16. (cs) Koszovó
Hálát adunk az Úrnak azokért az ír és holland testvérekért,
akik nyáron segítségünkre voltak az evangélizációban.
Imádkozzunk, hogy azoknak a gyermekeknek, akik
hallották az evangéliumot, vágy támadjon a szívében a
Krisztussal való új életre!
17. (p) Magyarország
Tovább imádkozunk a munkatársi megbeszélésekért,
melyeken a következő országos konferenciát készítjük elő.
Imádkozunk a budapesti csapatért és bizottságért, amely
most tervezi meg az Örömhírt Budapestnek 2018.
programot, és hirdetni kívánja minél több gyülekezetben,
hogy vegyenek részt ebben a különleges evangélizációs
munkában.
18. (szo) Horvátország
Adjunk hálát az Úrnak a Csáktornya környéki klubokért, és
könyörögjünk, hogy az ország többi részén is ki tudjuk
alakítani a rendszeres szolgálatot!
19. (v) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk az építőmunkásokért, akik idén ősszel is
dolgoznak az épületen! Tegye lehetővé az Úr, hogy minél
hamarabb elkészüljenek a teljes felújítással!
20. (h) Ciprus
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten ajtót nyisson előttünk, és
több lehetőségünk legyen az országban az evangélium
továbbadására!
21. (k) Lengyelország
Kérjük,
imádkozzatok
a
karácsonyi szolgálatok
előkészítéséért! Segítsen az Úr bennünket, hogy minél több
gyülekezetet hívogathassunk a Karácsonyi Klubokba
országszerte!
22. (sz) Moldávia
Isten megáldott minket azzal, hogy új ingatlant
vásárolhatunk, amely az országos irodának ad majd helyet.
Imádkozzunk bölcsességért, hogy jól választhassuk ki,
melyik épületet vegyük meg!
23. (cs) Csehország
Imádkozzunk a Trhové Svinyben tartott TCE-1.
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.) tanfolyam
hallgatóiért! Isten nyissa meg a szemüket és szívüket, hogy

meglássák a lakóhelyükön élő gyermekek lelki szükségeit!
Kérjük, hogy használja őket az Úr a missziói mezőn!
24. (p) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk a Novi Travnik-i Örömhír Klub
növekedéséért! Imádkozzunk, hogy több gyermek járjon, és
megértse, befogadja Isten igazságát, ami átformálja az
életét!
25. (szo) Szerbia
Imádkozzunk a vranjei Örömhír Klubok növekedéséért!
Imádkozzunk, hogy a gyermekek elfogadják a meghívást az
Örömhír Klubba, és szüleik is biztassák őket, hogy
jöjjenek!
26. (v) Albánia
Taulant és Monda elvégezte a nagyszebeni Vezetőképző
Tanfolyamot. Most a gyermekek és fiatalok közti szolgálat
kiépítésén
fáradoznak
a
Fier
városában
lévő
gyülekezetükkel közösen. Kérjük, imádkozzatok azért,
hogy tisztán lássák Isten jövőjükre vonatkozó vezetését!
27. (h) Románia
Tovább imádkozunk, hogy Isten áldja meg a havi
webkonferenciát, amelyet minden hónap utolsó hétfőjén
tartunk, hogy ezeken a tanácskozásokon keresztül a tanítók
ösztönzést, bátorítást, ismereteket és egyéb segítséget
kaphassanak!
28. (k) Görögország
Dicsérjük Istent azokért a gyermekekért, akik a nyári
táborok során jutottak hitre. Kérjük, imádkozzatok értük és
a többi megtért gyermekért, hogy növekedjenek hitükben,
és napról napra egyre jobban szeressék Istent és az Ő
Igéjét!
29. (sz) Montenegró
Imádkozzunk, hogy a montenegrói hívő fiatalok
növekedjenek Krisztusban! Imádkozzunk, hogy továbbra is
járjanak a gyülekezetekbe és a klubokba, segítséget
kapjanak érett hívőktől, és felismerjék, hogy ők is fontos
szerepet töltenek be a gyülekezetben és Isten országának
növekedésében!
30. (cs) Közép-Európa
Hordozzuk továbbra is imádságban Balázs és Ildikó
szolgálatát, amelyet a Közép-Európai irodában végeznek,
és imádkozzunk közvetlenül a gyermekek felé végzett
szolgálatukért is!

