
való belépésével kapcsolatban. Imádkozzunk, hogy 
szíve nyitott legyen Isten hívására! 
 

16. (cs) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a Bielsko Bialában tervezett 
nyári CityKids projekt anyagainak fordításáért, 
megismertetéséért és a gyülekezetekkel való 
kapcsolatfelvételért! 
 

17. (p) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a Novi Travnik-i Örömhír Klubért! 
Kérjük az Urat, hogy a szülők továbbra is lássák, 
milyen jó, hogy gyermekeik Istenről tanulhatnak, és 
egész családok üdvösségre juthatnak! Imádkozzunk, 
hogy a gyermekek megértsék a tanítást, egészségesek 
legyenek és eljöjjenek, és hívják el barátaikat is! 
 

18. (szo) Moldávia 
Folyamatosan készülünk a chisinaui CityKids 
misszióra. Az első alkalmakra terveink szerint 
júniusban és júliusban kerül sor. Imádkozzunk 
különösen területi munkatársainkért, Eugenért és 
Violetáért! 
 

19. (v) Magyarország 
Ahogy közeledünk a budapesti bizottság 
megalakulásának első évfordulójához, szeretnénk 
megválasztani a bizottság fő képviselőit, segítve őket 
ezzel, hogy munkájukat önállóbban végezhessék. 
Dicsérjük az Urat a debreceni bizottságért is. 
Imádkozunk, hogy még aktívabb segítséget tudjanak 
nyújtani! A miskolci és a pécsi területen új bizottság 
alakításáért könyörgünk. 
 

20. (h) Ciprus 
Imádkozzunk a ciprusi Gyermek-Evangélizációs 
Közösség országos vezetőségéért! Istentől való 
bölcsességre és a gyermekekkel kapcsolatos látásra 
van szükségük. 
 

21. (k) Montenegró 
Imádkozzunk a podgoricai Tini Klubért! A fiatalok 
közül legtöbben abbahagyták a klub látogatását. 
Imádkozzunk, hogy visszajöjjenek, és hogy Isten 

vezetésével újabb fiatalokat is elérhessünk az 
evangéliummal! 
 

22. (sz) Macedónia 
Egyik munkatársunk, Cvetanka anya lett. Dicsérjük az 
Urat a kicsi Anáért! Isten áldja meg az újdonsült 
szülőket, Trajcét és Cvetankát! 
 

23. (cs) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok a CityKids képzési anyag és a 
hozzá tartozó új tanítói anyag fordításáért! 
 

24. (p) Szerbia 
Imádkozzunk, hogy gyermekek és tinik is 
bekapcsolódjanak a Bibliai Levelező Klubba! 
Imádkozzunk, hogy vágyjanak Isten Igéjének 
tanulmányozására és a neki tetsző életre! 
 

25. (szo) Románia 
Dicsérjük Istent, mert az Örömhír Rádió szerte a 
világon áldást jelent a gyermekeknek és családjaiknak. 
Imádkozzunk, hogy Isten használja fel és áldja meg 
továbbra is ezt a szolgálatot! 
 

26. (v) Koszovó 
Pajtimnak és Arbnorának, két főállású 
munkatársunknak néhány nap múlva kisbabája fog 
születni. Imádkozzunk a családért és azért, hogy 
Pajtim képes legyen ellátni a szolgálatot, miközben 
felesége már a babával lesz elfoglalva. 
 

27. (h) Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy azokban a városokban, 
ahol új Örömhír Klubokat szeretnénk indítani, 
találjunk erre alkalmas helyiségeket, segítőket, és 
előteremthessük az anyagiakat is ahhoz, hogy ez a 
munka növekedhessen. Imádkozzunk, hogy 
fedezhessük az utazási költségeket, a helyiségek 
bérleti díját stb. 
 

28. (k) Közép-Európa 
Dicsérjük az Urat, mert irodavezetőink, Balázs és 
Ildikó, lakóhelyet találtak családjuknak, amely nincs 
is túl messze az irodától. Imádkozzunk szolgálatukért! 

