
az országos iroda felső emeletein tartottunk! Nagyon 
hálásak vagyunk, hogy erre is használhatjuk az épületet. Ily 
módon saját környezetünk előtt is Krisztus tanúi lehetünk. 
 

19. péntek – Magyarország 
Dicsérjük az Urat legifjabb budapesti munkatársunkért, 
Seida Zsuzsannáért. Zsuzsinak a területi szolgálatban még 
sok bátorításra, bölcsességre és tapasztalatra van szüksége. 
Imádkozunk, hogy munkájában továbbfejlődjön, hogy erőt 
és békességet kaphasson, miközben súlyos egészségügyi 
gondokkal küzd. Imádkozunk azért is, hogy az Úr vezesse 
abban, hogyan folytassa szolgálatát a jövőben. 
 

20. szombat – Csehország 
Nyugat-Csehországban és Prágában TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása 1.) tanfolyamot tartunk. 
Imádkozzunk a részt vevő hallgatókért, hogy Isten nyissa 
meg szemüket és szívüket, hogy lássák a lakóhelyükön élő 
gyermekek lelki szükségét, és az Ő eszközei legyenek a 
misszióban! 
 

21. vasárnap – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon a hívőkben, hogy 
lássák, milyen nagy szükség van a gyermekmisszióra, 
maguk is fel akarjanak készülni erre, és el akarják érni a 
helyben lakó gyermekeket és tiniket! 
 

22. hétfő – Horvátország 
Kérjük, könyörögjetek egy olyan házaspárért vagy 
különálló személyekért, akiknek elhívásuk van az ÚRtól a 
gyermekszolgálatra, és készek részt venni a jövő évi 
Vezetőképző Tanfolyamon! Sebastian jövő vasárnap egyik 
gyülekezetben fog szolgálni; kérjük, imádkozzatok ezért is! 
Az ÚR helyezze az emberek szívére a gyermekek lelki 
szükségeit! 
 

23. kedd – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok Nataliáért és Kasia férjéért, 
Andrzejért, akik a 2019. évi nagyszebeni Vezetőképző 
Tanfolyamon való részvételen gondolkodnak! Vezesse őket 
és minket is az Úr, és adjon több munkást az aratásába! 
 

24. szerda – Csehország 
Imádkozzunk új munkatársért a CEF prágai szolgálatába! 
Több mint egy éve az országos igazgató vezeti a 
fővárosban folyó szolgálatokat, és szeretné, ha egy területi 
munkatárs venné át ezt tőle. 

25. csütörtök – Albánia 
Durresi irodaépületünkben sürgős javításokat kell végezni, 
pl. a külső szigetelésen. A heves záporok az épület 
szerkezetét is kikezdték. Isten gondoskodjon a 
munkálatokhoz szükséges összegről! 
 

26. péntek – Szlovákia 
Kérjük, imádkozzatok az október 26–28-i országos CEF 
konferenciáért! Ebben az évben megpróbálunk több fiatalt 
is elhívni. Kérjük, imádkozzatok azért, hogy sokan 
nyerjenek áldást ezen a konferencián, és kapjanak elhívást 
az ÚRtól új Örömhír Klubok indítására és a gyermek-
evangélizáció segítésére! 
 

27. szombat – Moldávia 
Terveink szerint ma tartjuk országos CEF konferenciánkat 
Chisinauban. Kérjük, imádkozzatok velünk együtt, hogy az 
előkészítés (mind az irodalmi anyagoké, mind a 
szemináriumoké) problémamentesen történjen, és hogy 
minél több tanító vegyen részt a konferencián! 
 

28. vasárnap – Bulgária 
Imádkozzunk, hogy több munkatárs szolgáljon a bolgár 
gyermekek között! Bulgáriában nagyon nehéz anyagi 
támogatást szerezni. Imádkozzunk, hogy Isten külföldről is 
hívjon el ide misszionáriusokat, és segítsen, hogy a 
szolgálat növekedjen! 
 

29. hétfő – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok a reformáció ünnepe alkalmából 
szervezett különféle programokért! Most, hogy ez a nap 
közeledik, nyíltan szólhatunk a nagy reformátorokról, az 
élő hitről, és több ezer példányban oszthatunk szét irodalmi 
anyagokat. 
 

30. kedd – Görögország 
Athénben újabb gyülekezeteket készülünk felkeresni, 
amelyekkel eddig nem volt kapcsolatunk. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy nyitott szívű emberekkel találkozzunk, 
akik szívesen részt vesznek a gyermekszolgálatban, és 
készek a lakóhelyükön élő gyermekek felé elvinni az 
evangéliumot. 
 

