
17. (k) Magyarország 
Imádkozunk új internetes szolgálatunk, a webes Bibliai 
Levelező Klub elindulásáért. Imádkozunk a csapatért, 
amely ezt a gyermekhonlapot készíti. Szeretnénk 
hatékonyan hirdetni, hogy sok gyermek rátalálhasson 
erre az oldalra, és további tanítást kapjon Isten Igéjéből. 
 

18. (sz) Moldávia 
Dicsérjük Istent a tinik között végzett szolgálatért, amely 
ebben az évben is egyre növekszik. Látjuk, hogy ki kell 
bővítenünk ezt a szolgálati ágat. Könyörögjünk Isten 
segítségéért, hogy tanítói konferenciát és képzést is 
tarthassunk ennek érdekében! 
 

19. (cs) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk tovább, hogy Sándor és Klára munkájában 
egy másik házaspár is segítsen! Több szolgálóra van 
szükség a táborhelyen. 
 

20. (p) Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy több önkéntes jelentkezzen 
a szolgálatba! 
 

21. (szo) Románia 
Idén abban az áldásban volt részünk, hogy igen sok 
önkéntes szolgálhatott az országos irodában. Isten adja 
meg jutalmukat, amiért élt bennük a vágy az Ő 
szolgálatára! 
 

22. (v) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok munkatársunkért, Jannisz 
Tzamtziszért, aki ebben a hónapban kezdi meg 
Írországban a Vezetőképző Tanfolyam második felét! 
 

23. (h) Montenegró 
Imádkozzunk, hogy a podgoricai Örömhír Klub tovább 
folytatódhasson és növekedjen! Imádkozzunk, hogy az 
újonnan jött gyermekek a későbbiekben is járjanak, és 
mindannyian megláthassák, hogy Isten milyen 
csodálatos, és mennyire szereti őket! 
 

24. (k) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy Boszniában is több munkatársa és 
önkéntese legyen a CEF-nek, hogy bátoríthassuk 
egymást, örvendezhessünk Isten áldásaiban, és 
támogathassuk egymást az élet nehézségeiben! 

 

25. (sz) Szerbia 
Imádkozzunk a Moravicában folyó gyermekszolgálatok 
növekedéséért! Imádkozzunk, hogy gyermekek és 
családok megtérhessenek az Úrhoz! Kérjük az Urat, 
hogy a helyben lakó hívők felkészülhessenek és 
felbuzdulhassanak Örömhír Klubok indítására! 
 

26. (cs) Albánia 
Luka, Irena és Juri IOT-2 (Oktatóképző Tanfolyam 2.) 
képzésen vesznek részt, hogy az albániai 2. fokozatú 
tanfolyamokon oktatóként szolgálhassanak. Isten adjon 
nekik bölcsességet, és fejlessze tovább képességeiket! 
 

27. (p) Szlovénia 
Szlovénia ebben a hónapban a reformációt ünnepli. Az 
idei év különös jelentőségű, mert 500 év telt el az 
esemény óta. Ennek okán most különleges ünnepségeket 
rendeznek. A CEF munkatársai is részt vesznek 
különféle programokban, elsősorban abban, hogy 
Bibliákat osztanak országszerte. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy a szlovén emberek, különösen a fiatalok, az új 
nemzedék, valóban olvasni kezdjék a Bibliát! 
 

28. (szo) Macedónia 
A múlt hónapban mutatták be a CityKids projektet a 
gyülekezetekben; kérjük, imádkozzatok mindazokért a 
gyermekekért, akiket elér majd ez a misszió! 
 

29. (v) Bulgária 
Imádkozzunk Dáni Jeleváért! Dáni most tért haza a 
romániai Vezetőképző Tanfolyamról. Imádkozzunk, 
hogy a képzésen tanultakat alkalmazni tudja, és ezen 
keresztül elősegíthesse a Plovdiv környéki szolgálat 
növekedését! 
 

