szeretnénk indítani. Kérjük, imádkozzatok, hogy több
önkéntes kapcsolódjon be ebbe a munkába, és vigye az
örömhírt hetente a gyermekeknek!
18. kedd – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok, hogy másokkal közösen egy
nagyobb városi programot szervezhessünk, amelyen a
gyermekek több állomáson végigmenve megismerhetik
Istent!
19. szerda – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok barátainkért, akik ismét eljönnek a
CEF piaseki központjába, hogy segítsenek az épület
folyamatos felújításában. Adjon az Úr jó közösséget és erőt
a munkához, hogy a tanítók és a gyermekek számára
megfelelőbb hellyé tehessük az irodát!
20. csütörtök – Csehország
Imádkozzunk, hogy új Örömhír Klubot indíthassunk
Prágában! Az egyik állami iskolában nyitott ajtóra
találtunk. Imádkozzunk, hogy legyenek érdeklődő
gyermekek!
21. péntek – Montenegró
Imádkozzunk, hogy azok a gyermekek és tinik, akik részt
vettek a nyári táborokban, tovább növekedjenek, járjanak
Örömhír Klubba és a hozzájuk közel lévő gyülekezetbe!
Imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon az életükben és
szívükben!
22. szombat – Magyarország
Imádkozzunk Pistainé Éváért, a Levelező Klub és a
Gyülekezettől a Gyermekig program felelőséért, hogy
bölcsen tanácsolhassa az önkénteseket, akik a gyermekeket
segítik Isten Igéjének olvasásában és megértésében a
levelező leckék által. Éva a magyar internetes levelező
oldalon is dolgozik; hordozzuk ezt is imádságban! Hadd
legyen sok gyermek, aki ezen keresztül megtanulhatja, ki
az Úr Jézus, és befogadhatja Őt mint Megváltót!
23. vasárnap – Albánia
Kérjük, imádkozzatok Taulantért és Mondáért, akik
főállású szolgálatra jelentkeztek a CEF-hez. Adja meg
nekik Isten a teljes támogatást, hogy megkezdhessék
szolgálatukat Fier városában és környékén!

24. hétfő – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy lelkészek és gyülekezetek is
támogassák a gyermekek és tinik felé való szolgálatot, és
hitüket cselekedetekkel is bizonyítsák az által, hogy
személyesen, áldozatot is vállalva bekapcsolódnak a
munkába.
25. kedd – Szlovákia
Kérjük, imádkozzatok azért, hogy munkatársaink a sok
nyári szolgálat után pihenhessenek néhány napot, és
felfrissülve, új erővel vághassanak neki az új tanévnek,
elindítva az Örömhír Klubokat! Erősítsen meg minket az
ÚR, és segítsen, hogy azt tehessük, ami szerinte a legjobb!
26. szerda – Szerbia
Imádkozzunk minden gyermekért és tiniért, aki az idén
nyáron táborban volt! Kérjük Istent, hogy munkálkodjon
tovább a szívükben és életükben, emlékeztesse őket arra,
amit tanultak, és segítsen, hogy eljussanak gyülekezetbe,
Örömhír Klubba és a Tini Klubok (JYC) alkalmaira!
27. csütörtök – Horvátország
Dicsérjük Istent azokért a gyermekekért, akik a nyári
missziók során befogadták az Urat! Az Úr vezesse őket
tovább az Ő útjain!
28. péntek – Csehország
Cheb városában (Csehország nyugati részén) tartjuk a CEF
konferenciáját; kérjük, imádkozzatok ezért! Ebben az
országrészben már régóta nem tartottunk ilyen alkalmat.
Imádkozzunk, hogy a résztvevők érdeklődjenek a
gyermekmissziós munka iránt!
29. szombat – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok misszionáriusainkért, akik elkezdik
az új tanévet az Örömhír Klubokban. Adjon nekik az Úr
találékonyságot, és segítsen, hogy alkalmakat tudjanak
tartani olyan helyszíneken, ahol több gyermek is hallhatja
az evangéliumot!
30. vasárnap – Közép-Európa
Imádkozzunk Georgináért! Georgina gyermekekkel
levelezik, akik a Csodaklikk honlapon keresztül teszik fel
kérdéseiket. Adja az Úr, hogy úgy tudjon válaszolni a
gyermekek kérdéseire, hogy biztathassa őket az Isten
szerinti életre!

