
19. (p) Szlovákia 
Dicsérjük az Urat, mert nagyon áldott volt az áprilisban 
tartott észak-szlovákiai területi konferencia. A 
résztvevők visszajelezték, hogy gyülekezeti 
gyermekszolgálataikban igen nagy áldást jelentett a CEF 
segítsége. 
 
20. (szo) Ciprus 
Egy testvérpár a Vezetőképző Tanfolyamon (CMLC) 
való részvételen gondolkodik. Imádkozzunk, hogy Isten 
vezesse életüket! 
 
21. (v) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok az országban lévő muzulmán 
menekült gyermekek között folyó evangélizációért! 
 
22. (h) Moldávia 
Dicsérjük az Urat mind a 17 főállású munkatársért! 
Könyörgünk azonban új munkatársakért is, különösen az 
ország északi és déli részeire! Ezeken a területeken még 
nincs rendszeres CEF-szolgálat. 
 
23. (k) Montenegró 
Imádkozzunk a podgoricai Örömhír Klubért! Kérjük az 
Urat, hogy Nemanje (7 éves) képes legyen nyugodtan 
ülni, megértse az evangéliumot és megtérjen! 
Imádkozzunk, hogy Marijana újra járjon az Örömhír 
Klubba! Könyörögjünk, hogy Iva és Dora testvérpár és 
azok, akikkel a karácsonyi programok során 
ismerkedtünk meg, továbbra is járjanak a klubba! 
 
24. (sz) Szlovénia 
Május vége a nyári táborok jelentkezési határideje. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy minél több gyermek 
jelentkezzen és jöjjön el a táborokba, amelyeknek már 
folyik a tervezése és az előkészítése. 
 
25. (cs) Románia 
Alina, aki még gyermekként Örömhír Klubba járt, 
megosztotta velünk, milyen nagy áldást jelentettek neki 
a CEF munkatársak, akik hétről hétre tanították. 
Magatartásukkal kimutatták, hogy szeretik Istent és 
szeretik őt. Bárcsak minden tanító, aki hirdeti az 
evangéliumot a gyermekeknek, ilyen bizonyságot 

hagyna maga után! 
 

26. (p) Albánia 
A fiataloknak egyre nagyobb kihívást jelent, hogy 
eljárjanak klubjainkba. Van, akit társaik bántanak az 
iskolában, másokat muzulmán vallású szüleik rettentik 
el az alkalmakra járástól. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
Isten oltalmazza meg ezeket a fiatalokat! 
 

27. (szo) Szerbia 
Észak-Szerbiában új lehetőségek nyíltak előttünk, de 
megvalósításukhoz több önkéntes segítőre van 
szükségünk. Könyörögjünk, hogy az Úr mozdítsa meg 
a hívők szívét, hogy beálljanak a gyermekek és 
fiatalok között végzett szolgálatba! Imádkozzunk, 
hogy meglévő munkatársaink alázatosak és taníthatók 
maradjanak, lélekben is és tanítóként is növekedni 
tudjanak, és sok gyümölcsöt teremjenek! 
 

28. (v) Csehország 
Imádkozzunk Zbyšek Š.-ért, a Gyermek-
Evangélizációs Közösség országos vezetőjéért! Adjon 
Isten bölcsességet és erőt feladatainak ellátásához és 
ahhoz, hogy a hazánkban élő, még el nem ért 
gyermekekkel kapcsolatos látását másoknak is 
továbbadhassa! 
 

29. (h) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy áldott legyen a Novi Travnikban 
folyó gyermek- és tiniszolgálat! Imádkozzunk a Kajiš 
családért, hogy Isten erejével tudjanak szolgálni 
városukban, különösen most, hogy kisfiuk született, 
Petar. 
 

30. (k) Románia 
Hálásak vagyunk Istennek a márciusi konferenciákért. 
Köszönjük imádságaitokat. Sok tanítónak jelentettek 
segítséget ezek az alkalmak, és mi is bátorítást 
nyertünk bizonyságtételeikből. 
 

31. (sz) Közép-Európa 
Imádkozzunk irodavezetőnk, Balázs egészségéért! 
Balázs nemrégen műtéten esett át.  
 

