
18. (sz) Horvátország 
Dicsérjük az Urat a gyermekekért, akik hűségesen járnak az 
alkalmakra, és a tanítókért, akik nemrégen álltak be a 
gyermekszolgálatba. 
 

19. (cs) Szlovénia 
Nagy számban kaptunk gyermekbibliákat, melyeket 
szeretnénk szétosztani az év során. Kérjük, imádkozzatok 
azért, hogy a gyermekek örömmel olvassák, megismerve 
általa Istent és Fiát, Jézust! 
 

20. (p) Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok a Limasszolban szolgáló 
munkatársunkért, Szolmazért! Imádkozzunk Viktorért, 
Evgeniáért és a többi munkatársért, akik Nicosiában 
vannak, és szervezik a rendszeres Örömhír Klubokat és 
más alkalmakat a gyermekeknek. 
 

21. (szo) Csehország 
Imádkozzunk a mára tervezett, Komorni Lhotkában 
(Észak-Morvaország) tartandó gyermekmunkás 
konferenciáért, amelyet a helyi gyülekezet és a CEF 
közösen szervez! Használja az Úr a CEF csapatát mint 
előadókat és társszervezőket, hogy minden résztvevőt 
bátorítva, önmagukat odaszánva szolgálhassanak a 
misszióban! 
 

22. (v) Moldávia 
Nelu és Natasa ebben a hónapban átveszi az országos 
igazgatói felelősséget; ettől kezdve ők fogják irányítani a 
CEF moldáviai szolgálatát. Adjunk hálát értük, és 
imádkozzunk, hogy Isten adjon bölcsességet és erőt 
feladatuk ellátásához! 
 

23. (h) Montenegró 
Imádkozzunk azért a misszionárius családért, amely 
Tivatban, saját lakásán tart Örömhír Klubot! Imádkozzunk, 
hogy a gyermekek továbbra is járjanak hozzájuk, és még 
többen is bekapcsolódjanak! Kérjük Istent, vegye munkába 
a szívüket, hogy megértsék és befogadják az evangéliumot! 
 

24. (k) Szlovákia 
Csapatunkban két új gyakornokot köszönthetünk: Davidot 
és Danielát. Támogatói szemináriumra szeretnénk elküldeni 
őket, ahol megtanulják, hogyan építhetik ki és tarthatják 
fenn ima- és anyagi támogatói csapatukat. Kérjük, 
imádkozzatok kettőjükért és a CEF egész csapatáért, hogy 
az Úr adjon valamennyi munkatárs mellé erős támogatói 

csapatot! Februárban és márciusban mindnyájan szolgálat-
bemutató alkalmakat szeretnénk szervezni. 
 

25. (sz) Románia 
Örömmel láthattuk a 2016. év során, hogy igen sok 
gyermek kezdett rendszeresen Bibliát olvasni. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy Isten és az Ő Igéje iránti szeretetük 
tovább növekedhessen 2017-ben! 
 

26. (cs) Albánia 
Dicsérjük az Urat az Országos Vezetőség két új tagjáért. 
Mindketten mélyen vágynak arra, hogy lássák, amint sok 
gyermek megtér Krisztushoz. 
 

27. (p) Szerbia 
D. A., egy hétéves kisfiú, édesanyjával együtt eljár egy 
kézműves klubba Vranjéban. Imádkozzunk értük, hogy 
elfogadják az örömhírt! Imádkozzunk, hogy velük együtt 
mások is eljöjjenek a klubba, és hogy a gyermekek az 
Örömhír Klubba is eljárjanak! Imádkozzunk, hogy a szülők 
elengedjék gyermekeiket ezekre az alkalmakra! 
 

28. (szo) Görögország 
Kérjük az Urat, hogy a Peloponnészoszi-félszigeten 
(Gorögország déli részén) is nyisson ajtót a gyermek-
evangélizációra! Januártól kezdve egy itteni gyülekezetbe 
fogunk rendszeresen ellátogatni, hogy átadjuk a 
gyermekmisszióval kapcsolatos látásunkat, és gyermek-
evangélizációs képzést tartsunk néhány keresztyénnek. 
 

29. (v) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a travniki gyülekezetben működő Örömhír 
Klubért! Imádkozzunk, hogy békesség legyen a 
gyülekezetben! Kérjük az Urat, hogy a megtért gyermekek 
növekedjenek hitükben, a többiek pedig befogadják 
Krisztust! 
 

30. (h) Horvátország 
Imádkozzunk olyan emberekért, akik készek segíteni az 
irodalmi anyagok fordításában és lektorálásában, hogy jó 
minőségű evangéliumi anyagokat adhassunk a hívők 
kezébe! 
 

