szerezni ahhoz, hogy
kiterjeszthesse munkáját!

egész

Kelet-Szlovéniára

szülők is támogassák gyermekeik részvételét az Örömhír
Klubon!

19. (p) Lengyelország
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamot
készülünk tartani a piaseki CEF központban. Kérjük,
imádkozzatok, hogy az Úr ezáltal munkatársakat
készítsen fel a szolgálatra Szilézia területén, Radlin,
Chrzanow és Myslowice városokban! Kérjük,
imádkozzatok, hogy az Úr segítse meg a hallgatókat,
hogy új Örömhír Klubokat tudjanak indítani!

25. (cs) Szerbia
Imádkozzunk, hogy mihamarabb elinduljon a Levelező
Klub internetes változata! Kérjük az Urat, hogy sok
gyermek tudja majd használni, hogy ennek segítségével
még jobban megismerje Istent és az Ő Igéjét!

20. (szo) Csehország
Komorni Lhotka városában ma (január 20-án)
gyermekmunkás-konferenciát szervez a helyi gyülekezet
és a Gyermek-Evangélizációs Közösség. Adja meg az Úr
a CEF csapata által, hogy minden résztvevő
felbátorodjon az elkötelezett szolgálatra, és sokukat
elhívhassa Isten a misszióra!
21. (v) Montenegró
Imádkozzunk, hogy minden gyermek, aki el akar jönni a
podgoricai Örömhír Klubba, valóban eljuthasson!
Imádkozzunk, hogy a gyülekezet több járművel és több
sofőrrel tudjon segíteni ebben, hogy a gyermekek
szállítása ne tartson túl sokáig!
22. (h) Magyarország
Barta András az Örömhír újság cikkei felhasználásával
egy új blogot szeretne indítani; hordozzuk imádságban!
Ezen a blogon keresztül is szeretnénk elérni a fiatal
generációt és a tanítókat is. Könyörgünk azért is, hogy
ezáltal még jobban hirdetni tudjuk az újságot, és többen
rendeljék!
23. (k) Bulgária
Imádkozzunk, hogy jobb kapcsolatot alakíthassunk ki a
Pazardzsikban szolgáló lelkipásztorokkal, és megnyíljon
az ajtó a CEF szolgálatának megalapozására!
24. (sz) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy a Novi Travnik-i Örömhír Klub
növekedhessen, és hogy a gyermekek hívogassák a
barátaikat, szomszédaikat is! Imádkozzunk, hogy a

26. (p) Albánia
Kérjük, imádkozzatok az „Ezt tudnod kell” c.
evangéliumi füzet terjesztéséért az albán gyermekek
között. Dicsérjük Istent
támogatóinkért, akik
rendelkezésünkre bocsátották a kért mennyiséget.
27. (szo) Moldávia
Kérjük, imádkozzatok, hogy új ajtók nyíljanak előttünk a
chisinaiui iskolákban! Egy új projekttel, a Ceruzásdoboz
Misszióval szeretnénk eljutni az iskolákba. Hadd tegyük
ezt Isten dicsőségére!
28. (v) Görögország
Imádkozzunk Sztefanoszért, aki bibliaiskolában tanul, és
közben a szolgálat vezetőségében is dolgozik. Adjon
neki erőt az Úr, hogy mindkettőt végezni tudja!
29. (h) Lengyelország
Januártól február végéig kéthetes téli vakációs
programokat szervezünk különböző körzetekben. Adja
az Úr, hogy a gyülekezetek is megláthassák az ebben
rejlő lehetőséget, és gyülekezetbe nem járó gyermekeket
is hívjanak el a téli napközis táborokba, valamint a
Biblia Klubokba - ezzel segítve evangélizálásukat!
30. (k) Közép-európai iroda
Imádkozzunk továbbra is, hogy Balázs és Ildikó új
lehetőségeket
kapjon
szolgálatuk
bemutatására!
Imádkozzunk rendszeres támogatókért!
31. (sz) Közép-Európa
Balatonszárszón május 7–12-ig tartjuk a Közép-Európai
CEF konferenciát; imádkozzunk az előkészítésért!
Erősítsen meg az Úr bennünket, hogy minden
szükségesre odafigyelhessünk, hogy nagy áldást
hozhasson ez a konferencia!

