
 
most is rendszeresen találkozunk egy csoportban az ez iránt 
érdeklődőkkel. Ehhez a fajta szolgálathoz elkötelezettebb 
keresztyénekre van szükségünk. 
 
19. (cs) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Próbáljuk parkosítani a tábor területét. Kérjük az Urat, 
hogy küldjön hozzánk önkénteseket! Dicsérjük az Urat 
Gáspárért, aki a Bereg tábor gondnoki szolgálatának 
betöltésére érkezett hozzánk. Imádkozzunk, hogy Gáspár 
szolgálata áldás legyen mind a vendégek, mind a többi itt 
szolgáló számára! 
 
20. (p) Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a CEF Országos Vezetősége 
magáévá tehesse a CEF látását! Hadd tudjanak jó irányt 
mutatni a szolgálatban tanácsadásukkal és egyéb 
segítségükkel, az ÚR kegyelméből. 
 
21. (szo) Szlovénia 
Hálát adunk Istennek, hogy az Ő áldozata értünk is történt. 
Az Örömhír Klubokban is az Ő áldozatáról szólunk a 
gyermekeknek, és hirdetjük az evangéliumot. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy Isten Lelke munkálkodjon a 
gyermekek szívében, hogy befogadhassák Jézust mint 
Megváltójukat! 
 
22. (v) Moldávia 
Az országos irodának szüksége lenne egy könyvelőre. 
Imádkozzunk olyan emberért, aki kész elvállalni ezt a 
felelősségteljes munkát, és az ÚR dicsőségére végzi azt! 
 
23. (h) Csehország 
Imádkozzunk területi munkatársainkért, Ľubomirért és 
Martináért! Több önkéntesre és megújult látásra van 
szükségük, hogy a területükön élő, még meg nem tért 
gyermekek felé szolgálhassanak. Kérjük Istent, hogy adjon 
erőt és bölcsességet szolgálatukhoz! 
 
24. (k) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy a Novi Travniki Örömhír Klub 
növekedhessen lelkiekben és létszámban is! Kérjük az Urat, 
hogy a gyermekek megértsék az evangéliumot, és 
megtérjenek! Imádkozzunk, hogy a CEF munkatársai 
továbbra is bátran járjanak a Lélek szerint! 
 

 

25. (sz) Szerbia 
Imádkozzunk, hogy azok a gyermekek és tinik, akik 
hallották az evangéliumot és részt vettek Örömhír 
Klubokban vagy más alkalmakon, megtérjenek, és a 
hívőkhöz csatlakozva növekedhessenek lélekben! 
Imádkozzunk különösen azokért, akiknek lakóhelyén 
nincsenek gyermekmunkások! Ilyen pl. egy Bekim nevű 
tizenéves gyermek. 
 
26. (cs) Albánia 
Tirana külvárosa az elmúlt két évtizedben rendkívül 
gyorsan növekedett. Sok ott a gyermek és a tini is. 
Kérjük, imádkozzatok Juriért, akinek figyelme most a 
város északi része felé fordult. Isten nyissa meg az ottani 
gyermekek és tinik szívét az evangélium előtt! 
 
27. (p) Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok Alenkáért, aki újabb anyagi 
támogatókat keres, és ezért imádkozik. Alenka fő 
feladata az irodalmi anyagok fordítása, de amikor csak 
mód van rá, szívesen bekapcsolódik a közvetlen 
gyermekmunkába is. 
 
28. (szo) Magyarország 
Kérjük, imádkozzatok Gábornak, az országos vezetőnek, 
és a csapat többi tagjának szolgálatáért! Támasszon az 
ÚR további gyermek-misszionáriusokat, akik új területi 
szolgálatokat indítanak az országban! 
 
29. (v) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok az első lengyelországi LEGO® 

programokért, melyeket Pszczyna és Bielsko Biala 
városokban tartunk májusban és júniusban. Úgy 
tervezzük, hogy gyülekezeteket és iskolákat is 
bevonnánk ebbe a szolgálatba. Az ÚR segítsen és adjon 
bölcsességet az előkészítéshez! 
 
30. (h) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon a szülők 
szívében, és gyermekeik járhassanak az Örömhír 
Klubokba! Imádkozzunk, hogy a városok, falvak vezetői 
ne ellenünk beszéljenek, hanem jóindulatot találjunk 
előttük! Isten oltalmazza meg munkáját az ellenségtől! 

 

 
 

 
 
„Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? Ember fiától, 

aki olyan lesz, mint a fű?!” Ézs. 51,12b. 