31. (k) Közép-Európa 
Sebastian meghívást kapott az USA-ba, a CEF nemzetközi 
központjában működő Országos Vezetők Képzésére (NDI), 
mely néhány nap múlva kezdődik. Imádkozzunk Sebastian 
utazásáért és azért, hogy segítsen ez a képzés több 
gyermeket elérni az evangéliummal világszerte! 

 
 

 
 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom  
az élet koronáját.” Jel. 2,10 

 
Légy hű mindhalálig! 
 

A bibliai Szmirna városában, egy belvárosi étteremben 
üldögéltem egy lelkész társaságában. Az étterem csak 
néhány száz méterre található a Polükarposz templomtól, 
amely nevét a második századi mártír-püspökről kapta, aki 
Krisztusért máglyahalált szenvedett. Polükarposz nem volt 
hajlandó hátat fordítani Krisztusnak azért, hogy mentse a 
bőrét – halálig engedelmes volt. Így vallott: 
„Nyolcvanhat éve szolgálom Őt, és Ő sohasem tett rosszat 
velem.” Ezután így szólt: „Hogy szólhatnék káromlást az 
én Királyom és Megváltóm ellen? Az a tűz, amivel ti 
fenyegettek engem, nem fog örökké égni, rövid idő múlva 
kialszik; de nem ismeritek az örökkévaló büntetésnek a 
tüzét, amely a gonoszoknak készíttetett.” 
 

Barátommal a szolgálatról és a jövőre vonatkozó 
kihívásokról beszélgettünk.  
Korábban hallottam, milyen csodálatos úton-módon ismerte 
meg Krisztust. Tudom, hogy nagyon sok ember jutott el a 
Megváltó követésére szolgálatukon keresztül. Amikor a 
jövőről kérdeztem, azt mondta: „Ha úgy kell lennie, mi 
mint egy család, készek vagyunk akár meghalni is 
Krisztusért.” 
 

Tudom, milyen veszélyekkel jár ebben az országban 
Krisztus élő tanújának lenni. Tudom azt is, hogy 
Polükarposz óta igen sokaknak kellett odaadniuk életüket 
Krisztusért. Az ő tiszta bizonyságtétele azonban 
elgondolkodtat. Ma is lehet valaki ilyen határozott? 
Gondolataimban arra az eredményre jutok, hogy ez Isten 



Igéjéből merített határozottság, erre van szüksége az Úr 
Jézus minden igaz követőjének. 

 

Az Úr Jézus ezt üzente a szmirnai gyülekezet 
angyalának: „Légy hű mindhalálig”. 
Ti, akik szolgáltok a gyermekek felé, és hirdetitek, hogy 
egyedül Jézus neve által van üdvösség, legyetek erősek, 
töltsétek be szolgálatotokat!  
Az Úr Jézus üzenete nem fejeződik be azzal a felszólítással, 
hogy legyünk hűségesek, hanem hatalmas ígérettel 
folytatódik: „… és neked adom az élet koronáját”. 
Ő méltó arra, hogy szolgáljuk, és megéri Őt szolgálni 
mindhalálig. 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

ford.: Fejös G. 

 
1. (v) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a főállású szolgálatra készülő 
Wiktoriáért, hogy Isten vezesse! Wiktoria eddig a 
Radomban folyó területi szolgálat önkéntese volt, de a 
multimédia-osztályon is tudna nekünk segíteni. 
Imádkozunk, hogy minél hamarabb beléphessen a CEF 
csapatába! Szolgálatához támogatókra van szüksége. 
 
2. (h) Bulgária 
Imádkozzunk a tervezett plovdivi TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása 1) és a Veliko Tarnovóban tartandó 
TCE-2 tanfolyamért! Imádkozzunk különösen azért, hogy a 
veliko-tarnovói tanítók is bekapcsolódjanak a „Reményt a 
gyermekeknek” projektbe! 
 
3. (k) Macedónia 
Macedóniában most közeleg a karácsony. Imádkozzunk, 
hogy a különféle karácsonyi szolgálatok során minél több 
gyermek megtérjen! 
 
4. (sz) Ciprus 
A CEF szolgálatának hatósági bejegyeztetése nem 
problémamentes. Kérjük, imádkozzatok, hogy az eljárás az 
Úr segítségével és Istennek tetsző módon mehessen végbe, 
és előbbre juthasson a szolgálat az országban! 
 
5. (cs) Montenegró 
Imádkozzunk, hogy a karácsonyi program által eljusson az 
evangélium a gyermekekhez és családjaikhoz egyaránt! 

