
enyhült, de még mindig szükségünk van imáitokra, hogy 
több rendszeres támogatónk legyen. Imádkozzunk, hogy 
Isten adjon olyan drága testvéreket, akik készek 
áldozatot vállalni a gyermekek lelki életéért! 
 

19. (sz) Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok Alenkáért, aki bibliai leckék 
fordításával szolgál. Ezekkel a leckékkel tanítjuk az 
Örömhír Klubba járó gyermekeket arra, hogy higgyenek 
Istenben. Alenka a szlovén nyelvű Csadaklikk 
honlapnak is munkatársa. Ezen a honlapon keresztül a 
gyermekek még mélyebben megismerhetik Istent az Ő 
Fiával, az Úr Jézussal és a Szentlélekkel együtt, de 
tanítást ad arra nézve is, hogy hogyan győzhetnek a bűn 
felett, és hogyan nyerhetnek örök életet. Imádkozzunk 
azért is, hogy több anyagi támogatót találhassunk! 
 

20. (cs) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok, hogy önkénteseink, akik az 
Örömhír Klubokban használt sorozatok fordítását és 
előkészítését végzik, szeptemberre elkészüljenek minden 
leckével! Használja fel az Úr szolgálatukat arra, hogy a 
mélyreható bibliai tanításon keresztül sok gyermeket 
üdvösségre vezessen! 
 

21. (p) Albánia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a durresi országos 
központunk épületének külső szigeteléséhez szükséges 
anyagi források előálljanak! A párás és tengeri sóval 
telített levegő sok kárt tett az épület szerkezetében. 
 

22. (szo) Moldávia 
Dicsérjük Istent azokért a gyermekekért, akik hallották 
az örömhírt a húsvéti időszakban. Imádkozzunk értük, 
hogy megismerjék Istent mint személyes Megváltójukat! 
 

23. (v) Montenegró 
Imádkozzunk a Húsvéti Klubokért! Imádkozzunk, hogy 
újabb gyermekeket érhessünk el! Kérjük, hogy ezek a 
gyermekek elkezdjenek járni az Örömhír Klubokba, és 
hogy új helyeken újabb Örömhír Klubokat is tudjunk 
indítani! 
 

24. (h) Szlovákia 
Kérjük, hordozzátok imában a CEF szolgálatának 

ismertetését a szlovákiai gyülekezetekben, és 
imádkozzatok területi konferenciáinkért! Ahhoz, hogy 
több gyermekhez tudjuk eljuttatni az örömhírt, több 
területi munkatársra van szükségünk. Legalább öt 
szlovák területen nincs még munkatárs. Hazánkban most 
szabadságban élhetünk; segítsen bennünket az ÚR, hogy 
ezt is az evangélium hirdetésére fordíthassuk! 
 
25. (k) Románia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy idén nyáron a CityKids 
program segítségével a Bukarestben élő gyermekek is 
meghallhassák az evangéliumot! 
 
26. (sz) Csehország 
Imádkozzunk az Északnyugat-Csehországban szolgáló 
Kohout házaspárért! A gyermekek felé való közvetlen 
szolgálatban nagy szükségük van munkatársakra. 
 
27. (cs) Szerbia 
Imádkozzunk a Čačak, Mrčajevci és Kraljevo 
településeken élő gyermekekért, akiknek már van 
valamilyen kapcsolatuk az ottani CEF-munkatársakkal. 
Imádkozzunk, hogy felébredjen bennük a vágy, hogy 
Örömhír Klubba járhassanak, Isten pedig nyisson ajtókat 
és mutasson utat a megfelelő személyek felé, akik 
segítségével az Örömhír Klubok elindulhatnak! 
 
28. (p) Montenegró 
Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik a tivati 
Örömhír Klubba járnak! Kérjük, hogy növekedjenek 
hitükben, és barátaikat is hívogassák az alkalmakra! 
 
29. (szo) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy a Travnikban, Novi Travnikban és 
Bugojnóban működő Örömhír Klubok 
problémamentesen tovább folyhassanak! Kérjük, hogy 
Isten áldja meg a gyermekeket, családokat, és vonja 
közelebb őket magához! 
 
