
főállású szolgálatra: tanításra és a gyermekek közti 
munka vezetésére! Imádkozzatok, hogy Isten az Őt 
szeretők által az anyagiakról is gondoskodjék! 
 

19. hétfő – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy több gyermek járjon a podgoricai 
Örömhír Klubba, és ott megértsék és befogadják az Isten 
Igéjéről szóló tanítást! Imádkozzunk, hogy a gyermekek 
megváltozott életét látva szüleik is keressék az Urat! 
 

20. kedd – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a CEF munkatársaiért, Vladimir és 
Marijana K-ért, hogy megtapasztalják Isten 
gondoskodását minden szükségükben, az Ő vigasztalását 
Lelke által, támogatását az Ő népén keresztül, és 
mindennapi vezetését élő Igéje által! 
 

21. szerda – Horvátország 
Dicsérjük az Urat, mert létrejöhetett a CEF Országos 
Vezetősége! Urunk adja meg a tagoknak, hogy 
meglássák, hogyan lehet elérni minél több gyermeket az 
evangéliummal! 
 

22. csütörtök – Magyarország 
Ebben a hónapban különösen is megköszönjük, ha 
imádkoztok az Úr vezetéséért, hogy lássuk, hogyan 
tudjuk Őt a legjobban szolgálni változó csapatunkkal, 
egy változó (posztmodern) korban, a gyülekezeteknek a 
gyermek-evangélizációs szolgálat iránti változó 
érdeklődése mellett. Kérjük az Urat, hogy mutassa meg 
azokat a régi és új módszereket és szolgálati ágakat, 
amelyekre a jövőben hangsúlyt kell fektetnünk, és 
amelyeket ki kell alakítanunk. 
 

23. péntek – Albánia 
Dicsérjük Istent, mert az albániai gyülekezetek számára 
elegendő tanítási anyag áll rendelkezésre, és léteznek 
alapítványok, amelyektől segítséget kaphatnak gyermek-
evangélizációs programjaik lebonyolításához. Áldjon 
meg az Úr minden gyermeket és tizenévest, aki 
klubokban, táborokban és más szabadtéri alkalmakon 
hallgatja a tanítást! 
 

24. szombat – Görögország 
Új CEF anyagokat fordítunk, és ellátjuk a gyülekezetek 
tanítóit tanítási anyagokkal. Kérjük, imádkozzatok azért, 
hogy Isten ezek által is üdvösségre juttasson 

gyermekeket, és tanítsa a már újonnan születetteket! 
 

25. vasárnap – Szlovákia 
Imádkozzunk az országos CEF konferencián részt 
vevőkért, hogy érintést kapjanak az ÚRtól, és vágy 
támadjon bennük arra, hogy ők is tegyenek valamit a 
lakóhelyükön élő gyermekek üdvösségéért! Bárcsak az ÚR 
eszközei lennének abban, hogy új Örömhír Klubokat 
indítanak, és iskolai Karácsonyi Klubokat szerveznek ott is, 
ahol eddig nem volt ilyen! Legyen mindaz, ami az országos 
konferencia eredményeként létrejön, az ÚR dicsőségére, és 
sok gyermek üdvösségére! 
 

26. hétfő – Szerbia 
H. Sámuel és Renáta most tanulják, hogyan vezessék a 
szerbiai CEF csapatát. Imádkozzunk, hogy örömük legyen 
Isten jelenlétében, biztonságuk az Ő nevében, 
megnyugvásuk az Ő ígéreteiben, és támogatásuk az Ő 
népétől! 
 

27. kedd – Montenegró 
Imádkozzunk Miruška Č., Lazar és Izabela A. 
munkatársainkért, hogy békességet találjanak Isten 
ígéreteiben, örömöt az Ő jelenlétében, és sok gyümölcsöt 
teremjen szolgálatuk, amelyet a montenegrói gyermekek és 
fiatalok felé végeznek! 
 

28. szerda – Csehország 
Imádkozzunk a prágai TCE-1 tanfolyam hallgatóiért, hogy 
Isten eszközei legyenek a missziómezőn, és készítse fel 
legalább néhányukat a Gyermek-Evangélizációs 
Közösséggel való együttműködésre! 
 

29. csütörtök – Ciprus 
Imádkozzunk, hogy az a néhány evangéliumi gyülekezet, 
amely Cipruson működik, jó munkakapcsolatban legyen a 
Gyermek-Evangélizációs Közösséggel, és így elérhessék az 
ott lakó gyermekeket! 
 