30. (h) Közép-európai iroda 
Imádkozzunk azért a néhány gyülekezetért, ahol Balázs 
bemutathatta a szolgálatot! Balázséknak több 
imaharcosra és több anyagi támogatóra van szükségük, 
ahogyan szerte Közép-Európában sokaknak. 
 

31. (k) Közép-Európa 
Dicsérjük az Urat a Területi Tanácsadó Csoporttól és 
más hívő csoportoktól kapott segítségért! Sokat jelent 
nekünk, hogy Isten népe vesz körül bennünket. 

 
 

 
 

 
 

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalásnak 

Istene…” 2Kor. 1,3 

 

Szomorúság és vigasztalás 

Fontos számomra, hogy a nyári szünetekben felkeressek 
néhány bibliai tábort. Ezen a nyáron is így tettem: 
számos országba eljutottam. Az egyik ilyen alkalommal 
a tábor első napján érkeztem. Felfigyeltem egy 13–14 
éves lányra, akinek, valahányszor elment mellettem, 
mély szomorúságot láttam az arcán. 

Elhatároztam, hogy megkérdezem tőle, jól látom-e, és 
próbálok némi biztatást adni neki. Első válasza egy 
pillanatnyi csend volt. A folytatás előtt könnyek 
gördültek le az arcán. Azután elmondta, hogy nemrég 
veszítette el a nagymamáját, és amitől még rosszabbul 
érzi magát: senkit sem ismer a csoportjában. Több mint 
50 gyermek volt jelen ebben a táborban, ő mégis a 
magányosságát panaszolta. Nem tudom, elmondott-e 
mindent, amiért szomorú volt, de felajánlottam neki, 
hogy imádkozom a helyzete miatt, kérni fogom Istent, 
hogy vigasztalja meg. Ő ezt boldogan elfogadta. 

Felhívtam a táborvezetők figyelmét erre a lányra, és 
kértem, hogy folyamatosan figyeljenek oda rá. Jó volt 
látni, hogy nemsokára néhány táborozó fiatal hívta, 



vegyen részt a csoportjuk tevékenységében; ezzel 
enyhítették magányosságát. 

Igen, ez egy valós élethelyzet. Az alkalmainkra, 
rendezvényeinkre érkező gyermekek különféle terheket 
hordoznak. Azért vagyunk ott, hogy felismerjük 
problémáikat, és elvezessük őket az ÚR kegyelmének 
trónusához. 

Az ÚR Jézus gyermekeket is, felnőtteket is hív 
magához; mindazokat, akiknek a szívében szomorúság 
van. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és 
alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” 
(Máté 11,28–29).  
Ő az igazi Vigasztaló. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

 

 
1. (v) Horvátország 
Hordozzuk továbbra is imádságban a szolgálat anyagi 
helyzetét! Imádkozzunk, hogy több támogatónk legyen; 
kell a segítségük, hogy a gyermekek hallhassák az 
evangéliumot. 
 
2. (h) Románia 
Minden év október elején csendesnapot tartunk a 
romániai CEF (Gyermek-Evangélizációs Közösség) 
barátai számára. Kérjük, imádkozzatok valamennyi 
résztvevőért, hogy megértsék, mi a szerepük a missziói 
parancs teljesítésében. 
 
3. (k) Csehország 
Imádkozzunk a Brnóban és Kladnóban folyó TCE-1 
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.) tanfolyamok 
hallgatóiért, hogy Isten használja őket mind a 
gyülekezetbe járó, mind a gyülekezetbe nem járó 
gyermekek között! Küldje el őket az Úr még több 
gyermekhez! 
 
 

4. (sz) Macedónia 
Ahhoz, hogy elindíthassuk Szkopjében a City Kids 
missziót, szeretnénk hó elején összehívni a gyülekezetek 
képviselőit. Imádkozzunk Isten vezetéséért és azért, 
hogy a gyülekezetek készek legyenek a projekt 
elindítására! 
 