Senki sem beszélt róla
Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda,
és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!” (ApCsel. 8,29).
Beszélgetek egy muzulmán országban élő fiatal
házaspárral. Néhány éve jutottak mindketten Krisztus
üdvözítő ismeretére; az asszony még lány korában,
valamivel korábban, mint a férje. Arról kérdezem,
hogyan történt a találkozása Krisztussal. Válaszának első
része különösen mélyen elgondolkoztat.
„Már gyermekoromtól fogva élt bennem a vágy, hogy
megismerjem az igazságot, és többet halljak Krisztusról.
Fiatal felnőttként, mikor egy nyugati országba mentem
tanulni, még mindig ugyanez a vágy élt a szívemben; de
senki sem beszélt nekem Őróla…”
Kedves imatársunk! El sem tudjuk képzelni, mennyi
gyermek és felnőtt várja az ÚR hírvivőit, hogy lelkük
megelégedhessen az Egyetlennel, Jézus Krisztussal, aki
bárkit meg tud menteni és meg tud békéltetni a Mennyei
Atyával. Mi, Isten gyermekei, készek vagyunk-e,
hajlandók vagyunk-e keresni annak a lehetőségét, hogy
továbbadjuk Krisztust mindazoknak, akikkel akár
rendszeresen, akár csak alkalmanként találkozunk,
bármilyen háttérből jönnek is? Miért nem imádkozunk,
hogy találjunk olyanokat, akiket Isten kegyelme
elkészített egy-egy ilyen beszélgetésre, amelyben
felmutathatjuk nekik a Biblia Krisztusát?
Kétféle csapdába kerülhetünk: vagy azt valljuk – mint

sokan a nyugati világban – hogy a hitünk magánügy, és
megtartjuk magunknak; vagy vonakodunk attól, hogy
kinyissuk a Bibliát, utat engedve ezzel Isten Igéjének,
hogy szóljon a kereső lelkekhez.
Szeretném idézni itt egy másik, szintén az iszlámból
Krisztushoz tért drága testvér segítő tanácsát. Ezt
mondta: amikor Krisztusról beszélsz, nem szabad a
Koránra hivatkozni. Miért hivatkoznál az ÚR
ellenségének a könyvére, amikor nálad ott van az ÚR
szent Igéje, amelynek hatalma van megmenteni?
Fülöp az ÚR hűséges szolgája volt. Odament az etióp
emberhez, amikor oda küldte az ÚR, és az ószövetségi
igén keresztül magát a Bibliát magyarázta neki.
Induljunk el mi is: csatlakozzunk ahhoz a hintóhoz,
amelyben valaki ránk vár – sőt, mi több, amelyben
valaki Krisztusra vár!
Krisztusban,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejös G.)

1. (sz) Bulgária
Imádkozzunk Krasziért, Ulrikéért, Joróért és Ivanért,
akik most Plevenben egy TCE-1. (Gyermekek
Evangéliumi
Tanítása)
tanfolyamon
oktatnak!
Imádkozzunk a hallgatókért, hogy késztetést érezzenek a
tanulásra! Imádkozzunk a pleveni gyülekezetekért,
amelyek már készülnek a 2018. évi „Reményt a
gyermekeknek” projektben való részvételre.
2. (cs) Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a Siemiatyczében folyó Tinik
Evangéliumi Tanítása tanfolyamért! Dicsérjük az Urat az
ezen a területen működő Örömhír Klubokért. Legyen ez
a képzés eszköz az Úr kezében, amely által Isten országa
épülhet!
3. (p) Szlovénia
Hálásak vagyunk Istennek a rengeteg lehetőségért,
melyet kaptunk tőle, hogy szabadon hirdethessük az Ő
Igéjét. Kérjük az aratás Urát, hogy adjon több
munkatársat és segítőt, mert az aratnivaló igen sok.
Különösen nagy szükségünk van vezetőkre, akik
felvállalják és hűségesen végzik a munkát.

