18. (h) Horvátország
Dicsérjük az Urat valamennyi nyári táborért és
minden gyermekért, aki nyitott szívvel fogadta az
evangéliumot!
19. (k) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Dicsérjük az Urat, mert az épület felső szintjének
építésével is jól haladtunk, amit most már a
gyermekek is használatba vehettek. A bibliai
táborokban sok száz gyermek vett részt. Imádkozzunk
megtérésükért!
20. (sz) Ciprus
Nagy szükség lenne egy hazai CEF munkatársra kérjük, imádkozzatok ezért!
21. (cs) Lengyelország
Dicsérjük az Urat az Észak-Írországból érkezett hat
önkéntesért, akik azért jöttek, hogy a piaseki CEFközpont felújításában segédkezzenek. Kérjük,
imádkozzatok, hogy a lengyel gyermekek közötti
szolgálatban egymás számára is áldás lehessünk!
22. (p) Moldávia
Újabb Örömhír Klubokat szeretnénk indítani
Cuizăucában és Vulcăneştiben. Imádkozzunk, hogy
Isten küldjön embereket, akik készek megnyitni
otthonaikat és befogadni egy-egy ilyen csoportot!
Imádkozzunk önkéntesekért is, akik elmondják az
örömhírt a gyermekeknek!
23. (szo) Csehország
Imádkozzunk a szeptember 23-án Priborban és
Trinecben tartott evangélizáló alkalmakért, hogy
minél több gyermek ismerje meg az Urat mint
Megváltóját! Hordozzuk imában a szervezésben részt
vevő CEF munkatársakat is!
24. (v) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk a Novi Travnik, Travnik és Bugojno
településeken működő Örömhír Klubokért, hogy
növekedhessenek, és új lehetőségek nyíljanak előttük!
Imádkozzunk, hogy a helyi gyülekezetekben és

közösségekben is növekedhessen és áldott legyen a
gyermekszolgálat!
25. (h) Szerbia
Imádkozzunk, hogy Kragujevacban a szülők
elengedjék gyermekeiket a CEF alkalmaira!
Imádkozzunk, hogy sok gyermek tanulhasson arról,
kicsoda Isten, és ismerhesse meg az Ő Igéjét! Hálát
adunk az új CEF munkatársért, aki idén nyáron
költözött ide!
26. (k) Albánia
Az euró a helyi valutához képest 10%-kal gyengült,
ami negatívan érinti munkatársaink anyagi
támogatását. Csak Isten kegyelmes gondoskodásával
küzdhetjük le ezt a problémát.
27. (sz) Montenegró
Imádkozzunk, hogy munkatársaink Örömhír Klubot
indíthassanak a „Mladoszty” gyermekotthonban!
Imádkozzunk, hogy az itt élő hívők tovább folytassák
a gyermekek között végzett szolgálatot! Imádkozzunk,
hogy a gyermekek és a fiatalok növekedjenek Krisztus
megismerésében!
28. (cs) Görögország
Kérjük, imádkozzatok, hogy megújult látást
kaphassunk és nyitott ajtót, amelyet az Úr nyit ki
azért, hogy több gyermeket érhessünk el az
evangéliummal!
29. (p) Románia
Dicsérjük Istent, amiért gondoskodott róla, hogy
elvégezhessük nyári szolgálatainkat. Nagyon hálásak
vagyunk minden lehetőségért, amit kapunk, hogy
terjeszthessük Romániában az evangéliumot.
30. (szo) Közép-Európa
Dicsérjük az Urat minden alkalomért, amit innen, az
irodából szervezhettünk. Balázs a Lego-szolgálat
kapcsán több országba is eljutott, de nagyon jó tábort
tartottak a mi városunkban is.

„Így szólt hozzám az ÚR igéje…” (Jeremiás 1,11)
Az ifjúság és az Ige
A Biblia nem árulja el nekünk, pontosan hány éves
volt Jeremiás, amikor az ÚR igéje szólt hozzá. Azt
sem tudjuk, éppen otthon tartózkodott-e, mint amikor
ez először történt meg vele, vagy szülei, rokonai
mezején dolgozott, áhítatot tartott, vagy egy
gyermekeknek és fiataloknak szervezett bibliai
táborban vett részt…
Mindössze a következő tényeket ismerjük:
- Nagyon fiatal volt, úgy érezte, túlságosan is fiatal
ahhoz, hogy az ÚR Igéjét befogadhassa.
- Kifogásként fiatal korára hivatkozott, hogy ne
kelljen prófétává lennie, aki az ÚR szavait leírja
és továbbadja.
- Teljesen egyértelmű volt, hogy az ÚR mondta el
Jeremiásnak Igéjét. Ezt a tényt többször is
leszögezi a könyv első fejezeteiben.
Ámós így ír: „Az én Uram, az ÚR szólt, ki ne
prófétálna?” (Ámós 3,8b). A fiatal Jeremiás sem
tehetett mást, mint hogy engedelmeskedjen az ÚRnak,
és hirdesse az ÚR súlyos igéit.

