
19. (h) Lengyelország 

2017 őszén képzést tarthattunk Északkelet-

Lengyelországban. Dicsérjük Istent az ott élő 

keresztyénekért, akik hűségesen hirdetik az evangéliumot a 

gyermekeknek! Adja az Úr, hogy a képzések és az irodalmi 

anyagok által segíteni tudjuk őket! Az ÚR hívjon el 

főállású CEF-munkatársat a Podlasie-i kerületbe! Kérjük, 

imádkozzatok, hogy City Kids missziót szervezhessünk 

Bialystok városában 2018-ban és 2019-ben! 

 

20. (k) Csehország 

Imádkozzatok velünk az állami iskolákban március végén 

tartandó húsvéti programokért! Isten nyissa meg sok iskola 

ajtaját és sok gyermek szívét Igéje előtt! 

 

21. (sz) Montenegró 

Imádkozzunk, hogy ajtó nyíljon Herceg Novi, Pljevlja, 

Žabljak városokban új Örömhír Klubok és más szolgálatok 

előtt! Kérjük Istent, hogy oltalmazza meg gyermekeit, és 

tegye lehetővé, hogy a legsötétebb, legellenségesebb 

helyeken is szolgálhassanak! 

 

22. (cs) Magyarország 
Imádkozunk az Örömhír újság jövőbeni munkatársaiért, új 

főszerkesztőért és önkéntes cikkírókért. Kérjük az Urat az 

újságot olvasó gyermekekért, hogy az Úr Jézusba vessék 

bizalmukat, és növekedjenek hitükben! Imádkozunk a 

szülőkért, nagyszülőkért, hitoktatókért, hogy az újságot 

felhasználva tanítsák a jövő nemzedéknek az evangéliumot. 

 

23. (p) Bulgária 

Kraszi M. iskolai szolgálata előtt most bezáródik néhány 

ajtó. Egyre kevesebb iskola hívja őt, hogy tanítás utáni 

hittanórákat tartson. Imádkozzunk, hogy Kraszi vezetést és 

bölcsességet kapjon, hogy jól együtt dolgozhasson a még 

nyitott iskolaigazgatókkal! 

 

24. (szo) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk nyitott ajtókért új Örömhír Klubok és 

szolgálatok indítására! Imádkozunk azért, hogy a helyi 

hívők hűségesen könyörögjenek és támogassák a 

lakóhelyükön folyó gyermekszolgálatot. 

 

25. (v) Szerbia 
Adjunk hálát Istennek, hogy Šainovacban a tinik (Milan, 

Darko, Emanuel, Florijan, Anđela és Danijel) már 

érdeklődnek Isten és az Ige iránt. Imádkozzunk, hogy 

megtérjenek, és a csapat együtt maradjon! Az Úr gyarapítsa 

a klub létszámát! 

 

26. (h) Albánia 

Dicsérjük Istent, mert Albánia-szerte 68 Karácsonyi 

Klubban több mint 20 000 gyermek hallhatta az 

evangéliumot! Hálásak vagyunk a velünk együttműködő 

gyülekezetekért és a Remény Csapatért, akik a cipős doboz 

ajándékokat biztosították. 

 

27. (k) Horvátország 
Dicsérjük az Urat, mert nagyon jó téli tábort tarthattunk 

januárban Polevében. Imádkozzunk a részt vevő 

gyermekekért és tizenévesekért, hogy az Úr tovább 

munkálkodjon a szívükben! 

 

28. (sz) Görögország 

Dicsérjük Istent, mert új rendszeres szolgálat indult az 

egyik athéni területen cigánygyermekek között. 

Munkatársunk, Mike P. segített a kapcsolatok kiépítésében; 

most athéni munkatársunk, Jannisz folytatja a szolgálatot. 

 

29. (cs) Lengyelország 

Dicsérjük az Urat, mert megsegített minket a 

lengyelországi misszió anyagi nehézségeinek 

leküzdésében. Dicsérjük az Urat azokért a testvérekért, akik 

szívükből adakoztak. Kérjük, imádkozzatok értünk, hogy 

jobban bízzunk Istenben a nehéz időkben is, és nagyobb 

odaszánással szolgáljuk Őt! 

 

30. (p) Ciprus 

Nagy szükség van a gyermek-evangélizációs tanítói és 

önkéntesi képzésre - kérjük, hordozzátok ezt imában! Isten 

adjon bölcsességet, hogy megtervezhessük a képzést, és 

bátorítást a helyben élő hívőknek, hogy jelentkezzenek a 

tanfolyamra! 

