feleségéhez tartozott. Imádkozzunk, hogy megkapják az
e területen végzendő munkához szükséges látást,
bölcsességet és erőt! Négy terület van, ahol a területi
munkatársak nyugdíjba mentek; imádkozzunk utódokért!
18. (p) Csehország
Isten kegyelmesen ajtót nyitott hazánkban az evangélizáció
előtt. Kérjük, imádkozzatok, hogy az a sok gyermek, aki
hallotta az evangéliumot, megértse a megváltás üzenetét, és
bizalmát vesse abba, aki egyedül képes őket megmenteni!
19. (szo) Horvátország
Imádkozzunk, hogy hamarosan elkészülhessen a
Csodaklikk oldal fordítása! Hadd hozzon ez az oldal áldást
és bátorítást a gyermekeknek!
20. (v) Ciprus
Imádkozzunk az ország török ciprióták lakta részéért!
Eltekintve néhány irodalmi anyag terjesztésétől, nem sok
szolgálatot tudunk végezni itt. Az Úrra nézünk, akitől
lehetőségeket kaphatunk, és aki kaput nyithat előttünk.
21. (h) Bulgária
Imádkozzunk a Veliko Tarnovói gyülekezetekért, amelyek
most csatlakoznak a „Reményt a bulgáriai gyermekeknek”
projektünkhöz! A mai naptól hirdetjük Krisztust különböző
parkokban; imádkozzunk, hogy a gyermekek megtérjenek,
és hogy jó időt kapjunk!
22. (k) Moldávia
A hónap végén csendeshéten vesz részt az egész csapat,
ahol dicsérhetjük Istent azért a munkáért, amit Ő ezen a
nyáron elvégzett. Arra is lesz időnk, hogy tanuljuk, hogyan
végezhetjük
szolgálatunkat
még
hatékonyabban.
Imádkozzunk a Moldáviában szolgáló 17 főállású
misszionáriusért!
23. (sz) Szlovákia
Kérjük, hordozzátok imádságban a pozsonypüspöki
gyülekezetet, ahol augusztus 23-án és 24-én segítőkként
veszünk részt egy délutánonként gyermekeknek, esténként
felnőtteknek rendezett szabadtéri evangélizáción. Kis
gyülekezet ez, de nagyon vágyik arra, hogy kinyújthassa
kezét a közelben lakó emberek felé. Kérjük, imádkozzatok,
hogy sok gyermek és felnőtt jöjjön el, és fogadja el
személyesen Jézus Krisztust mint Urát és Megváltóját!

24. (cs) Törökország
Imádkozzunk azokért a kapcsolattartókért, akik a 2017.
szeptemberében kezdődő TCE (Gyermekek Evangéliumi
Tanítása) tanfolyamot készítik elő! Az Úr hozza el azokat,
akiknek itt kell lenniük, hogy felkészüljenek a gyermekek
közötti evangélizációra!
25. (p) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk, hogy azoknak a gyermekeknek, akik itt
voltak a bibliai táborokban, és eljutottak az ÚR üdvözítő
ismeretére, maradandó gyümölcs teremjen az életében!
26. (szo) Közép-Európa
Imádkozzunk Sebastianért, aki ma Szerbiában szól a
szerbiai, montenegrói és boszniai munkatársi csapatokhoz,
az elkövetkező napokban pedig a romániai Vezetőképző
Tanfolyamon fog oktatni.
27. (v) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon országszerte a
hívőkben, adjon a szívükbe vágyat és késztetést, hogy saját
lakóhelyükön hozzálássanak a gyermek-evangélizáció
szolgálatához! Kérjük az Urat azért a sok-sok gyermekért,
akik még sosem hallották az evangéliumot! Imádkozzunk,
hogy lehetőségük nyíljon meghallani az örömhírt, és készek
legyenek Krisztusba vetni bizalmukat!
28. (h) Görögország
Kérjük, imádkozzatok két új, lehetséges főállású
misszionáriusért, akik most lépnének be a CEF-be!
Mindketten önkéntesek, akik több éve segítenek nekünk.
Látjuk rajtuk, mennyire szeretik az Urat és a gyermekeket.
26. (k) Közép-Európa
Imádkozzunk Balázsért és családjáért! Könyörögjünk, hogy
több támogatója legyen szolgálatuknak!
30. (sz) Románia
Kérjük,
imádkozzatok,
hogy
a
www.everychildinromania.com honlap segítségével még
több romániai gyermek hallhassa meg az evangélium
üzenetét, és juthasson el a Megváltóban való hitre!
31. (cs) Csehország
Dicsérjük Istent, amiért másokat is képezhetünk az online
Levelező Klub segítségével végezhető gyermekszolgálatra!
Kérjük, imádkozzatok, hogy ez is eszköz lehessen Isten
kezében, amelyet sok országban használni tud!

„Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását,
és a te anyádnak oktatását el ne hagyd!” Péld. 1,8
Apa, anya, gyermekek
A család, mint egység, igen nagy kincs a világban a
teremtéstől fogva mindmáig. Isten különleges ajándéka
ez a férjnek és a feleségnek is, ajándék a gyermekek és a
gyermekek gyermekei számára is.
A bűneset után a bűn a családba is betört: már a legelső
családban megölte a testvérét az egyik gyermek. Ábel
azért halt meg, mert elhatározta, hogy Isten terve szerint
fog élni és így mutatja be áldozatát is. Ábel hite még ma
is beszél (lásd Zsidók 11,4).
Azóta sem szűntek meg a házasság és az Isten terve
szerinti család elleni támadások. Az erős házasságok és
családok mindig is ki voltak téve nehézségeknek. Így
volt Amrámnak és Jókebednek, Mózes, Áron és Mirjám
szüleinek idejében, és így volt Jézus Krisztus földi
szüleinek, Józsefnek és Máriának életében. Az ilyen
családok azonban tudtak bízni Isten hűségében.
Az elmúlt évtizedekben jól láthatóan felerősödtek a
Biblia szerint élő családok elleni támadások. Nemcsak
az erkölcstelenség és a hamis vallások jelentenek
támadást, hanem az utóbbi évek ideológiai-politikai
mozgalmai, az úgynevezett nyílt társadalom is, amely a
bibliai család fogalmát is megpróbálja megsemmisíteni.
Néhány hete Család kongresszust tartottak abban az
országban, ahol most lakunk, a kormány támogatásával.
Itt egy nyilatkozatot fogalmaztak meg az ilyen
támadások ellen, mely így szól: „A család a társadalom
természetes és alapvető egysége, a világ teremtésének

része, és a szabadsághoz vezető erő forrása… A
természetes család egy férfi és egy nő egész életre szóló
házasságával
kezdődik,
melynek
célja,
hogy
gyermekeket hozzon világra.”
Imádkozom azért, hogy ez a bibliai alapokon álló
mozgalom széles körű elfogadásra és követőkre találjon,
és több gyermeknek adja meg az esélyt arra, hogy
miközben igazi családban nő fel, Isten hatalmas tervét is
megismerhesse. A gyermekeknek szükségük van arra,
hogy meghallják ezt a tanítást, és az ÚR örök
rendelkezései szerint éljenek.
Apa, anya, gyermekek – micsoda ajándék Istentől!
Dicsérem Őt, amiért nekem is megadta, hogy családban
nőhessek fel, hogy saját családunk lehessen - benne öt
gyermekkel és (jelenleg) nyolc unokával -, és hogy
hirdethessem a gyermekeknek Krisztust, aki a család
Szerzője!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann

való mindennapi járásukban.
5. (szo) Koszovó
Imádkozzunk, hogy tudjunk vásárolni egy autót Pajtim
és Nora Sz. szolgálatának céljaira! Jelenleg
tömegközlekedéssel járnak az Örömhír Klubokba, ami
kisbabával nagyon nehéz.
6. (v) Görögország
Hordozzuk imában az új tanévben tartandó szolgálatok
megtervezését! Ehhez bölcsességre van szükségünk,
hogy Isten és a gyermekek felé való szolgálatunk a
leghatékonyabban munkálja az Úr dicsőségét.

szolgálatba állhasson
nyújthasson Edytának!

a

CEF-nél,

és

segítséget

12. (szo) Montenegró
Montenegrói fiatalok is részt vesznek a szerbiai
nyárimisszionárius-képzésen (augusztus 13-tól 26-ig).
Imádkozzunk értük, hogy komolyan vegyék a képzést,
és ezalatt is közeledjenek az Úrhoz!