31. szerda – Közép-Európa 
Néhány nap múlva tartjuk a területi tanácsadó csoport 
ülését. Imádkozzunk ezekért az ülésekért, hogy megértsük 
az ÚR akaratát és tervét, és felismerjük, mit kell tennünk, 
hogy Közép-Európa szerte sokkal több gyermekkel 
ismertethessük meg Krisztust! 

 

 
 

 
 

„Az Izsakhár fiai közül, a kik felismerék az idő 
alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izráelnek 

cselekednie, kétszáz főember és az ő rokonaik mind 
hallgatnak vala beszédjökre.”  

(1 Krón. 12,32) 

 
Ismerjük fel az alkalmas időt! 
 

Dávid teljes türelemmel várta, hogy beteljesedjen az, amit 
Isten megígért: hogy egész Izráel királya lesz. Amikor Saul 
meghalt, úgy látszott, elérkezett ennek az ideje. Ekkor 
azonban még csak Júda királyává választották meg, ezért az 
ígéret beteljesedésére még néhány évig várnia kellett. 
Végül eljött az idő. A törzsek nagy része elküldte vezetőit 
és/vagy hadsereg-parancsnokait, hogy biztosítsák Dávidot 
iránta való hűségükről. Így tett közülük az Izsakhár 
törzséből való „kétszáz főember és az ő rokonaik”. Nem 
tudom, mi az oka, hogy ebből a törzsből csak kétszáz 
főember tette meg ezt. Mégis nagy bizonyságtétel 
számunkra ez a kétszáz ember: ők azok, akik megértették 
az idő alkalmas voltát. 
Személyes lelki életünkben, családunkban, gyülekezeti 
vagy missziós szervezetbeli szolgálatunkban, ill. ha népünk 
gazdasági, politikai helyzetére gondolunk, szintén képesnek 
kell lennünk felismerni az alkalmas időket, és helyesen kell 
döntenünk. Milyen könnyű célt téveszteni ebben! Mennyi 
kortársunk szenved, és okoz szenvedést másoknak azért, 
mert nem ismerik fel az alkalmas időt! 



Az ÚR Jézus tanította tanítványait, hogy olvasni tudjanak 
az idők jeleiből, hogy megértsék, mikor fog Ő eljönni, és 
felkészülten várják ezt a nagy eseményt. 
Az én benyomásom az, hogy amint az ÚR Jézus 
visszajövetelének napja igen gyorsan közeledik, sem 
Krisztus Testének nagy része, sem a világi vezetők nem 
ismerik fel az idők jeleit. Vitákat folytatunk 
részletkérdésekről, és ezek a viták csak hátráltatnak minket 
abban, hogy az elveszettek evangélizálására 
összpontosítsunk. Bűnök, hamis hit, helytelen magatartás 
sötétítik be elménket. 
Az idők jeleit csak azok az emberek fogják megérteni, akik 
ismerik, mélységeiben is értik, és minden cselekedetükben 
mértékadónak tartják és követik a változhatatlan Isten 
változhatatlan, állandó Igéjét. 
Bárcsak az Izsakhár törzséből való kétszáz embert követné 
sok mai ember is, akik megértik az időket, és úgy 
cselekednek, ahogyan Isten adja eléjük! 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

Ford.: Fejős G. 

 
1. hétfő – Görögország 
Októberben és novemberben két TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot tartunk. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy Isten készítse fel és segítse a leendő 
tanítókat, hogy elérhessék a csoportjaikba járó 
gyermekeket! 
 

2. kedd – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy minél több gyermek vegyen részt az 
internetes Bibliai Levelező Klubban, és Isten szólítsa meg 
őket! Imádkozzunk, hogy a munkatársak újabb leckéket 
tudjanak készíteni! 
 

3. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy Novi Travnikban új kapcsolatokat 
építhessünk a helyiekkel, és Isten áldása legyen az Örömhír 
Klubon és a többi szolgálaton! Imádkozzunk, hogy az 
egyház is aktívan támogassa a gyermekszolgálatot! 
 

4. csütörtök – Macedónia 
Dicsérjük az Urat mindazokért a gyermekekért, akik 
feliratkoztak internetes szolgálatunk, a 
www.detskokatce.mk oldalra! Jelenleg kb. 50-en vannak. 
Imádkozzunk, hogy új anyagok is felkerülhessenek, mind a 
gyermekek, mind a tinik számára! 

 

5. péntek – Románia 
Október 5-én és 6-án szolgálói napot tartunk. Kérjük, 
imádkozzatok azért, hogy sokan azok közül a hívők közül, 
akik még nem jártak az országos irodában, éljenek a 
lehetőséggel, és eljöjjenek erre az alkalomra! 
 

