
19. (v) Szlovákia 
Kérjük, imádkozzatok új munkatársunkért, Davidért! David a 
mai naptól részt vesz a nagyszebeni Tini Oktatóképző 
Tanfolyamon. David szívében erős a vágy arra, hogy fiatalok 
között szolgáljon. Korábban már tervezgetni kezdte, hogy 
evangélizációs programokat tart középiskolai kollégiumokban. 
David csapatához tucatnyi ember csatlakozott, akik készek 
segíteni őt. Kérjük, imádkozzatok, hogy jól indulhasson ez a 
szolgálat, nyitott ajtókra és a diákok között nyitott szívekre 
találjon! Az ÚR adjon üdvösséget sok fiatalnak! 
 

20. (h) Ciprus 
Limasszoli munkatársunk vasárnaponként ifjúsági órát tart egy 
helyi evangéliumi gyülekezetben. Kérjük, imádkozzatok érte, 
hogy Istentől kapott bölcsességgel közelíthesse meg az Igével 
ezt a különleges korosztályt! 
 

21. (k) Csehország 
Imádkozzunk a februári és a márciusi TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot elvégzett 
gyermekmunkásokért! Adjon Isten szenvedélyt a szívükbe a 
lakóhelyükön élő gyermekek elérésére, és adjon nyitott ajtókat 
új Örömhír Klubok indítására! 
 

22. (sz) Moldávia 
Hálásak vagyunk a moldáviai CEF csapatáért. Néhányan 
közülük egészségügyi problémákkal küzdenek; kérjük, 
imádkozzatok, hogy egészségesek lehessenek! 
 

23. (cs) Montenegró 
Imádkozzunk, hogy ezután is ápolni tudjuk azokat a 
kapcsolatainkat, melyekre a mojkovaci iskolában tartott 
karácsonyi alkalom során tettünk szert! Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek maguk is akarjanak Örömhír Klubba járni, és 
boldogok lehessenek, hogy még jobban megismerhetik Istent! 
 

24. (p) Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok azért, hogy Isten adjon közénk sok 
munkatársat! Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy betölthessük a 
lelki szükségeket. Ki akarunk használni minden, a gyermek-
evangélizációra kínálkozó lehetőséget. Tudjuk, hogy a 
mostani nyitott időszaknak gyorsan vége szakadhat, ezért 
szeretnénk még ezekben az években megtenni mindent, amit 
csak lehet. Ez azonban nagyon nehéz, ha nincs elég vető, nincs 
elég arató és nincs, aki anyagilag támogat bennünket. 
 

25. (szo) Szerbia 
VU, a kragujevaci Tini Klubba járó tizenéves fiú, otthon is, az 

iskolában és lelkileg is nehéz időket él meg. Imádkozzunk, 
hogy Isten közelében tudjon maradni, továbbra is járjon a Tini 
Klubba, és engedelmeskedjen annak, amit a Bibliából 
megtanult! VU egy másik városba költözött. Imádkozzunk, 
hogy ott is találhasson keresztyén közösséget! 
 
26. (v) Albánia 
A bibliai leckék albán szövegei közül sok megtalálható a 
Teach Kids honlapon. Innen már több mint 1000 alkalommal 
töltöttek le anyagainkból. Dicsérjük ezért az Urat! Bárcsak ez 
is segítene abban, hogy a gyermekek alapos bibliai tanítást 
kaphassanak! 
 
27. (h) Románia 
Minden hónap utolsó hétfőjén webkonferenciát tartunk 
gyermekmunkásoknak. Dicsérjük Istent, amiért lehetővé teszi, 
hogy mások életéért fektessük be javainkat! Kérjük, 
imádkozzatok, hogy ennek következtében még több 
gyermekhez jusson el az evangélium! 
 
28. (k) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok a közelgő húsvéti táborért, amelyet 
április 10–12. között tartunk Thesszalonikiben a Reménység 
Keresztyén Központban, a CEF táborhelyén! Kb. 35–40 
gyermekre számítunk. Imádkozzunk, hogy megtérjenek, és 
növekedjenek lelkiekben! 
 
29. (sz) Bulgária 
Imádkozzunk Jordankáért és Andrejért, akik tervezik, hogy 
részt vesznek az idei nyári Vezetőképző Tanfolyamon 
(CMLC). Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjon az anyagi 
szükségükről, hogy be tudják fizetni a részvételi díjat, és 
fedezhessék utazási költségeiket! 
 
30. (cs) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk munkatársainkért, Marijanáért és Vladimirért, 
akik ebben a hónapban várják gyermekük születését! 
Imádkozzunk, hogy minden rendben legyen a mamával és a 
babával! Az Úr segítsen a szolgálat végzésében is! 
Imádkozzunk, hogy hívő testvéreik segítsenek nekik mind 
otthon, mind a szolgálatban! 
 
31. (p) Közép-Európa 
Sebastian sok országot látogat meg ezekben a hetekben, ezért 
megköszöni, ha imádkoztok érte. Imádkozzunk, hogy utazása 
során is megtapasztalja Isten irgalmát, és hogy a lefolytatott 
megbeszéléseknek áldott eredménye legyen! 