 
Ne félj emberektől! 
 
Az ÚR a próféta által világosan óv bennünket az 
emberektől való félelemtől. Az evangélium terjedését 
leginkább hátráltató bűnök egyike ez. Nemzedékünkben 
bátor férfiakra és nőkre van szükség, akik minden eddiginél 
szilárdabban kiállnak Krisztus mellett. 
John Bunyan (1628 – 1688), A zarándok útja c. jól ismert 
könyv szerzője egyike volt azoknak a lelkipásztoroknak, 
akik komolyan vették az ÚR figyelmeztetését, és nem 
hagytak fel a prédikálással akkor sem, amikor a puritán 
lelkészeket hallgatásra kényszerítették, és büntették az 
embereket még azért is, ha valamely nem megalkuvó 
gyülekezetbe jártak. Első feleségének korai halála után 
elvett egy fiatal leányt, Elizabethet, aki négy, tíz éven aluli 
félárva gyermek, köztük egy vak gyermek nevelőanyja lett. 
Johnt ez után az esküvő után mindössze egy évvel 
bebörtönözték, tizenkét évre magára kellett hagynia ifjú 
feleségét a négy kisgyermekkel. John a börtönben töltött 
időt is jól kihasználta; ott írta meg sok könyvét, melyek 
közül a fent említett mű a legismertebb. 
A fiatal feleség ugyanilyen bátorságot tanúsított; nemcsak 
abban, ahogyan ellátta a gyermekeket és a börtönben lévő 
Johnt, hanem még inkább abban, ahogyan férje ügyében a 
hatóságokhoz folyamodott. Amikor a bíró megkérdezte, 
hogy ha John megszabadul, abbahagyja-e a prédikálást, így 
felelt: „Ő nem hirdet mást, csakis Isten Igéjét!”. Amikor ott 
egy ember dühösen azzal vádolta Johnt, hogy „tanítása 



ördögi tanítás”, ő egyszerűen ezt felelte: „Uram, amikor 
eljön az Igaz Bíró, kiderül majd, hogy a férjem tanítása 
nem ördögi tanítás”. Sosem kérte férjétől, Johntól azt, hogy 
ne hirdesse többé az igazságot azért, hogy 
kiszabadulhasson. 
Az én vágyam az, hogy mi, gyermek-misszionáriusok és az 
ÚR szolgái, mindnyájan a szívünkre vegyük a fenti Igét, és 
kövessük John és Elizabeth Bunyan, valamint a hozzájuk 
hasonló emberek példáját! Nagy szükség van a bátorságra. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejös G.) 

 
1. (v) Csehország 
Április folyamán Nyugat-Csehország több pontján 
készülünk LEGO® klubokat tartani. Jó alkalom lesz ez arra, 
hogy új gyermekekkel találkozzunk, és nekik is elmondjuk 
az evangéliumot. Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg az 
alkalmakat! 
 
2. (h) Görögország 
Már tervezzük nyári táborainkat. Kérjük, imádkozzatok jó 
kapcsolatokért a leendő tanácsadókkal és segítőkkel! Első 
táborunk a Húsvéti tábor lesz április elején; kérjük, ezt is 
hordozzátok imában! 
 
3. (k) Macedónia 
A feltámadott ÚRé a dicsőség minden Húsvéti Klubért, 
minden gyermekért, minden nyitott szívért! 
 
4. (sz) Közép-Európa 
Kérjük, imádkozzatok Sebastianért, aki több országban is 
látogatást tesz! Használja fel az ÚR ezt az időt arra, hogy 
növekedhessen a szolgálat Közép-Európa egész területén! 
 
5. (cs) Montenegró 
Decemberben és januárban négy városban szolgálhattunk, 
és nagyon sok gyermeket elértünk; dicsérjük ezért Istent! 
Azért imádkozunk, hogy a gyermekek és családjuk is 
kapcsolatban maradjanak velünk. Imádkozunk, hogy Isten 
munkálkodjon a szívükben, életükben. 
 
6. (p) Moldávia 
A Húsvéti Klubok jó alkalmat adnak az evangélium 
hirdetésére. Imádkozzatok velünk a Dnyeszter Menti 

Köztársaság területén tartott klubokért! Ezen a területen a 
hatóságok erősen ellenzik az evangéliumi programokat. 
 