Beszél-e Isten napjainkban is a fiatalokhoz? Jobban
megértik-e ők Isten tervét, mint sok felnőtt, aki
körülöttük él? Egészen bizonyosan!
Szívemben arra vágyom, hogy amikor szolgáló
csapataink a gyermekekhez mennek, az ÚR igéje
szóljon hozzájuk, ők pedig készek legyenek azt
meghallani, és amit meghallottak, azt megcselekedni.
Az ÚR szemében ők sem túl fiatalok ahhoz, hogy ezt
megtegyék.
Imádkozom azért is, hogy hozzánk is szóljon az ÚR
igéje!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
Ford.: Fejös G.

1. (p) Bulgária
Hordozzuk imádságban a fiatal szolgálóknak tartott
képzést (szeptember 1-től 3-ig) és gyakorlati képzési
hetüket (szeptember 4-től 9-ig)! Imádkozzunk
Hannáért, Ivanért és Katerináért, akik a képzésen
oktatnak! Imádkozzunk, hogy a 11 fiatal még inkább
elhívást érezzen a gyermekek felé való szolgálatra!
2. (szo) Albánia
Taulant és Monda elvégezte a nagyszebeni
Vezetőképző Tanfolyamot. Imádkozzunk, hogy
jövőbeni szolgálatukra nézve világos vezetést
kapjanak az Úrtól!
3. (v) Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok Lila Kerčmarért, aki most
végezte el a romániai Vezetőképző Tanfolyamot! Lila
főállású munkatársként csatlakozik csapatunkhoz, és
az ország keleti részében kezdi meg munkáját.
Szüksége van anyagi támogatásra.
4. (h) Moldávia
Dicsérjük Istent, mert a Levelező Klubon keresztül
több mint 1600 gyermekhez jut el Isten igéje.
Imádkozzunk, hogy azok a gyermekek, akik még nem
ismerik az Úr Jézust, befogadhassák Őt Urukként és
Megváltójukként, akik pedig már ismerik,

növekedjenek a hitben! Imádkozzunk, hogy a
bélyegekre, borítékokra és a szolgálathoz szükséges
egyéb dolgokra fordítandó összeg is rendelkezésre
álljon!
5. (k) Montenegró
Imádkozzunk, hogy a podgoricai Tini Klub tovább
növekedhessen! Kérjük, hogy a fiatalok komolyan
vegyék hitüket, és megismerjék azt az örömöt, amit
Isten jelenléte ad!
6. (sz) Szerbia
Imádkozzunk, hogy Kraljevóban rendszeres Örömhír
Klub indulhasson! Imádkozzunk, hogy a gyermekek el
akarjanak jönni a klubba, és szüleik is elengedjék
őket!
7. (cs) Görögország
Kérjük, imádkozzatok, hogy az új szolgálati időszak
nehézségek nélkül indulhasson!
8. (p) Ciprus
Kérjük, imádkozzatok egy Isten által választott
keresztyénért, aki rész vehet a 2018. évi Vezetőképző
Tanfolyamon.
9. (szo) Csehország
Imádkozzunk, hogy Prágában is megkezdhesse
szolgálatát a CEF! Csapatunk alkalmas helyet keres az
irodának, és munkatársakat is keresünk a fővárosban.
10. (v) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy azok a zenicai és kakanji hívők,
akik a TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.)
tanfolyamot befejezték, lelkesen végezzék a
szolgálatot a gyermekek között, meggyőződve annak
fontosságáról! Imádkozzunk, hogy növekedjenek az
Örömhír Klubok, és Isten megáldja az ott folyó
szolgálatot!

11. (h) Törökország
Ebben a hónapban TCE-1 tanfolyamot készülünk
tartani; imádkozzunk Isten oltalmáért és jó lelki
közösségért!
12. (k) Bulgária
Dicsérjük Istent a nyári szolgálatok sok gyümölcséért,
és imádkozzunk a szeptember 11-én kezdődő
szolgálói csendeshétért! Könyörögjünk, hogy bölcsen
tervezhessünk 2018-ra is!
13. (sz) Szlovákia
Dicsérjük Urunkat a sok gyermekért, aki eljött
valamelyik nyári szolgálatunkra a csesztei CEFtáborba. Isten vezesse tovább őket kegyelmében!
14. (cs) Románia
Szeptember 14–16. között az Örömhír Klubok
tanítóinak hétvégéjét tartjuk Nagyszebenben. Kérjük,
imádkozzatok azért, hogy az alkalom bátorításul
szolgáljon mindazoknak, akik részt vesznek rajta!
15. (p) Macedónia
Hó közepén CEF csapatunk megbeszéléseket tart,
amelyeken áttekintjük elvégzett szolgálatainkat és a
jövőre vonatkozó terveinket. Imádkozzunk, hogy
teljes szolgálatunk Isten vezetése alatt folyhasson!
16. (szo) Koszovó
Szmolicáék úgy döntöttek, hogy szeptemberben
kilépnek a CEF-ből. Úgy tervezik, hogy néhány
klubban
tovább
szolgálnak,
mégis
kérjük
imádságaitokat, hogy csapatunk Isten terve szerint
bővülhessen új tagokkal.
17. (v) Magyarország
Imádkozzunk a nyári szolgálatokat (különösen a
budapesti alkalmakat) követő utógondozásért; azért,
hogy szeptemberben-októberben újra találkozhassunk
a gyermekekkel Örömhír Klubokban, Tini Klubokban
és gyülekezetekben! Imádkozunk a gyülekezetekért,
hogy a „Gyülekezettől a gyermekig” levelező program
segítségével kapcsolatot építhessenek egy-egy helyi
iskolával.