 
 

 
 

„Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek;  
a bölcsességet és erkölcsi tanítást  

a bolondok megutálják.” (Példabeszédek 1,7) 
 
Pallikudam 
 
India Kerala nevű államában, ahol szinte a legjobb az 
iskolázottság, van egy nagyon különös szó, amely iskolát 
jelent: Pallikudam. Ez szó szerint azt jelenti: „a templom 
mellett(i épület)”. 
A régebbi időkben az evangéliumi keresztyéneknek, főleg a 
misszionáriusoknak a szívére helyeződött, hogy kivezessék 
Indiát a lelki és szellemi sötétségből, ezért iskolákat, 
egyetemeket kezdtek alapítani. Meggyőződésük volt, hogy 
erre egyedül a Biblia Istene képes, ezért ezekben az 
iskolákban a Bibliának kell a tanítás középpontjában állnia. 
Valóban, ahol a Bibliát oktatták, és ahol a gyermekek arra 
figyeltek, lehetőségük nyílt, hogy rátaláljanak a világosságra, 
és Isten szerinti módon nőjenek fel. 
Később, ahogyan az iskolák eltávolodtak „Pallikudam”-tól, a 
gyülekezet közelségéből, és még inkább a gyülekezet 
Megváltójának a közeléből, a Bibliának pedig többé nem volt 
meghatározó szerepe a tanításban, a tanulók gondolkodása és 
cselekedetei is megsötétedtek. 
Az elmúlt évtizedek során a világ sok táján az iskolai oktatás 
teljesen világivá vált. Még Isten létét is vitatják, és arra 
nevelik a gyermekeket, hogy egyáltalán ne ismerjék meg 
Istent. Nem kell sok idő ahhoz, hogy világunk (amely 
valójában Isten világa) visszahulljon a teljes sötétségbe. A 
gyermekeket semmi sem fogja az iskolába vonzani. Nem 
véletlen, hogy sok nyugati országban a tanulók, miután évek 
múltán elhagyják az iskolát, még olvasni sem tudnak 
rendesen. Az erkölcs is szétesőben van. 



Ennek ellenére még mindig van egy esélyünk. Ez pedig nem 
más, mint Pallikudam. Az iskoláknak vissza kell jutniuk a 
gyülekezet, az egyház, a Biblia mellé. A gyermekeknek 
vasárnapi iskolába kell járniuk – mint Dwight L. Moody 
idejében –, ahol a Biblia tanításával és a Biblia Krisztusával 
ismerkedhetnek meg, szórakozás helyett. Az állami iskolákban 
is Isten Igéjét kell tanítani. Sőt, a tantervben is ennek kell a 
középpontban lennie az általános iskolától az egyetemig. 
Azért imádkozom, hogy a keresztyének bátran találjanak utat 
ahhoz, hogy az iskolák megnyíljanak az evangélium előtt, és 
készek legyenek Isten Igéjét tanítani a gyermekeknek, mert 
igazi ismeret csak ezen az úton szerezhető. Ha az iskolák 
eltávolodtak a gyülekezetektől, a gyülekezeteknek kell oda 
költözniük az iskolák mellé! 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

Ford.: Fejös G. 
 
1. (sz) Törökország 
Imádkozzunk Sebastianért, hogy miközben utazik szerte az 
országban, áldás legyen látogatásain! Adjon az Úr értékes 
kapcsolatokat, amelyeken keresztül több gyermekhez juthat el 
az evangélium! 
 
2. (cs) Csehország 
Imádkozzunk Karin R-ért, aki tavaly szeptemberben kezdte 
meg szolgálatát a CEF csapatában! Fő feladata a trineci és a 
Česky Těšín-i világi iskolákban folyó rendszeres keresztyén 
programok vezetése. 
 
3. (p) Macedónia 
Dicsérjük az Urat a februárban Szkopjéban indult TCE-1 
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása) tanfolyam hallgatóiért! 
 
4. (szo) Magyarország 
Terveink szerint ma tartjuk a VISZ országos konferenciáját. 
Kb. 250 résztvevőre számítunk. Imádkozunk bátorításért, 
látásért, hűségért mindnyájuk személyes életére és szolgálatára 
nézve, hogy így kezdjük meg, vagy így folytassuk tovább a 
gyermekek evangélizálását és tanítását. Imádkozunk, hogy a 
szemináriumokon, a tanításban, az irodalmi anyagokban 
tisztán adhassuk tovább és terjeszthessük a VISZ (CEF) 
alapértékeit. A konferencia témája: „Szuper(hit)hősök”. A 
reformáció 500. évfordulójára és történelmünk hithőseire 
emlékezünk, akiket keresztyén életünkben mint példákat 
követhetünk. 
 
 

5. (v) Montenegró 
Dicsérjük Istent azért a sok gyermekért és szülőért, akik 
eljöttek a karácsonyi előadásokra és a cipősdoboz-osztásra. 
Imádkozzunk, hogy továbbra is tarthassuk velük a kapcsolatot, 
és a gyermekek eljöjjenek az Örömhír Klubokba és a nyári 
táborba is! 
 