30. (v) Közép-Európa 
Kérjük, imádkozzatok továbbra is, hogy Balázs és 
Ildikó, a közép-európai iroda vezetői, új barátokra 
találjanak, akik készek imádkozni szolgálatukért, és 
adakozni annak céljaira! 

 
 

 
 
„Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál 

engem, lelkemben erő támadt.” Zsolt 138,3 
 
Lelkemben erő támadt 
 
Éljünk a világ bármely részén, szemmel látható tény az, 
hogy körül vagyunk véve érzelmileg zavart emberekkel; 
olyanokkal, akik képtelenek uralkodni érzéseiken, és 
sokszor a cselekedeteiken is. Számtalan bűntettet 
követnek el emiatt, az újságok pedig sokszor csak így 
írnak az áldozatokról: „rossz időben volt rossz helyen”. 
Azok, akik szellemileg zavartak, gyakran teljesen idegen 
embereket támadnak meg, esetleg meg is ölik őket, vagy 
egész családokat pusztítanak el. 
A világvallások némelyike túlzottan felnagyítja az 
emberi lélek problémáját. 
Az igazi keresztyénség nem így tesz. A menny és föld 
Urának szolgái valami teljesen mást élhetnek át. A 
Biblia rengeteg nehézségről, kemény megpróbáltatásról 
számol be, amelyek jelen voltak Dávid életében, és 
amelyeket ilyen mértékben legtöbbünk nem ismer. De 
Dávid még ekkor is megmutatja azt a titkot, hogy 
hogyan őrizhetjük meg egyensúlyunkat a nehézségek 
között: az Urat hívja segítségül, és az ÚR erőt önt 
lelkébe. 
Mi ismerhetjük az egyedüli Isten erejét, aki képes és 
kész új szívet és vele együtt erős, állhatatos lelket 
teremteni. 
Ő erősítette meg szeretett Fiának lelkét is, amikor el 
kellett hordoznia a büntetést a világ valamennyi bűnös 
embere helyett. 
Te meggyötört lélek, az Úr képes beléd is erőt önteni!  



Ő teremthet új természetet a gyermekek életében is, 
akiket a gyermek-misszionáriusok tanítanak. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejös G.) 

 
1. (szo) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a CityKids szemináriumokért, 
ahol a nyári missziókban részt vevő szolgálók 
felkészítése folyik! Bielsko-Bialában a gyülekezetek 
készek arra, hogy CityKids missziót indítsanak. 
Áprilisban konferenciát szeretnénk tartani Varsóban; 
kérjük, imádkozzatok Edytáért és Robertért, akik ezen a 
területen szolgálnak! 
 
2. (v) Bulgária 
Imádkozzunk Veszkáért, aki a Sztara Zagora-i területen 
keres újabb iskolákat, hogy azokban is hirdethesse 
húsvét üzenetét! 
 

3. (h) Görögország 
A húsvét előtti héten (április 3–7.) újból felkeresnénk 
néhány állami iskolát, hogy elmondhassuk az Úr Jézus 
áldozatáról és feltámadásáról szóló csodálatos üzenetet. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy nyitott ajtókra találjunk! 
 
4. (k) Macedónia 
Szeretnénk minél több gyermekhez eljuttatni az örömhírt 
az április 4–10. közötti szkopjei könyvvásáron. 
Imádkozzunk, hogy Isten áldása legyen az elvetett 
magon, hogy az sok gyümölcsöt teremjen! 
 
5. (sz) Ciprus 
Áprilisban különböző evangélizációs alkalmakon 
próbálják elmondani az örömhírt önkénteseink és a CEF 
misszionáriusa. Kérjük, imádkozzatok, hogy nyitott 
ajtókra találjunk! 
 

6. (cs) Moldávia 
Ebben a hónapban országos konferenciát szervezünk 
mindazoknak, akik hirdetik az örömhírt a 
gyermekeknek. Kérjük, imádkozzatok valamennyi 
résztvevőért, azokért is, akik külföldről utaznak a 
konferenciára. Köztük lesz Sebastian, Linda, ill. egy 

román és egy ukrán csapat. 
 