 

31. (szo) Közép-Európa 

Imádkozzunk továbbra is a közép-európai konferencia 

előkészítéséért! Sok mindent kell elrendezni addig. 

Sebastian és Balázs dolgozik a részleteken. Imádkozzuk az 

Úrhoz, hogy azok számára, akik részt kívánnak venni, de 

anyagi támogatásra van szükségük, Ő gondoskodjon az 

anyagiakról! 

 

 

 

 
„Nincs nagyobb örömöm annál,  

mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim  

az igazságban járnak.” (3János 4.) 

 
Nincs nagyobb örömöm 
 

Különös körülmények folytán változtatnunk kellett 

útitervünkön, így feleségem és én részt vehettünk a 

vasárnapi istentiszteleten egy olyan gyülekezetben, 

amelynek plántálását sok évvel ezelőtt mi is segíthettük. 

Találkozhattunk több kedves barátunkkal és még 

sokakkal, akiket nem ismertünk, mert azóta lettek 

hívőkké, vagy idő közben költöztek oda. 

Nagy örömünkre az istentiszteleten sok fiatal felnőtt is 

végzett különböző szolgálatokat. Aznap délelőtt az 

igehirdető is közülük került ki. 

Micsoda öröm volt látni sokakat azok közül, akik 

valamikor a feleségem vasárnapi iskolai csoportjába 

jártak, és olyanokat is, akiket a velünk folytatott 

lelkigondozói beszélgetés segített üdvösségre! Sok év 

telt el azóta, de ők még most is az igazságban járnak. 

Most kezdjük igazán megérteni János apostol örömét, 

aki talán nálunk is sokkal több gyermeket vezetett az 

ÚRhoz. 
 

Nem tudom, neked hányszor volt már részed – volt-e 

egyáltalán – ebben az örömben. Te is mondhatod 

másokról, hogy a gyermekeid, ha abban a kiváltságban 

volt részed, hogy megmutathattad nekik az ÚRhoz 



vezető utat. 

Különféle örömök vannak. Hívhatlak arra, hogy keresd 

te is a legnagyobb örömöt? Kérd az Urat, engedje meg, 

hogy te is vezethess Őhozzá gyermekeket és felnőtteket, 

nevelhesd őket, és hallhasd vagy láthasd, amint az 

igazságban járnak! Ez adja a legnagyobb örömöt. 
 

Krisztusért, 

Sebastian Edelmann 
(ford.: Fejős G.) 

 
1. (cs) Ciprus 
Most, hogy megtörtént a szolgálat hatósági bejegyzése, 

keressük az Úrtól való vezetést, hogy lássuk, melyek a 

következő lépések a szolgálat fejlesztésében. Kérjük, 

imádkozzatok, hogy legyen bölcsességünk pl. a nyári 

táborok megtervezéséhez! Arra van szükségünk, hogy jó 

kapcsolatot tudjunk kialakítani a gyülekezetekkel, és nyitott 

ajtókat találjunk, hogy az evangélium üzenetét elvihessük a 

gyermekeknek. 

 

2. (p) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az Urat a január és február hónapokban 

megtartott táborokért és csendeshetekért! Minden héten 

teltház volt. Tavasszal tervezzük a terület parkosítását; 

imádkozzunk segítőkért és anyagi forrásokért! 

 

3. (szo) Bulgária 

Imádkozzunk Ulrikéért és Gabyért, akik a Veliko Tarnovói 

Tini Klubban tanítanak. Imádkozzunk, hogy a gyülekezetek 

szívesen használják a CEF anyagait a tinikkel való 

foglalkozás során! 

 

4. (v) Bosznia-Hercegovina 

Hálát adunk Istennek, hogy fedett helyet biztosított 

alkalmainkhoz Kakanjban! Imádkozzunk, hogy a területi 

munkatársak a tervezettek szerint minden szombaton 

megtarthassák az Örömhír Klubokat! Imádkozzunk, hogy 

sok gyermek jöjjön el, és szívük nyitott legyen az 

evangéliumra! 

 

5. (h) Szerbia 

Imádkozzunk, hogy a húsvéti bábjátékok előkészületei jól 

haladjanak, és az előadások áldást jelentsenek a részt vevő 

gyermekeknek! Imádkozzunk, hogy sok új iskolában is 

meg tudjuk tartani az előadást, és Isten szóljon a 

gyermekek szívéhez! Imádkozzunk, hogy az előadás után 

terjesztett evangéliumi kiadványok eljussanak az 

otthonokba, és az egész család elolvassa azokat! 