6. (h) Szerbia 
BB, egy tizenéves fiatal, aki járt a táborainkba és az Örömhír 
Klubba, most felajánlotta, hogy az újra indított bujanovaci 
Örömhír Klubban és más helyi programokban gitározással 
segít. Imádkozzunk, hogy BB igazán megértse, kicsoda Jézus, 
befogadja Őt és növekedjen a hitében! Dicsérjük Istent, amiért 
Bujanovacban és Vranjében is tarthatunk Örömhír Klubokat! 
 

7. (k) Románia 
Márciusban minden szombaton konferenciát tartunk. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy a gyermektanítók a tanításokon keresztül 
valódi segítséget kapjanak! 
 

8. (sz) Lengyelország 
Újabb munkatársakat szeretnénk elküldeni a Tini Oktatóképző 
Tanfolyamra. A képzést Nagyszebenben (Erdély) tartják. 
Segítsen minket az Úr, hogy e képzésen keresztül 
megerősíthessük a lengyel fiatalokat az Úr követésében! 
 

9. (cs) Szlovénia 
Szlovénia Primoz Trubar reformátor születésének 500. 
évfordulóját ünnepli. Ő fordította le a Bibliát a szlovén 
embereknek, és magát az írott szlovén nyelvet is ő adta 
nekünk. Ugyanakkor a Biblia tanításával minden szlovén 
embert arra hívott, hogy megtalálják a kegyelmet, a 
békességet és az igazi istenismeretet Jézus Krisztus által. Az 
évforduló tiszteletére különféle programokat szerveznek, 
melyeken mi is részt veszünk: ingyen Bibliákat osztogatunk a 
gyermekeknek, biztatjuk őket az olvasására, és hívogatjuk 
őket az Örömhír Klubokba. 
 

10. (p) Bosznia-Hercegovina 
Dicsérjük Istent a január-február hónapokban megtartott 
zenicai TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi Tanítása) 
tanfolyamért! Imádkozzunk, hogy a hallgatók a tanultak 
alkalmazásával Krisztushoz vezessék a gyermekeket! 
 

11. (szo) Moldávia 
Adjunk hálát minden gyermekért, aki a Levelező Klub 
segítségével tanulmányozza a Bibliát! Idén csökkent a 
levelező gyermekek száma. Imádkozzunk, hogy Isten ültessen 
vágyat a gyermekek szívébe Igéjének tanulmányozására! 

12. (v) Koszovó 
Imádkozzunk a szolgálatban tevékenykedő két főállású 
házaspárért – mindnyájan igen közeli családtagjaikat 
veszítették el, ezt próbálják most feldolgozni. Imádkozzunk, 
hogy az Úr áldja meg továbbra is szolgálatukat! 
 

13. (h) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Adjunk hálát az Úrnak drága barátainkért, akik a tűzeset után 
imádságban hordozták helyzetünket, és adományokkal is 
támogattak minket. Az ő áldozatuk jóvoltából folyik most a 
helyreállítás. 
 

14. (k) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok Lukaszért és Oláért, akik 
Németországba utaznak, és támogatásgyűjtés céljából 
gyülekezeteket látogatnak meg. Adjon nekik az Úr 
bölcsességet, és helyezze rá minél többek szívére, hogy 
támogassák azt a szolgálatot, amelyet az Úr a lengyel 
gyermekek között végez! 
 

15. (sz) Albánia 
Már albán nyelven is üzemel a Wondersurf.com (Csodaklikk), 
a CEF internetes gyermekszolgálata. Sokféleképpen hirdettük 
ezt a lehetőséget, de az oldalt használó gyermekek még 
mindig sokkal kevesebben vannak, mint vártuk. Kérjük, 
imádkozzatok a gyermekekért, hogy növekvő vággyal 
keressék a jó bibliai üzeneteket tartalmazó honlapokat! 
 

16. (cs) Bulgária 
Imádkozzunk a Veliko Tarnovói terület gyülekezeteiért, 
amelyek idén nyáron részt vesznek a „Reményt a 
gyermekeknek” missziós projektünkben! Imádkozzunk a 
projekt ismertetésén fáradozó Ulrike Müllerért! 
 

17. (p) Magyarország 
Imádkozunk minden olyan gyülekezetért, amely ebben az 
évben részt vesz az első City Kids programban, az „Örömhírt 
Budapestnek!” projektben. Havonta szeretnénk 
megbeszéléseket tartani a gyülekezetek képviselőivel. Velük 
együtt készülünk július 10–14. között Budapest minél több 
pontján 5 Napos Klubokat tartani. Dicsérjük az Urat, mert 
gondoskodott a projekthez kapcsolódó Nyárimisszionárius-
képző Tanfolyam megtartására alkalmas helyszínről. 
 

18. (szo) Horvátország 
Dicsérjük az Urat a január eleji téli táborokért! Imádkozzunk, 
hogy a részt vevő gyermekek megismerjék Krisztust, és 
készek legyenek követni Őt! Közülük több mint húszan kérték 
az Urat, hogy legyen a Megváltójuk. 