6. szombat – Bulgária 
Könyörögjünk új munkatársért, aki az irodalmi osztály 
irodai teendőit látná el! Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el 
erre egy misszionáriust, akinek tehetsége van az 
adminisztrációhoz is! 
 

7. vasárnap – Magyarország 
Imádkozzunk új munkatársunkért, S. K. Eszterért, aki az 
irodalmi anyagok elkészítésében és a közvetlen 
gyermekmunkában vesz részt részmunkaidőben. 
Imádkozzunk, hogy támogatókat találjon, partneri 
kapcsolatot építhessen velük, és idejét a lehető legjobban 
beosztva végezhesse különböző kötelezettségeit 
(családjában, tanulmányaiban is)! Eszter a férjével együtt 
két hároméves iker kisfiút nevel, akik most kezdték a 
bölcsődét, így arra is kérhetjük az Urat, hogy most több 
erőt és békességet adjon nekik. 
 

8. hétfő – Koszovó 
Bardhyl és felesége önkéntesek. Az ÚR a szívükre terhelte, 
hogy gyermekeknek hirdessék az evangéliumot. Minden 
héten több faluba is elmennek; összesen 10 Örömhír 
Klubban szolgálnak. Imádkozzunk, hogy az Úr mutassa 
meg, hogyan tudjuk a jelenleginél jobban segíteni őket! 
 

9. kedd – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok azokért a gyermekekért, akik a 
tábori alkalmakon befogadták Jézust, hogy megmaradjanak 
hitükben, olvassák a Bibliát, és hogy szüleik ne 
akadályozzák őket ebben! 
 

10. szerda – Montenegró 
Hálát adunk Istennek a podgoricai csoportba járó 
tizenévesekért. Imádkozzunk értük, hogy járjanak 
gyülekezetbe, növekedjenek lelkiekben, és beszéljenek 
barátaiknak, családjuknak Istenről és arról, hogy Ő 
mennyire szereti őket! 
 

11. csütörtök – Törökország 
Ebben a hónapban Törökországba költözik egy ember, aki 
egy Örömhír Klubban nőtt fel, és nagyon szereti a 
Gyermek-Evangélizációs Közösség szolgálatait.  

 
Imádkozzunk a vele való együttműködésért! 
 

12. péntek – Lengyelország 
Oktatóinkat el szeretnénk küldeni a romániai 
Nagyszebenbe, ahol felkészülhetnek az óvodás-tanítók 
között végzendő oktatói szolgálatra. Segítse meg őket az 
Úr, hogy bátorítani tudjanak minél több tanítót arra, hogy 
kisgyermekek számára klubokat indítsanak, és az Úr 
Jézushoz vezessék őket! 
 

13. szombat – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy minél több gyülekezet és lelkipásztor 
megértse, milyen fontos a gyermekek közötti szolgálat! 
Imádkozzunk, hogy több hívő akarjon részt venni a 
felkészítéseken, és legyen kész szolgálni a településén élő 
gyermekek és tinik felé! 
 

14. vasárnap – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Egy építésszel közösen készítjük elő a következő épületünk 
terveit. Hosszú út áll előttünk, míg ez megvalósulhat. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy bízzunk Őbenne, aki elkezdte 
a jó munkát, és csodálatosan be is fogja végezni! 
 

15. hétfő – Románia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten adja áldását a 
Támogatás-gyűjtő Szemináriumra, amelyet október 15–19-
én tartunk Nagyszebenben! Hadd jöjjenek létre a tanfolyam 
nyomán erős támogatói csapatok! 
 

16. kedd – Ciprus 
Imádkozzatok, hogy az Úrtól kapott bölcsességgel, az Ő 
vezetése alatt kereshessünk új lehetőségeket, hogy 
megtaníthassuk a ciprusi gyermekeknek, milyen szabadítást 
készített számukra Isten! 
 

17. szerda – Moldávia 
Hálát adunk az ÚRnak azért a kegyelemért, hogy láthattuk 
munkánk gyümölcsét: sok fiatal, aki a klubjainkba jár, a 
nyáron önkéntesként segítette szolgálatunkat. 
Imádkozzunk, hogy mindegyikük szánja oda életét teljesen 
az ÚRnak, hogy Őt kövesse és szolgálja! 
 

18. csütörtök – Albánia 
Dicsérjük az Urat a 93 gyermekért és tiniért, aki eljött a 
csapatunk által szervezett  tábori alkalmainkra,  amelyeket  