 
 

 
 

„Ők pedig azonnal ott hagyták hajójukat,  
és követték Őt.” Máté 4,22 

 
Zebedeus és az üres hajó 
 

Még ma is élénken emlékszem, micsoda kihívás volt, 
amikor gyermekeink kezdtek kirepülni otthonunkból. 
Legidősebb fiunk például, mint számítógépes 
szakember, az én szolgálatomat is igen sokrétűen 
támogatta az irodámban felmerülő műszaki problémák 
megoldásával. Évekig nem kellett foglalkoznom ezekkel 
a problémákkal. Most az én vállamat nyomja a 
megoldások megtalálásának összes terhe. Persze ő maga 
is nagyon hiányzott nekünk. 
Nagyon meg tudom érteni Zebedeust, aki még fiaival 
együtt indult el tóparti otthonukból, hogy halászni 
menjenek, majd nem sokkal ezután a fiai, akikben 
reménysége volt, elhagyták őt, mert elhívta őket Valaki 
más. Azt jelentené ez, hogy csődbe jut halászati 
vállalkozása, kútba esnek eddigi tervei? 
A Biblia nem szól arról, mit érzett és mit gondolt 
Zebedeus, Isten Igéje azonban soha nem biztat minket 
lázadásra. Semmit sem veszítünk, ha elengedjük 
gyermekeinket, hogy a Mennyei Mestert követve 
emberhalászok legyenek. Sőt, valójában nyerünk vele. A 
megtért hívő számára nem idegen ez a gondolat. 
Vannak-e még olyan apák, akik felkészültek arra, hogy 
egyszer majd hátramaradjanak az üres hajóban vagy az 
üres lakásban, és engedjék, hogy gyermekeik a Mestert 
kövessék? Sőt, mi több, örömmel és megelégedetten 
fogadják-e, ha gyermekeiket elhívja az ÚR, vagy akár 
még kérik is az Urat, hogy hadd érje családjukat az a 



megtiszteltetés, hogy onnan hív el valakit az Ő 
szolgálatára? 
Imádkozom, hogy ez valóság legyen. A fiatal 
misszionárius, Jim Elliot, aki kész volt meghalni is drága 
Megváltójáért a missziói mezőn, ezt írta: „Nem bolond 
az, aki odaadja azt, amit nem tarthat meg, hogy 
megnyerje azt, amit nem veszíthet el”. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejös G.) 

 
1. (h) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Betonlapokat rendeltünk egy cégtől a felső szint 
födémjéhez, hogy ezzel helyreállíthassuk a főépületet, 
amelyben tűzkár keletkezett. Sajnos a cég a lapokat 
három hónapos késéssel szállította. Imádkozzunk, hogy 
gyorsan elkészülhessünk a munkával, hogy az épület 
kész legyen a nyári táborba érkező gyermekek 
fogadására! 
 
2. (k) Csehország 
Hat gyülekezettel együttműködve terjesztjük a Találkozz 
a királyok Királyával! evangéliumi traktátust; 
imádkozzunk ezért a munkáért! A füzet hátulján 
hirdetjük az internetes levelező klubot. Bárcsak ezekkel 
az eszközökkel is elérhetnénk a gyermekeket! 
 
3. (sz) Macedónia 
A szkopjei könyvvásáron 5500 példányban osztottunk 
szét keresztyén irodalmi kiadványokat. Dicsérjük az Urat 
minden gyermekért, aki ennek köszönhetően elkezdte a 
Levelező Klub „Isten gondoskodik rólad” című 
leckesorozatát! 
 
4. (cs) Törökország 
Imádkozzunk továbbra is olyan szolgálókért, akik 
készek arra, hogy rendszeresen hirdessék az örömhírt a 
gyermekeknek! 
 
5. (p) Montenegró 
Jelena (16 éves) rendszeresen találkozik a GyEK helyi 
munkatársával, Izabellával, aki tanítványozza őt. Jelena 
a nyári Biblia-táborban tért meg, és buzgón törekszik 

arra, hogy növekedjen hitében. Imádkozzunk érte, hogy 
családjában és barátnői között szilárdan kiálljon 
Krisztusért! 
 