 
 

 
 
„Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat 

ássanak maguknak; és repedezett kutakat ástak, 
amelyek nem tartják a vizet.” Jeremiás 2,13b 

 
Marxizmus-leninizmus 2.0 
 

Bonaparte Napóleon egyszer a következő észrevételt 
tette: „Az ember mindent elhisz, csak ne legyen benne 
a Bibliában.” 
Néhány évtized telt csak el Napóleon halála után, 
mikorra a marxista-leninista ideológia olyannyira 
elterjedt, hogy a politikai nómenklatúra már nemcsak 
hogy nyitott volt arra, ami nincs benne a Bibliában, 
hanem be is tiltotta a bibliai hitet. A történelmet 
tárgyilagosan szemlélve azt látjuk, hogy ez az irányzat 
óriási tragédiába torkollott.  
Egy másik, hasonló ideológia egy saját elveinknek 
megfelelő Bibliát akart létrehozni. 
 
Mi a helyzet napjainkban? Azokban az országokban, 
amelyeket 500 évvel ezelőtt áthatott a reformáció, 
megismerhetik-e a gyermekek az igazságot és az 
egyedüli igazság szerzőjét, az élő Istent? 
Most, a XXI. század elején ismét minden helyesnek 
tűnik – bármiféle vallás, bármiféle életstílus, erkölcsi 
mérce, bármilyen ideológia, bármilyen „igazság” –, 
csak ne legyen benne a Bibliában. 
A főáramlatot képviselő médiacsatornákon keresztül a 
marxizmus-leninizmus frissített változata terjed. A 



politikusok egy keverék vallást és hamis toleranciát 
erőltetnek ránk. A müezzinek szócsövei hamis, az 
igazságtól távol álló felhívásokkal szennyezik be az 
egész világot. Az iskolákban a tanárok próbálnak 
száműzni a kisgyermekek gondolkodásából mindent, 
ami még megmaradt bennük a bibliai értékekből. 
Szüleik is feláldozták már ellenkező álláspontjukat az 
önmegvalósítás oltárán, gyermekeiket ott hagyták 
minden segítség nélkül, hogy felfalják őket a 
„modernizmus” vadállatai. 
A gyermekeknek arra van szükségük, hogy 
visszatérjenek az élő víz forrásához. Ne elégedjünk 
meg azzal, hogy „bármit” adunk nekik, hanem felülről 
való tekintéllyel közeledjünk hozzájuk, tudva, hogy 
csak két választásuk van: vagy isznak az élő víz 
forrásából, vagy elvesznek. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejös G.) 

 
1. (sz) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok, hogy nyíljanak ajtók a 
gyermek-evangélizációs programok előtt, különösen 
az állami iskolákban, a farsangi időszakban! 
 
2. (cs) Bulgária 
Imádkozzunk, hogy rendelkezésre álljanak az 
anyagiak ahhoz, hogy nyáron elküldhessünk négy főt 
a romániai Vezetőképző Tanfolyamra! Ennek költsége 
több, mint 6000 euró, de a bulgáriai Gyermek-
Evangélizációs Közösség jövőbeni szolgálata 
szempontjából igen fontos befektetés. 
 
3. (p) Szerbia 
Imádkozzunk, hogy Kraljevóban és Kragujevacon 
Örömhír Klubok indulhassanak! Kérjük az Urat, hogy 
a gyermekek eljöjjenek először a nekik rendezett 
különleges alkalmakra, azután pedig az Örömhír 
Klubba! Imádkozzunk, hogy a szülők is felismerjék, 
hogy az Örömhír Klubok gyermekeik javát szolgálják! 
 

4. (szo) Lengyelország 
Imádkozzunk a téli szünidő alatt tartandó táborokért, 
hogy a gyülekezetek missziói látással, valamint Isten 
dicsőségéért és sok gyermek megtéréséért égő 
szenvedéllyel végezhessék el ezt a szolgálatot! 
 