7. (h) Montenegró
Imádkozzunk a jövő heti 3 Napos és 5 Napos Klubokért!
Imádkozzunk, hogy a gyermekek megértsék Isten
irántuk való szeretetét!

13. (v) Szerbia
Imádkozzunk az augusztus 13–26. között tartott
Nyárimisszionárius-képző Tanfolyamért! Imádkozzunk a
résztvevőkért, hogy alkalmazzák is a tanultakat!
Könyörögjünk a második héten tartott 5 Napos
Klubokért! Kérjük, hogy az evangélium eljusson a
gyermekekhez, és életük az Úrhoz fordulva
megváltozzon!

8. (k) Moldávia
Augusztus 8-tól 13-ig tini tábort szeretnénk tartani.
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten gondoskodjék
mindenről, amire az alkalom lebonyolításához szükség
van, és minden résztvevő megismerhesse a Biblia
Istenét!

14. (h) Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a most folyó táborainkért
(Ustkában és Oćwiekában), hogy az Úr minél több
gyermeket megmenthessen általunk, és hívjon el újabb
munkatársakat a gyermekek közötti szolgálatra, erre a
hatalmas missziói területre!

2. (sz) Horvátország
A nyári táborok áldást, de kihívást is jelentenek
táborvezetői csapatunknak. Adjon nekik az Úr napról
napra új erőt! Imádkozzunk, hogy a táborban hallott
bibliai üzenet minél több gyermek életébe hozza el a
fordulópontot!

9. (sz) Szlovénia
Északkelet-Szlovéniában még három gyermektábor lesz.
Kérjük, imádkozzatok Tonckáért, hogy legyenek segítői,
legyen ereje, egészsége a táborok megszervezéséhez és
vezetéséhez! Imádkozzunk leendő munkatársunkért, Lila
K-ért is, aki ekkor a Romániában folyó Vezetőképző
Tanfolyamon vesz részt, hogy a gyermekek között
szolgálhasson!

15. (k) Albánia
Elkedvetlenített bennünket, hogy az albán nyelvű
Csodaklikk oldalra csak nagyon kevés gyermek
jelentkezett be. Imádkozzunk, hogy Isten vágyat ültessen
a gyermekek szívébe, hogy meg akarják ismerni az Úr
Jézust mint Megváltójukat!

3. (cs) Macedónia
Imádkozzunk, hogy megtarthassunk minden 5 Napos
Klubot és napközis tábort, amit augusztusra terveztünk!
Imádkozzunk, hogy minél több kapu nyíljon meg az
evangélium előtt!

10. (cs) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk a Novi Travniki Örömhír Klubokért!
Imádkozzunk, hogy szolgálatunkon keresztül az Úr áldja
meg és vonja közelebb magához a gyermekeket és a
tiniket!

4. (p) Magyarország
Imádkozunk a nyári táborokért, amelyek csodálatos
lehetőséget adhatnak az evangélizációs alkalmakon részt
vett gyermekek utógondozására és arra, hogy a hívőket
mint tanítványokat erősíthessük hitükben és az Úrral

11. (p) Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok Edytáért, aki Lengyelország keleti
részén szolgál. Ebben a hónapban Zamośćban szervez
táborokat, segítve az ottani gyülekezetet. Kérjük,
imádkozzatok testvéréért, Wiktoriáért is, hogy főállású

(ford. Fejös G.)

1. (k) Bulgária
Először tartunk felkészítő tábort fiataloknak, akik 5
Napos Klubokban és Örömhír Klubokban segítők
szeretnének lenni. Imádkozzunk, hogy Isten hívja el a
megfelelő embereket!

16. (sz) Románia
Dicsérjük Istent, amiért lehetőségünk nyílt az „Amit
minden gyermeknek tudnia kell” c. füzet terjesztésére!
Bárcsak segítséget jelentene minden gyermeknek, aki
kézhez kapja! Imádkozzunk azért is, hogy a gyermekek,
miután elolvasták, még többet akarjanak tudni, és a
Levelező Klubba is jelentkezzenek!
17. (cs) Magyarország
Imádkozzunk Melindáért és Ritáért, mert mostantól
részben az ő felelősségük lesz annak a területnek a
támogatása, amely eddig Draskóczy Gáborhoz és

