nekik erőt és bölcsességet, hogy folyamatosan áldást
közvetíthessenek!
17. (szo) Magyarország
Imádkozunk Bereginé Ildikóért, aki részmunkaidőben
szolgál a VISZ-nél. Kérjük, hogy Ildikó a jövőben
nagyobb mértékben kapcsolódhasson be mind az
irodalmi
munkába,
mind
a
közvetlen
gyermekszolgálatba! Kérjük az Urat, hogy Ildikó újra
elindíthassa Örömhír Klubját, amit egy óvodában
tartott. Imádkozzunk az anyagi- és imatámogatásáért!
18. (v) Horvátország
Imádkozzunk továbbra is, hogy megalakulhasson az
Országos Vezetőség, hogy hosszú távon is elérhessük
az országban élő gyermekeket!
19. (h) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk egy önkéntes csapatért, akik idén
tavasszal készek eljönni hozzánk és szebbé tenni a
táborhelyet!
20. (k) Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok Alenka C. M.-ért, aki nagy
örömmel és szorgalommal végzi szolgálatát. Nap mint
nap bibliai leckéket, könyveket, leveleket fordít, és
maga is ír leckéket, melyeket az Örömhír Klubokban
használunk. Imádkozunk, hogy elegendő anyagi
támogatást kapjon, mert nagyon fontos munkát végez.
21. (sz) Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok az Örömhír Klubok új
ciklusanyagának előkészítéséért a 2018-2019-es
tanévre. Imádkozzunk, hogy találhassunk fordítókat és
más munkatársakat, akik segítségével időben
elkészülhetünk.
22. (cs) Moldávia
Imádkozzunk együtt új munkatársakért, akik azokon a
területeken szolgálnának, ahol még nem folyik
semmilyen CEF munka. Edinet, Soroca, Vulcanesti,
Cahul, Hincesti és Stefan Voda területén szükségünk
van még munkatársakra. Kérjük, imádkozzatok, hogy
Isten vezesse gyermekeit ebbe a szép szolgálatba!

23. (p) Magyarország
Imádkozunk, hogy a hónap végére elkészüljön minden
tanítási anyag az Örömhír Klubok, a Húsvéti Klubok,
a táborok és az Örömhírt Budapestnek szolgálat
számára. Az ÚR csodálatos csapattal áldott meg
minket; adjon nekik erőt és kitartást nehéz
munkájukban!
24. (szo) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy a hívők megerősödve járjanak
Istennel akkor is, amikor üldözést, vagy a család
részéről nyomást tapasztalnak! Imádkozzunk, hogy a
gyermekek tanulhassák Isten Igéjét, és legyen, aki
támogatja őket, amikor Jézus követése mellett
döntenek!
25. (v) Szerbia
Imádkozzunk, hogy a kragujevaci, kraljevói és niši
kézimunka-műhelyek által új kapcsolatokra tehessünk
szert! Imádkozzunk, hogy a gyermekek elkezdjenek
járni az Örömhír Klubokba, és a nyári tábor iránt is
érdeklődjenek!
26. (h) Csehország
Imádkozzunk
a
CEF
prágai
szolgálatáért!
Szeptemberben nyitott itt irodát a CEF.
Szükség van főállású munkatársakra, önkéntesekre és
gyülekezetekre, amelyek készek együttműködni
velünk
a
gyermekek
közötti
szolgálat
megalapozásában.
27. (k) Montenegró
Imádkozzunk a tivati Örömhír Klub és a Tini Klub
növekedéséért! Imádkozzunk, hogy a gyermekek is
növekedjenek Isten ismeretében és a tőle kapott
szeretetben!
28. (sz) Közép-Európa
Sebastian minden hónapban más és más országokat
látogat meg. Segítse őt az Úr, hogy helyesen
szervezze meg utazásait, és áldás lehessen a helyi
gyermekszolgálatok számára!

„És az Úr megjelent neki Mamré tölgyesében…”
1Móz. 18,1a.
A Milvius-híd
Nagy Konstantin Kr. u. 280 körül született a ma
Szerbiához tartozó Niš városában. Kr. u. 312-ben,
október 28-án a Milvius-hídi csatában legyőzte
Maxentiust, a Római Birodalom akkori császárát, így
ő lett a császár.
Saját bizonyságtétele szerint a csatát megelőző
éjjelen különös jelet látott az égen; ez a jel fordította
meg a másnapi ütközet kimenetelét és egész későbbi
életét is. A kereszt jelét látva keresztyén hitre tért.
Azzal indokolta ezt, hogy egyedül ez a jelenés volt
az, amely eldöntötte győzelmét. Az addigi
nagyhatalmú uralkodók üldözték a keresztyéneket,
de ő már keresztyén birodalmat épített fel, és fontos
hivatalokat adott a keresztyéneknek az újjáépített
Konstantinápolyban. Ettől a naptól fogva a
keresztyének teljes szabadságot nyertek Jézus
Krisztus szolgálatára és arra, hogy Európa-szerte és
az egész világon terjesszék az Ő Igéjét.
Az ÚR másoknak is megjelent különféle
alkalmakkor. Ábrahámnak többször is megjelent,
nemcsak Mamré tölgyesénél (lásd pl. 1Móz. 12,7).
Megjelent Izsáknak (1Móz. 26,24), Mózesnek
(2Móz. 3), Gedeonnak (Bírák 6), Salamonnak (1Kir.