5. (v) Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok azért, hogy lehetőségünk 
legyen az ország török területein élő gyermekeket is 
elérni! Eddig csak egyetlen kicsiny gyülekezettel 
sikerült felvennünk a kapcsolatot. 
 
6. (h) Magyarország 
Imádkozunk az Örömhírt Budapestnek projektért, 
amely az első lesz a 2017. nyári CityKids programok 
közül. Terveink szerint 20–30 budapesti gyülekezetet 
hívunk meg, amelyek július második hetében 5 Napos 
Klubokat szerveznének nyári misszionáriusaink, 
munkatársaink és önkénteseink aktív 
közreműködésével. Imádkozunk Istenes Ritáért, a 
budapesti program koordinátoráért. 
 
7. (k) Szlovénia 
Ebben az évben ünnepeljük a reformáció 500. 
évfordulóját. Minden evangéliumi szervezet különféle 
programokat tervez. A hazai Gyermek-Evangélizációs 
Közösség különféle műhelyeket szervez Szlovénia 
egész területén, ill. részt vesz ezek szervezésében. 
Ezeken az alkalmakon a gyermekek hallhatnak a 
Biblia első szlovén fordítójáról, és arról tanulhatnak, 
hogy mit tanít a Biblia. 
 
8. (sz) Törökország 
S. és szülei néhány éve ismerték meg az Urat, és ma is 
nagyon elkötelezett hívők. S. gyermekeknek hirdeti az 
evangéliumot. Szüksége van imádságainkra, mivel 
foglalkozik a főállású szolgálatba állás gondolatával, 
és tanulja az angol nyelvet. 
 
9. (cs) Románia 
Februárban zenei tábort tartunk. Hadd legyen ez az 
alkalom áldás a részt vevő fiatalok számára, és legyen 

egyre több lehetőségünk elérni a román nagyvárosi 
gyermekeket is! 
 

10. (p) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Adjunk hálát az Úrnak, amiért lehetővé tette, hogy a 
táborunk főépületében keletkezett tűz és az azzal járó 
valamennyi nehézség ellenére otthont adjunk az orosz 
nyelvű Vezetőképző Tanfolyamnak. Áldja meg az Úr 
a hallgatók jövőbeni szolgálatát! 
 

11. (szo) Montenegró 
Imádkozzunk azokért a hívőkért, akik Kamenarában 
helyet adnak a bijelai gyermekotthonban lakó 
gyermekeknek tartott Örömhír Klubhoz! 
Imádkozzunk továbbra is S. A. testvérünkért (14 éves 
lány), aki szintén az otthonban lakik. Imádkozzunk, 
hogy a gyermekek a tanítás alatt képesek legyenek 
csendben ülni, hogy hallhassanak valamit az őket 
szerető Istenről, és megértsék az örömhírt! 
 

12. (v) Szlovákia 
Kérjük, hordozzátok imában a Luther Márton életéről 
szóló új bibliai leckét, amelyet sok szlovákiai 
gyülekezetben szeretnénk terjeszteni. Ennek a 
képeskönyvnek a bemutatásán keresztül arra 
szeretnénk ösztönözni a gyülekezeteket, hogy 
gondolják át a megtérés, az evangélizáció és 
különösen a gyermek-evangélizáció fontosságát. 
 

13. (h) Albánia 
Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik a 
karácsonyi szolgálatunk alkalmával hallották először 
az evangéliumot. Bárcsak új életet teremtene az Úr a 
továbbadott Ige által sokak szívében! 
 

14. (k) Horvátország 
Kérjük, imádkozzatok, hogy az Úr hívjon el 
szolgálatunkba egy vezetői képességekkel is 
megáldott házaspárt! 
 

15. (sz) Bulgária 
Imádkozzunk Marianáért! Burgaszban lakik, és Isten 
vezetését kéri a Gyermek-Evangélizációs Közösségbe  
 