„… és megégeté azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron
völgyében, és azok hamvait Béthelbe vivé.”
2Kir 23,4b
Nagy munka a lerakóhelyen
Európában a második világháború utáni évtizedekben
nagyon sok robbanószerkezetet találtak a földben. Akkor
fedezik fel ezeket, amikor egy-egy helyszínen új utat
vagy házat építenek. Ilyen esetekben több ezer embernek
el kell hagynia lakóhelyét, míg a gyutacsot
hatástalanítják, és a maradványokat a lerakóhelyre
szállítják. Minden értelmes ember jól tudja, milyen
veszélyesek ezek a robbanóanyagok.
Nem sokan vannak azonban ma tudatában annak a még
nagyobb veszedelemnek, amely a szent Istentől elfordult
társadalom lelki-szellemi hulladékából támad. Nemcsak
a föld szennyeződött be, hanem sokaknak a szíve is – a
bálványok oltárai és az erkölcstelenség által. Így
veszélyben van gyermekeknek és felnőtteknek nemcsak
a földi élete, hanem sokkal inkább a lelkük mind a
jelenben, mind az örökkévalóságban.
Jósiás király kisgyermekkora óta ült a trónon. Amint
rájött, mennyire igeellenesen él népe, azzal kezdte, hogy
összehívta a népet – kicsinyeket és nagyokat is – a
templomba, hogy meghallgassák Isten Igéjét.
Azután nagy munkába fogtak: először a templomban,
majd mindenütt az egész országban. Jósiás szolgáinak el

kellett pusztítaniuk a hamis istenek oltárait, és minden
szemetet ki kellett vinniük a lerakóhelyre.
Tüzet gyújtottak, hogy megégessék mindazt, amit a
bálványimádók egy idő után újra fel tudtak volna
használni. Még a hamis papokat is megégették.
El tudjuk képzelni, micsoda óriási mennyiségű szemetet
kellene összegyűjteni egy olyan társadalomban, amely
elfordult a Szent Istentől, és Őhelyette számtalan féle
bálványon csüng?
Felteszem a kérdést: hol vannak korunk Jósiásai, akik
készek veszedelmet is vállalva lelki ébredést
kezdeményezni, és elégetni mindazt, ami a mi Szent
Istenünk szemében utálatos?
Hadd legyen szolgálatunk egy új, igen szükséges ébredés
kezdete!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford. Fejős G.)

1. szombat – Bulgária
Imádkozzunk munkatásaink szeptember 1–3. között
tartott csendeshétvégéjéért! Imádkozzunk azért, hogy
pihenhessünk, megélhessük a közösséget, és közelebb
kerüljünk Istenhez!
2. vasárnap – Szerbia
Könyörgünk azért, hogy Isten továbbra is adja áldását a
Nišben élő fiataloknak, és hogy mi is láthassuk annak
gyümölcsét, ahogyan barátaik felé szolgálnak.
Imádkozzunk, hogy a hívők erősek maradjanak, és még
több tizenéves fiatal hallja meg és fogadja be az Isten
által készített megváltás üzenetét!
3. hétfő – Bosznia-Hercegovina
Hálát adunk Istennek azért a két lányért, aki nyáron a
bugojnói 5 Napos Klubban fogadta el Krisztust.
Imádkozzunk, hogy Örömhír Klubot is indíthassunk
ugyanitt, amely által még több gyermeket elérhetünk, és
segíthetünk, hogy lelkiekben növekedjenek!
4. kedd – Románia
Szeptember első hetében tartjuk munkatársaink
csendeshetét. Kérjük, imádkozzatok, hogy a közösség
megélésének áldott ideje lehessen ez az egész csapat