9,2) és Saulnak is (ApCsel 9,17). Ezek az emberek
később is tisztán emlékeztek arra, hol és milyen
körülmények között jelent meg nekik az ÚR, és
milyen feladatot bízott rájuk.
Minden egyes megtéréskor valójában az ÚR jelenik
meg. Senki sem követheti Őt addig, amíg nem
találkozott vele.
Azért imádkozom, hogy sok gyermek számára
lehessen egy-egy Örömhír Klub, Biblia tábor vagy
más hasonló alkalom az ÚR megjelenésének a helye.
Emlékezzenek mindig az ÚRra, aki a hídnál, a
tölgyesben, vagy a damaszkuszi úton találkozott
velük!
Bizonyos vagyok abban is, hogy az ÚR meg fog még
jelenni különleges embereknek, akik a történelmet az
Ő örök terve szerinti jó irányba fordítják majd.
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejös G.)

1. (cs) Bulgária
Imádkozzunk a Veliko Tarnovóban tartott TCE-2
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2.) tanfolyamért!
Imádkozzunk, hogy a tanítók feladatuknak érezzék az
újonnan született gyermekek segítését, hogy
növekedhessenek Istennel való kapcsolatukban!
2. (p) Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok Danusiáért és Edytáért, akik
téli tábort vezetnek a helyi gyülekezetekkel közösen;
az Úr vezesse őket! Hadd tudjanak jól együtt dolgozni
a helyi tanítókkal! Adjon az Úr megtérést sok
gyermeknek, és növelje tovább az Ő egyházát!
3. (szo) Albánia
A gyanakvó szülők nem engedik el gyermekeiket az
otthonokban tartott Örömhír Klubokba. Kérjük,
imádkozzatok, hogy a gyülekezetekben helyes látás
alakuljon ki erre nézve, és semleges helyszíneket
keressenek a klubok tartására! Imádkozunk azért,
hogy több fiú látogassa az alkalmakat!

4. (v) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy új Örömhír Klubok és Tini
Klubok induljanak a Novi Travnikhoz közeli
városokban! Imádkozzunk, hogy a CEF munkatársai
bátorítani és segíteni tudják a többi hívőt a
gyermekszolgálatban való részvételre, és keressék a
továbbképzési lehetőségeket, hogy hatékonyabban
végezhessék szolgálatukat!
5. (h) Montenegró
Imádkozzunk, hogy a CEF munkatársak szolgálata, az
irodalmi anyagaink és képzéseink áldást jelentsenek
minden
gyülekezeti
gyermekszolgálatnak!
Imádkozzunk, hogy a gyermekek egyre közelebb
kerülhessenek Istenhez, és életük minden területét Őrá
bízzák!
6. (k) Moldávia
Kérjük, imádkozzatok továbbra is a Bibliai Levelező
Tanfolyamért! Violeta segít egy ideje Natasának
ebben a szolgálatban. Natasa szeretné jobban
támogatni férjét, Nelut a vezetésben, de eddig a
Levelező Tanfolyam miatt nem tudta ezt megtenni.
7. (sz) Görögország
Szotéria a CEF szolgálatának gyümölcse. A CEF
egyik táborában ismerte meg Krisztust. Imádkozzunk,
hogy megláthassa, milyen utat jelöl ki neki az Úr ettől
a nyártól kezdődően, amikor befejezi a bibliaiskolát.
8. (cs) Ciprus
Sztefanosz és Sebastian különféle látogatásokat
tervezett ezekre a napokra; az országos vezetőséggel
is találkoznak. Imádkozzunk áldott találkozókért!
9. (p) Szlovénia
Azon dolgozunk, hogy munkatársaink több anyagi
támogatást kaphassanak saját országukból, saját
népüktől. Kérjük, imádkozzatok, hogy a keresztyének
meglássák
a
misszionáriusok
támogatásának
fontosságát, és ezáltal végezni tudjuk ezt a fontos
munkát!

10. (szo) Szerbia
Hálát adunk Istennek, hogy új munkatársunk van
Vajdaságban.
Imádkozzunk,
hogy
önkéntes
csapatával együtt sok gyermeket elérhessen az
evangéliummal, és sok gyülekezetnek segíthessen
elindítani vagy jobbá tenni gyermekszolgálatát!
11. (v) Törökország
Imádkozzunk néhány helyben lakó keresztyénért,
akiket az Úr elhív arra, hogy a Jézus Krisztusról
szóló örömhírrel szolgáljanak a gyermekek felé!
12. (h) Bulgária
Imádkozzunk, hogy Viara T.-nek legyenek
munkatársai! Viara a fővárosban, Szófiában
dolgozik, amely egyben Bulgária legnagyobb városa
is. Imádkozzunk, hogy Isten hívja el és készítse fel a
megfelelő embereket!
13. (k) Szlovákia
Gyülekezeteket és magánszemélyeket készülünk
felkeresni a CityKids és az „Örömhírt Szlovákiának”
projektek ismertetése, ill. új támogatók keresése
céljából. Kérjük, imádkozzatok, hogy az Úr áldja
meg ezeket a látogatásokat, nyisson meg ajtókat és
szíveket!
14. (sz) Macedónia
A téli iskolaszünet után újra indulnak a gyermek- és
tiniklubok. Kérjük, imádkozzatok valamennyi
gyermek- és tinitanítóért! Imádkozzunk megváltozott
gondolkodásért, megváltozott szívekért és életekért!
15. (cs) Románia
Imádkozzunk, hogy ebben az évben is sok CityKids
alkalmat tarthassunk Románia minden részén!
Imádkozzunk, hogy sok gyermek bízza rá életét a
Megváltóra!
16. (p) Koszovó
Imádkozzunk Metusért és Noráért! Mindketten
hűségesen szolgálnak a gyermekek felé. Adjon az Úr