„De amikor eljött az idő teljessége,
Isten elküldte Fiát…” Galata 4,4a.
Kr. e., Kr. u.
Iskolai tanulmányaimat a kommunizmus alatt
kezdtem. Sok olyan frázist kellett megtanulnunk, amely
– mint később felismertem – a Biblia tanításával szembe
ment, vagy amellyel a történelmet kívánták átírni saját
ideológiájuknak megfelelően.
A kommunisták megpróbáltak száműzni minden
Krisztusra vagy a keresztyénségre utaló kifejezést. Az ő
számukra nem létezett „Kr. e.” (Krisztus előtt) és „Kr.
u.” (Krisztus után). Ők az „i.e.” (időszámításunk előtt) és
„i.sz.” (időszámításunk szerint) kifejezéseket használták.
A nyugati világban ismét ott van ugyanez a tendencia:
száműzni mindent, ami Krisztusra mutat. Még
keresztyén lapokban és más keresztyén kiadványokban
is átírják a rövidítéseket és más kifejezéseket, amelyek
Krisztusra emlékeztetnek. Ellene vagyok ennek a
tendenciának.
Mi az igazságra akarjuk tanítani a gyermekeket: arra,
hogy Krisztus a világmindenség középpontja és a
történelem fordulópontja. Őt küldte el az idők
teljességében a Mennyei Atya.
Lehetséges, hogy hiba csúszott Dionysius Exiguusnak, a
VI. század elején élt római tudósnak a számításába,
mégis helyes volt szándéka, hogy Krisztust elhelyezze
annak a történelemnek a színterén, amelynek Ő az Ura

és a fordulópontja.
Mi már azok után a napok után élünk, amelyeknek az
Ószövetség hithősei csak a majdani eljövetelét láthatták
(Zsidók 11,39–40), mi pedig már tanúskodhatunk róluk.
Mi „az ÚR éveiben” (Anno Domini) élünk, ezért ne
szégyelljük Őt, hanem tudassuk a világgal, hogy
Krisztust nem lehet elmozdítani a világ és a történelem
középpontjából!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejös G.)

1. (h) Horvátország
Imádkozzunk az ebben a hónapban tartandó téli
táborokért!
2. (k) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk a téli táborokért! Több csoport is készül
erre a szolgálatra, melyet gyermekek, tinik és fiatalok
között végeznek a Bereg táborban.
3. (sz) Magyarország
Imádkozunk a Barta házaspárért, hogy fejleszteni tudják
a területükön végzett munkájukat. Kérjük az Urat új
önkéntesekért, akik részt vennének a képzésen, és
bekapcsolódnának a rendszeres klubszolgálatokba.
Imádkozunk azért is, hogy több ima- és anyagi
támogatójuk lehessen, a területen. Kérjük, hogy
lakhatásukra is hosszabb távú megoldást találjanak!
4. (cs) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy a Kakanjban működő Örömhír
Klubot fedett helyen tarthassuk, különösen rossz idő
esetén!
Imádkozzunk,
hogy
Isten
igéjének
tanulmányozása és a közösség megélése révén a
gyermekek és a szolgálók is bátorítást kapjanak!
5. (p) Montenegró
Imádkozzunk, hogy a karácsonyi alkalmakon részt vett
gyermekek járjanak Örömhír Klubba, és családjaikat is
áldja meg Isten azzal, hogy üdvösségre vezeti őket!
6. (szo) Moldávia
Dicsérjük Istent minden gyermekért, aki ezen a

