő témája: „A korszellem és a keresztyénség” időszerű és Ige-szerű
értelmezése volt. A kor, amelyben a keresztyénségünket megéljük, hatással van
ránk. A korszellem által uralt világ mindig ideig való és a testi létformánkon ke-
resztül szólít meg minket. Az 1 . Korintusi levél 3. részében ennek a gondolko-
dásnak és életmódnak karakteres formái állnak előttünk. A tömegtájékoztatás
úgy alakítja a közgondolkodást, hogy ideigvaló, mulandó célok, tervek, foglalja-

nak le minket, és ez mindent felülírjon. Ahhoz pártol
a lelki értékrendünk, amivel legtöbbet foglalkozunk.
Ha Isten igéjével foglalkozunk sokat, az maradan-
dóan formálja lelkünket, eggyé leszünk Isten gon-
dolataival. Észre se vesszük, hogy épp ettől fordít el
minket ez a korszellem, amikor azt hirdeti: minek
lenne a memóriánkban és a szívünkben az Ige, ha
a Google keresőbe írva rögtön megtaláljuk. De ami
csak ott van, az nincs a szívben és nem alakítja a
személyiségünket. Gyakran a kényelem, a jólét u-
táni vágy felülír minden józanságot és sodródva
hajszol a világi kívánságokba. Aztán elkezdünk a

Előadónk: Sipos Ajtony Levente
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világ félelmei szerint félni, pedig Isten azt mondja az ő népének, hogy e világ
félelmei szerint ne féljenek, mert a világ urai, uralkodói és a korszellem által u-
ralt világ minden generációban megbukik. Isten mindig értelmes szavakon, az
Ő kijelentett, leírt beszédein keresztül fordul hozzánk. Jézus is mindig ahhoz
ragaszkodott, ami meg van írva. Szükséges nekünk is az igéhez ragaszkodni,
hogy el ne sodródjunk és a hitetés áldozatává ne váljunk. Így tart velünk kap-
csolatot az Úr, olvassuk hát és tanulmányozzuk hűségesen az igét, imádkozva,
hogy egyre jobban megismerjük az ige Urát, aki adja az Ő Szentlelkét, hogy
értsük is Isten nagyságos dolgait és megismerjük akaratát.
Az együttlétünk kedves színfoltja volt az is, hogy ki-ki a közös lelki asztalra
verset, éneket, beszámolót hozott, vagy éppen élete aktuális történéseinek
kicsi mozzanatát tette le, azaz mondta el. Ezzel nem csak gazdagodtunk,
hanem a közösséget is megélhettük. A lelki munkamezőn kevesebb lehető-
ség van ismerkedésre, most a Kárpátaljáról jött testvéreink énekei is gazda-
gítottak, az ő hűségüket látva bátorodott is a szívünk.

Annyira jó együtt lenni azokkal, akikkel ugyanazt
a drága hitet kaptuk Urunktól, és ha néhány éve,
vagy évtizede teljesen ismeretlenek voltunk is
egymás számára, Isten Szentlelke testvérekké
formált és annak az országnak tett polgáraivá,
amit az Úr Jézus az Ő golgotai váltsághalála
árán szerzett meg számunkra.
A minden jóval ellátott hétvégi alkalmat a vasár-
napi istentiszteleten való részvételünk zárta, ahol
a 1 9. zsoltár versei Isten igéjének mindenre
elégséges voltára hívták fel a figyelmünket. Ér-
demes újra elolvasni a nevezett zsoltárt, de leg-

alább a 8-11 .-ig terjedő verseit, és akár meg is tanulni, mert felüdít, bölccsé tesz,
megörvendeztet, .. . kívánatos és édes, ... de leginkább azért, mert MEGMARAD
ÖRÖKKÉ! Mindezekért az Úré a hála és dicsőség: S.D.G. Vinczéné Ildikó

Hálás a szívünk a munkatársakért, s velük való találkozás minden
lehetőségéért! S jó látni, hogy ők is örömmel jönnek, vannak együtt,
hogy a távolságok ellenére egy csapat lehetünk. Imádkozzunk a ter-
heket hordozókért, betegekért! S ne szűnjünk meg imádkozni új
munkatársakért!