30. péntek – Közép-Európa 
Kérjük, imádkozzatok Sebastianért, aki sok országos 
igazgatónál tesz látogatásokat! Imádkozzunk, hogy 
megértse, mi a helyzet az adott országokban, és megfelelő 
tanácsokat adhasson arra, hogy hogyan lehet több önkéntest 
bevonni a szolgálatba, hogyan lehet másokat a szolgálatra 
bátorítani, és hogyan lehet még több gyermeket elérni az 
evangéliummal! 

 
A Király asztalánál 
 
„És kicserélte fogsága ruháit, és mindenkor nála volt 

étele életének minden idejében.” 2Kir. 25,29. 
 
Ha valaki új munkahelyre kerül, sok minden múlik az 
ott töltött első 100 napján: akkor dől el, hogy sikerrel 
végzi-e majd a munkáját, és hogy milyen irányban 
haladhat tovább. Az elnökök, miniszterek 
ténykedésének értékét is kb. ennyi idő múltán lehet 
megmérni. A tisztviselők azt remélik ekkor, hogy 
tovább folytathatják munkájukat. 
Jójákint, Júda ifjú királyát 18 éves korában kenték fel 
királlyá, és kb. 100 napig uralkodott. Uralma ekkor 
véget ért – Isten döntése szerint (ld. 2Krón. 36,9). 
„Első” száz napjának rövid összegzése ez: „azt tette, 
ami gonosz az Úr szemei előtt”. A babiloniak 
megszállták és elpusztították a várost, őt pedig, és vele 
együtt több ezer embert fogságba hurcoltak. 
A királyra a jeruzsálemi trón helyett 37 évi fogság, 
börtön várt Babilonban. Örökkévalóságnak tűnhetett 
ez, a szabadulás minden reménye nélkül. 
Jójákin helyzete nagyon is hasonló a mi személyes 
helyzetünkhöz. Tudom, hogy én magam is rosszul 
használtam fel életem napjait – 100-nál sokkal többet 
–, és nem érdemlek mást, mint büntetést; nem is csak 
néhány évtizedig, hanem egy örökkévalóságon át. 
Ebben a helyzetben vannak a körülöttünk lévő 



gyermekek is. 
Jójákin élettörténetében azonban volt egy fordulópont. 
37 évi fogság után kiszabadult a börtönből, és 
leülhetett a király asztalához. 
Tudnátok-e továbbra is imádkozni velünk együtt a 
gyermekekért – hogy ők is levethessék rabruháikat, és 
a Mennyei Király, az ÚR Jézus asztalánál 
étkezhessenek egész életükben? 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(Ford.: Fejős G.) 
 
1. csütörtök – Bulgária 
Dicsérjük az URat, mert az idei „Reményt a 
gyermekeknek” projekten keresztül több mint 800 
gyermek hallhatta az evangéliumot. Imádkozzunk 
Peterért és Radkáért, akik a burgasi lelkészekkel 
megbeszélik a 2019.-re tervezett szolgálatokat. 
 

2. péntek – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy azok, akik szeptemberben 
befejezték a TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása) tanfolyamot, és akik a tavaszi bibliaiskolai 
képzésen részt vettek, a gyakorlatban is alkalmazzák a 
tanultakat, hogy minél több gyermeket és tizenévest 
elérhessenek az evangéliummal! Imádkozzunk, hogy a 
hívők támogassák, a keresők pedig szívesen fogadják 
őket, hogy szolgálatukat semmi se akadályozza! 
 

3. szombat – Csehország 
Imádkozzunk a CEF (Gyermek-Evangélizációs 
Közösség) mai, Prágában tartott konferenciájáért! 
Imádkozzunk az előadókért, és még inkább minden 
olyan résztvevőért, aki itt fog először hallani a CEF 
szolgálatáról! 
 

4. vasárnap – Románia 
Dicsérjük Istent a Buzau (Bodzavásár) városban tartott 
angol tábor résztvevőiért, akikkel egy videófelvétel is 
készült a Csodás Percek Istennel füzetekről. 
Imádkozzunk, hogy ez a videó még több gyermeket 
biztasson arra, hogy időt töltsön Istennel! 
 

5. hétfő – Macedónia 
Dicsérjük az Urat, mert hó közepén évfordulót 
ünnepelhetünk: 25 éve tartottuk az első CEF tábort az 
országban. 
 