karácsonyon
hallhatta
az
örömhírt!
Kérjük,
imádkozzatok értük, hogy egyre jobban megismerjék
Jézus Krisztust!
7. (v) Görögország
Dicsérjük az Urat Markért, aki önkéntesként szolgál
gyermekek között. Mark tervezi, hogy jövő nyáron
elvégzi a Vezetőképző Tanfolyamot. Imádkozzunk, hogy
az Úr segítségével lelkiekben növekedhessen, és a
szolgálatot is mélyebben megismerhesse!
8. (h) Ciprus
Imádkozzunk továbbra is újabb, helyben lakó
keresztyénekért, akiket elhívhat az Úr a gyermekevangélizáció szolgálatára! Az ország mindkét részében
szükség van ilyen keresztyénekre.
9. (k) Szlovénia
Hálásak vagyunk Istennek minden tőle kapott
lehetőségért. Decemberben Karácsonyi Klubokat
tarthattunk, és szólhattunk a gyermekeknek arról a drága
ajándékról, amelyet Isten küldött nekünk a mennyből.
Kérjük, imádkozzatok, hogy a gyermekek valóban
megismerjék, ki ez az ajándék, és elmélyíthessék
kapcsolatukat a földre született Megváltóval!
10. (sz) Szerbia
Imádkozzunk, hogy a bábjáték szolgálat áldást jelentsen
minden gyermeknek, aki megnézi! Imádkozzunk, hogy
sok iskolában – ahol még nem jártunk – előadhassuk a
darabot, és Isten szóljon a gyermekek szívéhez!
Imádkozzunk, hogy az előadás után szétosztott
evangéliumi kiadványok eljussanak az otthonokba, és
elolvassa azokat az egész család!
11. (cs) Törökország
Imádkozzunk, hogy elkészüljön a Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 2. tanfolyam anyagának török
fordítása. Néhány hívő most ezen dolgozik.
12. (p) Bulgária
Hordozzuk imádságban a stara zagorai Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamot! Imádkozzunk,
hogy a tanfolyam után minél több új önkéntes

jelentkezzen Veszka Kosztova csapatába!
13. (szo) Szlovákia
A szlovákiai CEF elvesztette egyik munkatársát, aki
szinte a kezdetektől itt szolgált. Lubomir Marhofer
nyugdíjba vonult. Kérjük, imádkozzatok, hogy Szlovákia
északnyugati részén, ahol Lubomir szolgált, legyen, aki
a helyére áll! Adjon mellénk az ÚR újabb területi
munkatársakat!
14. (v) Románia
Tervezzük az „Örömhírt Romániának!” missziót
Suceavaban. Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg
mindazokat, akik részt vesznek ennek az eseménynek a
szervezésében, melyet 2018. nyarán tartunk.
15. (h) Macedónia
Január tele van ortodox keresztyén ünnepekkel. Ekkor
ünnepeljük a karácsonyt is (január 7-én). Kérjük,
imádkozzatok az országban tartott Karácsonyi
Klubokért, hogy a gyermekek szíve megnyíljon, és
befogadják Őt, akinek születését ünnepeljük.
16. (k) Koszovó
Dicsérjük az Urat a sok gyermekért, aki Örömhír Klubba
jár! Imádkozzunk, hogy megtérjenek, és olyan
gyülekezetekbe kapcsolódhassanak be, ahol egészséges
tanítást kapnak. Sajnos nem sok ilyen van az országban.
17. (sz) Csehország
Dicsérjük az Urat mindazokért, akik támogatták a
csehországi CEF szolgálatát 2017-ben. Az ő adományaik
tették lehetővé, hogy a CEF csapata elvégezhesse itthoni
szolgálatát, és némi segítséget nyújthasson a külföldön
folyó szolgálatokhoz is.
18. (cs) Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok Lila Kercmarért, aki 2017. őszén
csatlakozott a CEF-hez, hogy az üdvösség örömhírét –
amely egyedül Jézusban található meg – el tudja juttatni
olyan gyermekekhez, akik még nem hallották azt.
Kérjük, imádkozzatok, hogy elegendő támogatást tudjon