számára!
5. szerda – Macedónia
Terveink szerint a hónap elején tartjuk csapatunk
csendeshetét. Vezetést, új és friss ötleteket, még több
gyermeket és tinit, valamint új munkatársakat szeretnénk
kapni az Úrtól. Kérjük, imádkozzatok a macedón
csapatért!
6. csütörtök – Görögország
Kérjük, imádkozzatok az Athénban, Thesszalonikiben és
más városokban induló új Örömhír Klubokért! Az ÖHKba járó gyermekek közül a legtöbben egyáltalán nem
járnak templomba.
7. péntek – Moldávia
Dicsérjük az Urat minden nyári táborért, amelyet idén
megtarthattunk Moldáviában! Imádkozzunk, hogy az
elvetett igemag gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére!
Imádkozzunk azért is, hogy a nyár elmúltával Izvoare
faluban – ahol Lilia napközis tábort tartott –
elindulhasson egy új Örömhír Klub!

11. kedd – Törökország
Imádkozzunk, hogy a hónap elejére tervezett TCE-2
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2.) képzés gyümölcsöt
teremjen az új hívők, és rajtuk keresztül sok gyermek
életében!
12. szerda – Magyarország
Hogyan érjük el a posztmodern gyermekeket az
evangéliummal és a rendszeres bibliai tanítással? Ez most a
legnagyobb probléma, amellyel irodalmi szolgálócsapatunk
küzd. Hogyan alakítsuk át anyagainkat úgy, hogy a jövő
nemzedéknek a legjobbat adjuk, és ne veszítsük el az
érdeklődésüket? Könyörgünk az ÚRtól való világos
vezetésért. Kérjük, hogy adjon jó ötleteket, nagyobb
bölcsességet, hogy a tanítókat és az önkénteseket támogatni
tudjuk szolgálataikban.
13. csütörtök – Románia
Szeptember 13-tól 15-ig csendeshétvégét tartunk az
Örömhír Klubok tanítóinak. A téma: „Szívügyek”.
Imádkozzunk, hogy a tanítók lélekben megerősödve
taníthassák tovább a gyermekeket, és bátorítást nyerjenek
abból, ahogyan Isten munkálkodik a gyermekek szívében!

8. szombat – Koszovó
Dicsérjük az Urat, mert meghallgatott minket:
elhívhattunk gyermekeket és tiniket a koszovói
hegyekben tartott bibliai táborokba. Imádkozzunk, hogy
sok gyermek megtérjen!

14. péntek – Bulgária
Imádkozzunk, hogy továbbra is nyitott ajtókat találjunk az
iskolákban! Imádkozzunk Krasziért és Ulrikéért, akik
holnaptól iskolákat keresnek fel, hogy megszervezzék az új
tanév szolgálatait.

9. vasárnap – Szlovénia
Ebben a hónapban azoknak a gyermekeknek és tiniknek,
akik részt vettek táborainkban, szeretnénk egy őszi
találkozót tartani, ahol további hitbeli biztatást adhatunk
nekik, hogy legyenek állhatatosak, ragaszkodjanak a
táborban meghozott döntésükhöz és kövessék Jézust.
Kérjük, imádkozzatok, hogy legyen elég segítő, és
legyen érdeklődés a találkozó iránt!

15. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Terveink szerint ma lesz az az istentisztelet, amelyen
felszenteljük új és felújított épületeinket. Dicsérjük az Urat,
amiért a nagy munka közben végig az Ő gondoskodásában
részesülhettünk, és dicsérjük Őt minden gyermekért, aki
ezen a helyen hallhatta az evangélium csodálatos üzenetét!

10. hétfő – Montenegró
Hálát adunk Istennek, amiért Nikšic városában jó
kapcsolatot alakíthattunk ki a helybeliekkel. Azért
imádkozunk, hogy Örömhír Klubot indíthassunk, és sok
gyermek hallhassa az evangéliumot.

16. vasárnap – Ciprus
Dicsérjük az Urat, mert hirdethettük az evangéliumot a
gyermekeknek a Tróodosz-hegységben tartott táborban. A
CEF leckék nagyszerűek voltak, minden gyermek áldást
kapott.
17. hétfő – Moldávia
Szeptemberben folytatni kívánjuk a szolgálatot a már
működő Örömhír Klubokban, de újabb klubokat is