4. (szo) Csehország
Imádkozzunk a CEF november 4-i, szombati prágai
konferenciájáért! Imádkozzunk az előadókért és
különösen azokért a résztvevőkért, akik most fognak
először találkozni a CEF szolgálatával!
5. (v) Montenegró
Imádkozunk azért, hogy több gyermek járjon a nikšići
Örömhír Klubba, és az Isten Igéjéből tanultakat
megértsék és befogadják! Imádkozzunk, hogy szüleik,
gyermekeik megváltozott életét látva maguk is keressék
az Urat!
6. (h) Moldávia
Elena, Mahmud, Cristina és Lili – néhányan azok közül,
akik az idén csatlakoztak az önkéntesek csapatához, és
szolgálnak Örömhír Klubokban és a vasárnapi iskolában.
Imádkozzunk, hogy minden önkéntes odaszántan
szolgáljon Istennek!
7. (k) Görögország
Van néhány főállású munkatársjelölt, akikkel
kapcsolatot tartunk. Kérjük, imádkozzatok, hogy az Úr
vezesse őket és minket is a szolgálatba állásukhoz
szükséges lépések megtételében, és segítsen ezzel abban,
hogy több gyermekhez juttathassuk el az evangéliumot!
8. (sz) Ciprus
Kérjük, imádkozzatok, hogy a ciprusi szolgálat –
melynek hivatalos bejegyzése a közelmúltban megtörtént
– megszervezése zökkenőmentes legyen!
9. (cs) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy a szarajevói CEF-konferencia áldást
jelentsen a részt vevő hívőknek! Imádkozzunk azért,
hogy felismerjék, milyen fontosak a gyermek- és
tiniszolgálatok, és maguk is felvállalják ilyen
szolgálatok indítását és végzését saját lakóhelyükön!
Imádkozzunk, hogy Isten készítse elő a gyermekek
szívét Igéjének befogadására, és szüleik se
akadályozzák, hogy gyermekeik az Igét hallgassák!
10. (p) Szerbia
Imádkozzunk, hogy sok hívő jöjjön el a szabadkai CEFkonferenciára, hogy bátorítást kaphassanak, és elszánják
magukat gyermek- és ifjúsági szolgálatok indítására

lakóhelyükön! Imádkozzunk, hogy az Úr munkálkodjon
az Övéi szívében, hogy hűséges követői legyenek!
Imádkozzunk, hogy a gyermekek és a fiatalok vágyjanak
az Úr megismerésére és Igéjének tanulmányozására!
11. (szo) Törökország
A TCE-1 tanfolyam nagyszerűen folyt, dicsérjük érte az
Urat! Tizenöt hívő végezte el a tanfolyamot.
Imádkozzunk, hogy mindnyájuknak lehetősége legyen
gyermekek tanítására!
12. (v) Bulgária
Imádkozzunk Andrej Mitkovért! Andrej egy roma férfi,
aki nyáron végezte el a CEF képzését. Szeretne a CEFnél szolgálni, de szembe kell néznie a családja részéről
megnyilvánuló ellenállással: azt akarják, hogy Cipruson
dolgozzon. Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjon
Andrej megélhetéséről, hogy Bulgáriában maradhasson,
és szolgálhasson a roma gyermekek között!
13. (h) Szlovákia
Új területi munkatársunk van: David, aki Nyitrán és
környékén kezdi meg szolgálatát. Ez az egyháztörténeti
szempontból is nevezetes város ma nélkülözi az
evangéliumot. Kérjük, imádkozzatok Davidért, hogy
önkénteseket tudjon toborozni, létrehozhassa a helyi
bizottságot, keresse a jó együttműködést a helyi
gyülekezetekkel, és jó, stabil, növekvő szolgálatot
építhessen ki! Áldja meg az ÚR családjával együtt (két
kislánya van: egyikük három, másik egyéves)!
14. (k) Románia
Ebben a hónapban arra biztatjuk tanítóinkat, hogy lássák
el az általuk tanított gyermekeket és fiatalokat olyan
eszközökkel, anyagokkal, melyek segítségével maguk is
közvetíthetik az evangéliumot másoknak. Imádkozzunk,
hogy ez is eszköz lehessen abban, hogy több gyermek
ismerhesse meg a Megváltót!
15. (sz) Macedónia
A City Kids program bemutatását tervezzük a szkopjei
gyülekezetekben. Imádkozzunk, hogy a teljes program jó
fogadtatásra találjon, jól induljon és Isten áldása legyen
rajta! Imádkozzunk, hogy sok gyermekhez eljuttathassuk
az evangéliumot, és befogadják azt!