Postai terjesztés
Február során ismét postai úton jutott el több település otthonaiba egy-egy EMO
traktátus. Húsz Baranya-megyei falu közel 4´400 családja mellett Győr-Moson-
Sopron megye 48 településén mintegy 1 6´800 család kapta meg a "Ne aggodal-
maskodjatokP!" c. írást.
Ahogy eddig, úgy most is közös ellenőrzést végeztünk néhány településen a
posta munkatársaival, hogy lássuk, valóban megkapták-e az érintettek az EMO

A legfiatalabb és legidősebb résztvevő
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traktátusokat. Hála Istennek, a postások munkáját ezúttal is rendben
találtuk, sőt az egyik postás hölggyel jó lelki beszélgetést is
készített Urunk. Hordozzuk őt is imádságban!
Sajnos az ellenőrzés során megkérdezettek túlnyomó
többségénél teljes közönyt láttam. A kapott lappal
kapcsolatban nem igen volt kérdésük, megjegy-
zésük, még csak vitatkozni sem volt kedvük a le-
írtakkal. Sokan őszintén megmondták, hogy kiha-
jították. Felmerül persze a kérdés: van-e így értel-
me az egésznek? Azt gondolom, hogy van. Mert ha
csak egy ember lelke mozdul az Úr felé, akkor megérte! Mi
pedig imádkozzunk, könyörögjünk, hogy Urunk igéje és Lelke végez-
ze el áldott munkáját ígérete szerint:
„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem
megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és
kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér
vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küld-
tem.” Ézs 55,10-11

Húsvéti „képeslapok” és EMO missziós naptár
A tavalyi év egyik újdonsága volt az az EMO „képeslap”,
amely gyülekezeteknek kínált missziós lehetőséget. A
húsvéti ünnepekre egy igés-áhítatos képeslapot készítet-
tünk, amelyet az ünnep előtt a gyülekezetek kiküldhettek
az egész település valamennyi családjának. A testvérek
ezt szívesen fogadták, s tavaly 22 gyülekezet élt a lehe-
tőséggel, így közel 30´000 postaládába jutottak el a lapok.
Idén is szeretnénk, ha so-
kakhoz eljuthatna a nagy-
pénteki-húsvéti örömhír, így
201 9-re új lapot készítet-

tünk. Ebből 24 gyülekezet 20´370 darabot
kért, hogy a nagyhéten, ill. Húsvét ünnepén igével
köszöntsék a környezetükben élőket, néhol az
egész település minden családját!
Urunk iránti nagy hálával mondhatjuk el, hogy a
201 9-re kinyomtatott 11 ´000 db naptár mind elfo-
gyott (pár darab maradt csak mutatóba az irodai
„archivumban”). Mintegy 1 80 testvérünk kért
több-kevesebb példányt, köztük lelkészek a gyü-
lekezetük számára, hogy aztán ők adják tovább
érdeklődő, nyitott embereknek. Reménységünk
szerint ez azt jelenti, hogy Magyarországon

A 2019es lap első oldala
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1 0´000 és Kárpátalján 1 ´000 családot egész évben elkísérnek a naptárban ol-
vasható igék és igei gondolatok. Bár minél többen engednének a szíveket szó-
longató üzenetnek, és indulnának el, vagy tovább – Jézust követve!

Jó átélni, amikor Urunk megvalósít egy gondolatot! Látni ahogy "testet ölt"
a Tőle jött indítás közös munkánk nyomán. Ezt éltük át a képeslap és a
naptár kapcsán is – adjunk hálát érte együtt! S ne szűnjünk meg imád-
kozni azokért, akik megkapták vagy megkapják idén a lapokat, s akiknek
falán ott lóg az EMO naptár! Adjunk hálát, hogy sok-sok családhoz ilyen
módon is eljuthat az evangélium – először, vagy újra! De legfőképpen
az örömüzenetért, hogy Urunk eljött, meghalt és feltámadt!

Előttünk álló feladatok
Postai terjesztés folytatása: Még a tavaszi időszakban szeretnénk újabb
kb. 20´000 családnak eljuttatni egy-egy traktátust Győr-Moson-Sopron megye
olyan településein, ahol nincs működő protestáns gyülekezet.

Akciók: Minden év elején ismét megkeressük azokat a gyülekezeteket, amely-
nek környezetében az addigi egyeztetések nyomán arra az évre traktátus osztást
terveztünk. Idén is így volt ez, de sajnos a legtöbb gyülekezetnél ill. településen –
különböző okok miatt – halasztani voltunk kénytelenek az EMO akciót. Eddig
mindössze két akció időpontját sikerült rögzíteni (de dolgozunk a többin is!):

2019. május 345én, Baranya megyében, a Kovácshida-környéki
Református Gyülekezethez tartozó 9 kistelepülésen (Cún, Drávacsepely, Dráva-
piski, Drávaszerdahely, Ipacsfa, Kémes, Kovácshida, Szaporca, Tésenfa: összesen 850 otthon).

2019. május 171819én, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
Sajóbábonyban (1 1 40 otthon, házigazda a Református Gyülekezet)

Szükség lesz a munkás kezekre (és lábakra), és
a „róla vallást tévő ajkakra”! Várjuk a testvéreket!