Most először nem templomban, hanem egy közösségi ház 
termében tartjuk az alkalmat. Imádkozzunk, hogy újabb 
emberekkel teremthessünk kapcsolatot, és hogy mindez 
Isten dicsőségére legyen! 
 
6. (p) Szerbia 
Imádkozzunk a karácsonyi bábjátékokért és egyéb 
alkalmakért, amelyeket Szerbiában az ortodox karácsony 
napján (január 7-én) tartanak. Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek, a tanítók és a családok megértsék az 
evangéliumot, majd ezt követően a gyermekek járni 
kezdjenek az Örömhír Klubokba, a családok pedig 
gyülekezetbe! 
 
7. (szo) Magyarország 
Az irodalmi csapat igyekszik, hogy az Örömhír Klubok, 
Húsvéti Klubok, nyári táborok és 5 Napos Klubok anyagai 
mind elkészüljenek az országos konferenciára. 
Imádkozzunk értük, hogy mind szolgálatukban, mind 
személyes életükben bőségesen megtapasztalják az Úrtól 
jövő erőt és békességet! Imádkozzunk, hogy irodalmi 
munkatársaink jól együttműködve, szorgalmasan és 
pontosan dolgozzanak! 
 
8. (v) Románia 
Jantina Bucar Mehedinti megyében szolgál Istennek. 
Jelenleg azért imádkozik, hogy mindegyik Örömhír 
Klubjába két-két új gyermek érkezzen. Kérjük, 
imádkozzatok ezért vele együtt! 
 
9. (h) Szlovénia 
Kérjük, hordozzátok imádságban munkatársainkat és a 
nagyobb anyagi támogatás iránti szükségüket! Bárcsak 
indítana Isten embereket, hogy készek legyenek pénzüket a 
szolgálat céljaira befektetni, hogy eljusson a gyermekekhez 
az evangélium! Kérjük, imádkozzatok azokért a 
gyermekekért, akik hallottak Isten tervéről és Jézusról - aki 
karácsonykor őértük jött a világra -, hogy befogadják és 
kövessék Őt! 
 
10. (k) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a hamarosan induló TCE-1 tanfolyamért! 
Imádkozzunk, hogy a hívők meglássák, mennyire 
szükséges a gyermekmisszió, és eljöjjenek a képzésre! 
Imádkozzunk jó időjárásért, tiszta utakért, az oktatók és a 
hallgatók egészségéért! 

 
11. (sz) Törökország 
Dicsérjük az Urat a novemberi TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása) tanfolyamért! Az Úr jó néhány igen 
komolyan érdeklődő hallgatót küldött, akik buzgón tanítják 
a gyermekeknek az evangéliumot. Kérjük, imádkozzatok 
értük, hogy szolgálatuknak, melynek során gyermekekhez 
juttatják el az evangéliumot, meglegyen a gyümölcse! 
 
12. (cs) Koszovó 
Dicsérjük az Urat a több mint 20 rendszeres Örömhír 
Klubért! Imádkozzunk, hogy az Úr több gyermeket 
fordítson önmaga felé! 
 
13. (p) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Amint sokan már tudjátok, októberben a főépület tetejét és 
felső szintjét tűz pusztította el. Imádkozzunk, hogy jól 
haladjunk a helyreállítással, és az Úr gondoskodjon a 
munka befejezéséhez szükséges pénzösszegről is! 
 
14. (szo) Lengyelország 
Terveink szerint ma az Országos Bizottság ülésezik, két 
nap múlva pedig munkatársi értekezlet lesz. Megköszönjük, 
ha imádkoztok értünk, hogy helyes döntésekre jussunk, 
amelyek által Isten dicsőségére továbbfejleszthetjük az 
országos szolgálatot. 
 
15. (v) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok, hogy sokan megtérjenek azok közül 
a gyermekek közül, akik karácsonyi szolgálataink 
alkalmával hallhatták meg az evangéliumot! 
 
16. (h) Bulgária 
Jordanka egy kicsi, használt autót szeretne vásárolni, hogy 
azzal járhasson a plovdivi területen működő 
klubalkalmakra. Imádkozzunk, hogy Isten adja meg azt az 
összeget, amire szüksége van, és vezesse őt, hogy 
megtalálja a megfelelő autót! 
 
17. (k) Magyarország 
András és Szilvia új szolgálati területükön elindítják az első 
TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot. Ez 
jó alkalom a kapcsolatépítésre és arra, hogy több önkéntes 
munkatársat találjanak a szolgálatra. Imádkozzunk, hogy a 
hallgatók Örömhír Klubot indítsanak lakóhelyükön! 
 