6. kedd – Görögország 
Kérjük, hordozzátok imádságban a vasárnapi iskolai tanítók 
és segítők részére szervezett őszi szemináriumokat! 
Segítsen Isten az újaknak, hogy ők is elsajátíthassák, 
hogyan taníthatnak Istenről a gyermekeknek! 
 
7. szerda – Moldova 
Imádkozzatok velünk együtt azért, hogy az Úr küldjön 
hozzánk odaszánt keresztyéneket, akik szívesen segítenek 
az új országos iroda felújításában! 
 
8. csütörtök – Koszovó 
Adjunk hálát az ÚRnak minden gyermekért, aki ott volt 
bármely nyári alkalmunkon! Sok helyen tartottunk 5 Napos 
Klubot. Dicsérjük Őt az országunkból, a Hollandiából és az 
Írországból érkezett segítőkért is! 
 
9. péntek – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok az Örömhír Klubokért! Most az Isten 
iránti hála a központi téma. Hadd értsék meg a gyermekek, 
hogy Istentől, Őáltala és Őérte van minden, hogy a mi 
létünknek is Ő a középpontja, és hogy Ő, a Teremtő az 
életünknek is a középpontja akar lenni! 
 
10. hétfő – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a mára tervezett konferenciáért! 
Imádkozunk a fő előadókért: Czeslaw B-ért, Philip A-ért és 
Sebastian E-ért, akiktől azt a biztatást kapjuk, hogy 
Nézzünk szembe egy elvégzetlen feladattal! Építse az Úr az 
Ő országát ezen az alkalmon is, és biztasson minket, hogy 
tovább folytassuk szolgálatunkat a lengyel gyermekek felé! 
 
11. vasárnap – Törökország 
Hálát adunk az ÚRnak a szeptemberi TCE-2 tanfolyamért. 
Egy kis csapatnyi hívő végezte el a képzést. Imádkozzunk, 
hogy vágyat érezzenek arra, hogy az evangéliumot 
hirdessék a gyermekeknek, és tanítsák őket! 
 
12. hétfő – Magyarország 
Dicsérjük az Urat Tóth Melindáért, észak-magyarországi 

munkásunkért! Melindának sokféle kihívással kell 
megküzdenie. Imádkozzunk szükségeiért: több helybeli 
támogatóért, új, fiatal önkéntesekért az Örömhír 
Klubokba, új tagokért a helyi bizottságba! Imádkozzunk 
teológiai tanulmányaiért és azért, hogy jól tudja beosztani 
idejét! Imádkozzunk, hogy több lehetősége legyen együtt 
lenni unokahúgaival, és az evangéliumot közvetíteni e 
két kedves fiatal lány felé! 
 

13. kedd – Románia 
Kérjük, imádkozzatok azokért a gyermekekért, akik az 
elmúlt hónapban kaptak a „Halloween – nélkülem” 
szórólapokból! Imádkozzunk, hogy a gyermekek 
megértsék üzenetét, és Istenbe vessék bizalmukat, aki 
egyedül méltó erre! 
 

14. szerda – Bulgária 
Imádkozzunk Krasziért, aki az idén Plevenben tartott 
„Reményt a bolgár gyermekeknek” misszió hatására 
alakult közösségeket látogatja. 33 helyen voltak 
alkalmak, és ezek többségével most kerültünk először 
kapcsolatba. 
 

15. csütörtök – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az URat a 850 gyermekért, akik idén részt 
vettek nyári táborainkban! Imádkozzunk, hogy minél 
többen váljanak Krisztus hűséges követőivé! Dicsérjük 
az URat a sok önkéntesért, akik különféle dolgokban a 
segítségünkre voltak. 
 

16. péntek – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok az önkéntesekért, hogy minden 
nehézség ellenére végezni tudják az Úr munkáját! A 
görög ortodox egyháznak nagy hatalma van, és a CEF 
munkatársait eretnekeknek tekintik. 
 

17. szombat – Moldova 
Imádkozzunk, hogy a mára tervezett országos 
konferencia áldás legyen sok tanító számára, és azt 
nyújtsa nekik, amire szükségük van a szolgálatban! 
Imádkozzunk azért is, hogy Isten használja és segítse 
meg mind az előadókat, mind a tolmácsokat! 
 

18. vasárnap – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy több munkatársunk legyen! 
Sok városban nyitott a lehetőség a gyermekszolgálatra. 
Kérjük,  imádkozzatok,  hogy  Isten  hívjon  el   többeket  