5. (cs) Montenegró 
Imádkozzunk, hogy a Tivatban működő Örömhír Klub 
tovább folytatódhasson és növekedhessen! 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek és családjaik közelebb 
kerüljenek az Úrhoz, és barátaikat is hívogassák az 
Örömhír Klubba! 
 
6. (p) Szerbia 
Kérjük az Urat, hogy a Niš környéki Örömhír Klubok és 
Tini Klubok jól működjenek! Imádkozzunk, hogy a 
fiatalok keressék Istent, és éhezzenek az Ő Igéjére! 
Imádkozzunk azért, hogy a niši és a Bela Palanka-i 
gyermekek növekedjenek az Úrban, és legyenek 
Örömhír Klubok, ahová barátaikat is elhívhatják! 
 
7. (szo) Moldávia 
Imádkozzunk az erre a hónapra tervezett TCE-1 
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.) tanfolyamért! 
Imádkozzunk, hogy Isten adjon az oktatóknak 
bölcsességet, és adja meg nekik a megfelelő szavakat is! 
Imádkozzunk, hogy a hallgatók motiváltak legyenek a 
hatékony tanításra, hogy egyre több gyermek hallhassa 
meg az evangéliumot, és minél több új Örömhír Klub 
alakulhasson ott, ahol nincsenek gyülekezetek! 
 
8. (v) Görögország 
Dicsérjük az Urat, mert lehetséges, hogy két új CEF 
munkatársat is kapunk! Imádkozzunk, hogy minden 
szükséges lépés megtörténhessen, és szolgálatba 
állásuknak ne legyen akadálya! 
 
9. (h) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy újabb Örömhír Klubokat 
indíthassunk olyan városokban, ahol még nem volt 
ilyen! Imádkozzunk azért, hogy az Örömhír Klubba járó 
gyermekek a barátaikat is hívogassák! Imádkozzunk, 
hogy az Úr áldja meg a szolgálatot, hogy még több 

gyermek hallja meg az evangéliumot! 
 
10. (k) Törökország 
Imádkozzunk továbbra is azért, hogy elindulhasson 
hazánkban a rendszeres szolgálat! Könyörögjünk 
főállású munkatársakért is! 
 
11. (sz) Csehország 
Imádkozzunk az internetes Bibliai Levelező Klubokért! 
Daniel F. és Zbyšek S. október 11–14-ig képzést tart 
Pécelen az Európa sok országából érkező CEF 
munkatársaknak. Bárcsak ez az új eszköz is sok 
gyermeket vezetne az Úr megismerésére! 
 
12. (cs) Koszovó 
Dicsérjük az URat a sok gyermekért, akiket 
munkatársaink a nyári vakáció alatt el tudtak érni! 
Adjunk hálát az evangélizációban részt vevő holland és 
ír segítőkért is! 
 
13. (p) Szlovákia 
Imádkozzunk Daniela P-ért, aki idén nyáron végezte el a 
Vezetőképző Tanfolyamot Nagyszebenben! Adjon neki 
az Úr kitartást szolgálatában! 
 
14. (szo) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok Marekért és Eláért, akik az 
Örömhír Klubok tanítási anyagainak előkészítésében 
segítenek! Imádkozzunk az Örömhír Klubjukért és Tini 
Klubjukért is (Bytomban), ahol igen sok gyermek hallja 
rendszeresen az evangéliumot! 
 
15. (v) Albánia 
A nyári táborok alatt gyermekek és fiatalok 
találkozhattak a tiszta evangélium üzenetével. 
Imádkozzunk, hogy Isten Igéje által megváltozhasson 
egész családoknak az élete! 
 
16. (h) Bulgária 
Imádkozzunk az Örömhír Klubos tanévkezdésért, 
különösen az iskolákban működő klubokért! 
Imádkozzunk Krasziért, Ulrikéért és Andrejért, akik 
újabb iskolákkal keresnek kapcsolatot! 