6. (szo) Bulgária 
Imádkozzunk Viaráért, Hannáért és Ivanért, akik ma a 
szófiai Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. (GyET-1) 
tanfolyamon tanítanak! Kérjük Istent, hogy ezek közül a 
hallgatók közül is hívjon el új misszionáriusokat a 
fővárosban, Szófiában élő gyermekek közötti 
szolgálatra! 
 
7. (v) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a májusra tervezett CityKids 
szemináriumokért, amelyeken bátorítani szeretnénk a 
hívőket a szolgálatra a saját lakóhelyükön élő gyermekek 
felé, valamint arra, hogy e szolgálat során alakítsanak ki 
jó kapcsolatokat a családokkal, és hívogassák a 
gyermekeket Örömhír Klubba. 
 
8. (h) Nemzetközi CEF 
Ma kezdődik a nemzetközi CEF konferencia; 
imádkozzunk, hogy áldott legyen! Dicsérjük az Urat a 
Gyermek-Evangélizációs Közösség (CEF) alapítóiért! A 
CEF szerte a világon, immár majdnem minden 
országban működik. 
 
9. (k) Szlovénia 
Hálásak vagyunk Istennek, amiért csodaszép kislány 
gyermeket ajándékozott Metkának és Gorannak. Így 
most anya és apa lett belőlük. Nagy felelősség ez. 
Imádkozunk, hogy e feladatukat is jól végezzék, miként 
a többit is, ami a misszióban várja őket. 
 
10. (sz) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy tovább folyhassanak az Örömhír 
Klubok Zenicában! Kérjük az Urat, hogy a munkatársak 
életükben és szolgálatukban motiváltak és Krisztusnak 
engedelmesek legyenek! Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek nyitottan fogadják és megtanulják az Istennel 
kapcsolatos igazságokat! 
 
11. (cs) Moldávia 
Dicsérni szeretnénk Istent minden Örömhír Klubért és 

minden gyermekért, aki hetente eljött a klubba. 
Májusban bezárnak az Örömhír Klubok, mert kezdődnek 
a nyári szolgálatok. Imádkozzunk a gyermekekért, hogy 
nyáron is tanulmányozzák Isten Igéjét! 
 
12. (p) Albánia 
Képzéseket tartunk Kamzában és Fush Krujában. 
Kérjük, imádkozzatok Lukáért, Irenáért és Juriért, akik 
oktatnak ezeken a képzéseken. Szeretnénk segíteni a 
gyülekezeteknek, hogy az evangélium tanítására 
alaposan felkészített gyermektanítóik lehessenek. 
 
13. (szo) Szerbia 
Már több mint egy éve működik a Tini Klub (Junior 
Youth Challenge JYC) Šainovacon, de eddig egyetlen 
fiatal sem mutatott vágyat Krisztus követésére vagy a 
lelki dolgok befogadására. Imádkozzunk, hogy a 
Szentlélek nyissa meg szemüket és fülüket az 
evangélium igazságára, hogy megtérjenek! 
 
14. (v) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok Oláért, aki grafikusként szolgál, 
az irodalmi anyagokkal dolgozik, kezeli a honlapokat és 
az új lengyel Csodaklikk oldalt. Adja az Úr, hogy 
segítőket találjunk Ola mellé a szolgálat e területeire is! 
 
15. (h) Magyarország 
Imádkoznátok, hogy kaphassunk új irodalmi 
koordinátort? Szükségünk volna még 3-4 új területi 
munkatársra is, akik átvennék a szolgálatot nyugdíjba 
vonuló munkatársainktól. 
 
16. (k) Bulgária 
Imádkozzunk munkatársaink mai megbeszéléséért! 
Adjon az Úr megújult látást az idei nyári aratásra nézve! 
 
17. (sz) Koszovó 
Dicsérjük az Urat a Smolica családban született 
kisfiúért! Adjon Isten erőt és kitartást a szülőknek! 
 
18. (cs) Horvátország 
Imádkozzunk, hogy megalakulhasson az a bizottság, 
amely rendszeres támogatást nyújt csapatunknak. 
Néhány hívő kész arra, hogy ilyen módon szolgáljon. 