 

6. (k) Csehország 

Imádkozzunk a Kladnóban folyó TCE-1 (Gyermekek 

Evangéliumi Tanítása) tanfolyam hallgatóiért! Nyissa meg 

Isten a szemüket és a szívüket, hogy meglássák a 

lakóhelyükön élő gyermekek lelki szükségét, és lehessenek 

az Úr eszközei a misszióban! 

 

7. (sz) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok a két TCE-1 tanfolyamért, melyek 

egyike a fővárosban, Athénban, a másik Patraszban, a 

Peloponnészoszi-félszigeten (Dél-Görögországban) folyik. 

Imádkozzunk a 25 hallgatóért! 

 

8. (cs) Moldávia 

Imádkozzunk a Nemzetközi Nőnapra tervezett különleges 

alkalmakért, melyek során az Örömhír Klubba járó 

gyermekek evangéliumi műsort adnak elő. Imádkozzunk, 

hogy az Úr formálja át sok asszony szívét, életét! 

 

9. (p) Szlovénia 

Adjunk hálát Istennek a szabadságért; azért, hogy 

hazánkban a keresztyének szabadon összegyűlhetnek, 

imádkozhatnak és hirdethetik az evangéliumot. Kérjük, 

imádkozzatok, hogy Isten adjon bölcsességet és erőt a 

folytatásra, hogy gyermekeket és felnőtteket egyaránt 

megnyerjünk Isten örök országa számára! 

10. (szo) Montenegró 
Imádkozzunk, hogy lehetőséget kapjunk a podgoricai tinik 

személyes tanítványozására és a tanácsadásra! 

Imádkozzunk, hogy növekedjenek hitben, és hűségesen 

járjanak Istennel! 

 

11. (v) Törökország 
Imádkozzunk Sebastian e hónapra tervezett látogatásáért! 

Hadd legyenek áldottak a találkozások, amelyek segítik 
jövőbeni szolgálatunkat! 

 

12. (h) Macedónia 
Jelenleg az országos irodában végzendő szolgálatra 

keresünk embert. Imádkozzunk egy Isten akarata szerinti 

hívő testvérért, aki kész eleget tenni az irodai szolgálat 

követelményeinek. 

13. (k) Szlovákia 

Márciusban több TCE (Gyermekek Evangéliumi Tanítása) 

tanfolyam is lesz Szlovákiában, ezenkívül most fejeződik 

be az ország nyugati részén folyó tini tanítói képzés. 

Kérjük, imádkozzatok, hogy a hallgatók azonosuljanak a 

gyermek-evangélizációs látással, és maguk is indítsanak új 

Örömhír Klubokat! 
 

14. (sz) Koszovó 

Imádkozzunk továbbra is Metushért, Noráért és a 

szolgálatukért! Dicsérjük az Urat, mert mindketten igen 

odaszántak, és sok gyermeket sikerül elérni rajtuk 

keresztül. 
 

15. (cs) Magyarország 
Imádkozunk Tamás Szilviáért, aki az Örömhír 

gyermekmagazin szerkesztőjeként és terjesztőjeként 

szolgál. Az újság jövőjének terhe az ő vállán van. 

Imádkozunk, hogy bölcsen állíthassa össze a kéthavonként 

megjelenő kiadvány tartalmát. Kérjünk számára bátorságot 

és kitartást új előfizetők keresésében! 
 

16. (p) Románia 
Ma és holnap tartjuk idei országos konferenciánkat 

Nagyszebenben. Témája: az Ige ereje. Imádkozzunk, hogy 

Isten indítsa a résztvevőket arra, hogy a gyermekek 

tanításában továbbra is első helyre tegyék az Ő Igéjét! 

Imádkozzunk, hogy az irodalmi anyagok áldásul 

szolgáljanak, és minden tanító használni tudja őket saját 

szolgálati területén! 
 

17. (szo) Moldávia 

Dicsérjük az Urat azokért az Örömhír Klubokért, amelyeket 

Alexandreniben és Ceadir-Lungában indíthattunk a 

Karácsonyi Klubok után. Imádkozzunk, hogy Isten Igéje 

által munkálkodjon a részt vevő gyermekek életében! 
 

18. (v) Szlovénia 

Kérjük, imádkozzatok Liljana K-ért! Liljana 2017-ben 
csatlakozott hozzánk főállású munkatársként. 

Imádkozzunk, hogy minél hamarabb elegendő anyagi 

támogatása legyen, hogy ne kelljen sokat utaznia, és így az 

evangélium hirdetésével és Örömhír Klubok vezetésével 

tölthesse idejét! 

 