Információk
Az EMO továbbra is jogosult a jövedelemadó 1 %-ára. Köszönjük azoknak,
akik eddig is támogattak bennünket ilyen módon, s kérjük, hogy aki teheti,
rendelkezzen adóbevallásakor az EMO javára. Rendelkező nyilatkozat minta
az EMO honlapon található: http://www.emoalapitvany.hu/file/F1 3brendny1 8a5.pdf

A tavalyi évben újra „életre kelt” az EMO Facebook oldala, ahol friss informáci-
ókat, beszámolókat, képeket és egyéb lelki tartalmat talál mindenki, aki meg-
látogatja. Az EMO honlap átalakítás alatt van. Működik, de több dolog csak
ideiglenesen megoldott. Reméljük hamarosan új köntösben jelentkezhet!

Köszönet mindazoknak, akik traktátus-osztással, szervezéssel, számítógépes
munkával, fordítással, tartalmi és nyelvi lektorálással, takarítással, virág locso-
lással, pakolással, csomagolással, vagy éppen adományaikkal, illetve a látha-
tatlan, de annál fontosabb imádsággal – vagy bármilyen más módon segítik
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szolgálatunkat. Köszönjük azok segítségét is, akik a ké-
peslapok, naptárak és hasonló kiadványok kiadását
támogatták! Legyen Istené mindenért a dicsőség!

EMO világszerte
BOSZNIA-HERCEGOVINA (3,5 millió lakos, EMO vezető:
Perica Sapina) Srebrenica ebben az évben is megemlé-
kezik a II. világháború óta történt eddigi legnagyobb
európai mészárlásról. Huszonnégy évvel ezelőtt a szerb
erők több mint 8 ezer muszlim férfit és fiút végeztek ott ki
július 11 -1 8. között. A helyi EMO koordinátor egy maroknyi ke-
resztyénnel elment a kelet boszniai városba, hogy az ottani lakosokkal találkoz-
zon. Imádkozzunk, hogy az otthonok és a szívek nyíljanak meg, és az evan-
gélium ereje jelenjen meg mindazok életében, akik hallják az örömhír üzenetét.

KAMERUN (24,3 millió lakos, EMO vezető: Laurent Tagne) Az evangélizációs munka
mintegy 40 „akciós zónában” folyik az északi Adamawa tartományban, a három
északi régió egyikében. Itt közel 60 ember talált élő hitre Krisztusban. „Novem-
berben a tartomány Vina kerületében barbár zavargások és erőszak jelent meg,
s ez aggodalomra ad okot” – mondja a helyi EMO koordinátor. Lakosok ezrei,
főleg fulanik hagyták el falvaikat, hogy elkerüljék a túszejtőket, akik már közel 5
éve terrorizálják őket. „Isten kegyelméből a nyugalom visszatért”. Imádkozzatok
a helyi EMO-s munkatársakért, akik visszatértek Koniol-ba és Wassade-ba. Eb-
ben a két kerületben már közel húsz újonnan megtért ember van.

CSEHORSZÁG (10,6 millió lakos, EMO vezető Vladimir Kšikal) A cseh EMO Karlovy
Vary minden otthonát elérte az evangélium üzenetével. A termálfürdőiről és
mozi-fesztiváljáról híres nyugat-csehországi turisztikai központ egész évben
sok látogatót vonz. Most kb. 60´000 lakoshoz jutott el az evangélium. Áprilistól
kezdve az EMO támogatja a keresztények szolgálatát a Domažlice-i járásban,
a német határ mellett. Egy másik nyugat-csehországi helyszínen mintegy
22´000 otthont szeretnének elérni. Imádkozzatok az igemagvakért, amelyeket
a keresztények vetnek ebben a régióban!

BUDAPEST Április elején nyugat- és közép-európai EMO vezetők találkoztunk itt,
hogy tapasztalatainkat megosszuk, az előttünk álló feladatokról közösen gondol-
kozzunk, s együtt imádkozzunk Urunk színe előtt. Könyörögjünk az EMO vezetőiért!

Körlevelünk minden olvasójának kívánunk
Áldott Feltámadásünnepet!

Dziękuję!
Thank You!

Takk!

Hvala!

Þakka þér!
Grazie!

Σας ευχαριστούμε!

Спасибо!

Благодарим Ви!

Köszönjük!

Paldies!

Mulțumesc!

Merci!

Дякуємо!
Ďakujem!

Ju faleminderit!

Vielen Dank!

Kiitos!

¡Muchas gracias!

Bedankt!Eskerrik asko!

Tänan teid!
Tapadh leibh! Ви благодариме!

Obrigado!

Tack!

Děkuji !

À ringrazià vi!

Diolch yn fawr!
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