7. (szo) Szlovákia 
Terveink szerint ma tartjuk első olyan konferenciánkat, 
amelyre azokat a tizenéveseket, fiatalokat várjuk, akik 
jártak vagy járnak a CEF (Gyermek-Evangélizációs 
Közösség) táboraiba, klubjaiba. Ösztönözni szeretnénk a 
fiatalokat arra, hogy őszintén kövessék az Urat, és arra is, 
hogy legyenek önkénteseink, imatársaink és támogatóink. 
 
8. (v) Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok továbbra is kicsiny csapatunkért! 
Imádkozzunk, hogy több keresztyén embernek legyen 
látása és indíttatása a gyermekek közti szolgálatra! 
Imádkozzunk a Ciprus északi részén élő gyermekekért is! 
 
9. (h) Lengyelország 
Öröm és izgalom tölt el minket, látva, hogy milyen sokan 
használják a CEF anyagait a gyermekek tanításában. 
Dicsérjük az Urat, amiért 2017-ben 2700-szor töltötték le 
ingyenes anyagainkat a www.teachkids.eu oldalról. Adjon 
az ÚR bölcsességet és hűséget az új Örömhír Klub tanterv 
új leckéinek kidolgozásához! Dicsérjük Őt, amiért az első 
év elkészülhetett, és erre az évre minden korcsoport 
számára vannak új anyagaink. Még háromévnyi anyagunk 
van, amelyet közzé kell tennünk. 
 
10. (k) Szerbia 
Imádkozzunk, hogy Isten nyisson ajtót új Örömhír Klubok 
és más szolgálatok előtt! Kérjük az Urat a szülők 
támogatásáért, hogy gyermekeik Isten Igéjét tanulhassák! 
Imádkozzunk, hogy a CEF jóindulatot találjon a hatósági 
személyek előtt! Hálát adunk Istennek a január óta kapott 
új lehetőségekért. 
 
11. (sz) Törökország 
Kérjük, imádkozzatok továbbra is olyan emberekért, akik 
készek főállású szolgálatot végezni az országban! TCE-2 
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2.) tanfolyamot is 
szeretnénk tartani még idén; imádkozzunk az 
előkészítéséért! 
 
12. (cs) Magyarország 
Balázs egészségügyi gondokkal küzd. Hordozzuk 
imádságban, és könyörgünk azért, hogy utolsó, februári 

műtétje után teljesen felépüljön! Kérjük az Urat, hogy el 
tudja látni feladatait! Imádkozunk, hogy továbbra is az 
Úrban bízzanak, és tőle nyerjenek bátorságot. Imádkozunk 
Balázs feleségéért, Ildikóért, akire ebben a nehéz 
időszakban nagyon sok felelősség hárul. 
 
13. (p) Görögország 
Dicsérjük az Urat az új munkatársakért, akik most állnak be 
a szolgálatba! Négy testvérnél elindult a főállású 
szolgálatba állás folyamata. Kérjük, imádkozzatok, hogy az 
Úr vezesse őket, és rendelje ki a szükséges anyagi 
támogatást! 
 
14. (szo) Bulgária 
„80 éves, és még szolgál” – ezzel a mottóval jön közénk 
Priska V., aki a svájci CEF-nél szolgált, ma pedig a Sztara 
Zagora-i CEF-találkozón tart előadást. Imádkozzunk, hogy 
ez a találkozó új bátorítást adhasson Veszka K-nak, a 
Sztara Zagorai területi igazgatónak! 
 
15. (v) Románia 
Dicsérjük Istent azokért a romániai hallgatókért, akik 
tervezik, hogy részt vesznek az idei nyári Vezetőképző 
Tanfolyamon. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten 
gondoskodjon mindenről, amire a tanfolyam elvégzéséhez 
szükségük van. 
 
16. (h) Koszovó 
Főállású munkatársaink és néhány önkéntes szeretne 
elmenni a közép-európai konferenciára. Imádkozzunk, 
hogy megkapják a vízumot, valamint hogy az utazás és a 
részvétel költségeit fedezni tudják! 
 
17. (k) Bulgária 
Imádkozzunk munkatársaink megbeszéléséért, amelyre ma 
és holnap kerül sor! Kérjük, hogy Isten oltalmazza őket 
oda- és visszautazásuk során! Imádkozzunk, hogy 
bátoríthassuk egymást nyári  terveink megbeszélésekor! 
Imádkozzunk különösen a „Remény a Gyermekeknek 
Bulgáriában” programért, amelyet 2018-ban Plevenben 
rendezünk meg! 
 
18. (sz) Horvátország 
Imádkozzunk továbbra is azért, hogy ebben az évben 
hivatalosan megalakíthassuk az Országos Vezetőséget! Már  