7. (p) Magyarország 
Imádkozunk, hogy keresztyén családok nyissák meg 
otthonaikat Húsvéti Klubok tartására. Tegye lehetővé 
Isten az iskolák megnyitásával is, hogy sok gyermeknek 
elvihessük az evangélium üzenetét! Szeretnénk, ha ebbe 
a helyi gyülekezetek is bekapcsolódnának. Imádkozunk, 
hogy olyanokat is taníthassunk, akik még soha nem 
hallották az evangéliumot. Hadd szülessenek új életek 
Krisztusban! 
 
8. (szo) Románia 
Hálásak vagyunk a tábori szolgálatért, amelyen keresztül 
Isten eddig is sokakat megmentett az örök életre. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy a különleges programokkal 
meghirdetett 2017. évi táborok (pl. zenei, angol nyelvi 
tábor) áldást hozhassanak a nagyvárosi gyermekeknek 
is! 
 
9. (v) Szlovénia 
Az emberiség történetének legszebb eseménye az, hogy 
Jézus megszületett, legnagyobb igazsága pedig, hogy Ő 
meghalt a bűneinkért. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
világosan mondhassuk el ezt az üzenetet az idei Örömhír 
Klubokban, és a Szentlélek győzzön meg ennek 
igazságáról gyermekeket és szülőket! 
 
10. (h) Bosznia-Hercegovina 
Könyörögjünk Istenhez, hogy nyisson ajtókat előttünk, 
hogy minél több gyermeket elérhessünk a húsvéti 
üzenettel, különösen a muzulmán területeken! 
Imádkozzunk bölcsességért és kegyelemért, hogy 
hirdethessük az evangéliumot gyermekeknek, 
fiataloknak és szülőknek! 
 
11. (k) Törökország 
Imádkozzunk az Úrhoz, hogy több irodalmi anyagunk 
készüljön el a gyermekszolgálathoz, mivel egyre több 
keresztyén kér tőlünk segítséget, hogy elérhesse a 
gyermekeket. 
 
12. (sz) Koszovó 
Imádkozzunk a rendszeres Örömhír Klubokba járó 

gyermekekért, hogy az Úr adjon nekik új életet az Úr 
Jézusban! Szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre jobban 
terjed hazánkban az iszlám radikalizmus. 
 
13. (cs) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy Isten kegyelméből idén nyáron is 
megtarthassunk minden bibliai tábort! Imádkozzunk, 
hogy a főépület, melyben a tűz kárt tett, ismét 
használható legyen! Kérjük az Urat azért is, hogy 
áshassunk egy kutat, mivel a táborok idején igen 
korlátozott a vízellátásunk. 
 
14. (p) Csehország 
Imádkozzunk, hogy bőséges gyümölcse legyen az állami 
iskolákban szervezett húsvéti programoknak! Bízunk 
abban, hogy Isten ajtókat fog nyitni nemcsak az 
iskolákba, de Igéje által sok gyermek szívéhez is. 
 
15. (szo) Görögország 
Munkatársaink, Sztefanosz és Jannisz fogják képviselni 
Görögországot májusban a nemzetközi CEF 
konferencián. Imádkozzunk, hogy új látást kapjanak, és 
megújuljanak mind lelkiekben, mind fizikai erejükben! 
 
16. (v) Bulgária 
Imádkozzunk Viaráért, akinek munkatársra és új 
önkéntesekre van szüksége a szófiai szolgálatban. 
Imádkozzunk, hogy Isten hívja el a megfelelő személyt! 
 
17. (h) Magyarország 
„Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön 
munkásokat az aratásába!” Draskóczy Gábor és Kati a 
tervek szerint júliustól egy évre kilép a szolgálatból. Az 
Úrtól való vezetésre van szükségünk, hogy megtaláljuk 
azokat, akik helyettesíthetik őket szolgálatuk sok 
területén: területi munkájukban, a képzésekben, az 
Örömhír gyermekújság szerkesztésében stb. Három 
területen, ahol helyi munkatársaink nyugdíjba mentek, és 
még nincs utódjuk, imádkozunk újabb munkatársakért. 
Imádkozunk új budapesti munkatársakért és új irodalmi 
koordinátorért is. 
 
18. (k) Horvátország 
Dicsérjük az Urat, mert szorító anyagi helyzetünk kissé  


