
legalkalmasabbak jelentkezzenek! Imádkozzunk a 
tanítókért, hogy jól át tudják adni tudásukat és 
tapasztalataikat! 
 
18. szombat – Csehország 
Imádkozzunk a Braha házaspárért, akik Nyugat-
Csehországban önkéntesként területi szolgálatra 
vállalkoztak! Hordozzuk imádságban a területükön 
tovább folytatódó LEGO klubokat! 
 
19. vasárnap – Görögország 
Márciusban egy újabb TCE-1 tanfolyam fejeződött be 
Athénban, így 17 új vasárnapi iskolai és Örömhír Klub 
tanítónk van. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten 
segítségével szenvedélyesen keressék az elveszett 
gyermekeket, és készek legyenek önkéntesként szolgálni 
a Biblia klubokban! 
 
20. hétfő – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozunk, hogy Isten nyisson ajtót egy Örömhír Klub 
szolgálatra Novi Travnikban. 
 
21. kedd – Montenegró 
Imádkozunk, hogy a tinik megértsék, a Lélekben való 
járáshoz és a megmaradáshoz szükségük van a 
személyes, napi kapcsolatra Istennel! 
 
22. szerda – Moldova 
Mihail és Tabita szolgálata sokat növekedett az elmúlt 
évben. Nagyon sok helyen tanítanak: Örömhír 
Klubokban, Tini Klubokban, óvodában, vasárnapi 
iskolában. Könyörögjünk odaszánt önkéntesekért, akik 
készek átvállalni tőlük néhány klub vezetését – most, 
hogy Tabita a negyedik gyermekét várja, különösen nagy 
szükség van erre!  
 
23. csütörtök – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok Edytáért, a lengyelországi CEF 
oktatási szolgálatának koordinátoráért, hogy  
kifejleszthessen új képzési programokat, és segíthesse a 
gyülekezeteket a gyermekek közötti szolgálatra felkészítő 
képzésekkel! 
 
24. péntek – Horvátország 
Dicsérjük az Urat azokért a keresztyénekért, akik 

elvégezték a Gyermekek Evangéliumi Tanítása (TCE-1) 
tanfolyamot! Imádkozzunk az általuk végzett 
gyermekmisszióért! 
 

25. szombat – Magyarország 
Imádkozzunk a mai konferenciáért és közgyűlésért! Kérjük, 
hogy Isten adjon biztatást sok önkéntesnek, hogy jobban 
bekapcsolódjanak a szolgálatba! 
 

26. vasárnap – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy Mrčajevciben a táborhelyen folyó 
építkezések és előkészítő munkák gördülékenyen, gyorsan 
és biztonságban haladjanak, hogy a nyári táborozók 
számára minden idejében elkészüljön! 
 

27. hétfő – Szlovákia 
Néhány képzést terveztünk erre a hónapra. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy a részt vevők mindegyike 
felelősségének érezze és jól felkészüljön arra, hogy 
szolgáljon a gyermekek között az evangéliummal! 
 

28. kedd – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok azokért a gyermekekért és tinikért, 
akik eljönnek majd a nyári táborokba, hogy hallhassák a 
Jézusról szóló örömhírt! Kérjük, imádkozzatok, hogy a 
szülők is megértsék, milyen fontos, hogy gyermekeik 
megismerjék Istent és az Ő Igéjét! 
 

29. szerda – Csehország 
Imádkozzunk, hogy Prágában is legyen területi szolgálat, 
hogy új lehetőségeink nyíljanak ott az evangélium 
terjesztésére és a gyermekek tanítására! Imádkozzunk, 
hogy a gyülekezetekben is legyen látás és mély vágyódás a 
gyülekezetbe nem járó gyermekek felé való szolgálatra! 
 

30. csütörtök – Bulgária 
Imádkozzunk Andrej Mitkovért, Kraszi Mileváért és Ulrike 
Müllerért, akik most fejezik be iskolai Örömhír Klub 
tanítói szolgálatukat! Imádkozzunk, hogy a gyermekek 
közül sokan eljöjjenek a táborba! 
 

31. péntek – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten adjon egy olyan 
házaspárt, akik képesek szervezni a CEF szolgálatát! Csak 
néhány önkéntesünk és egy részmunkaidős munkatársunk 
van a perzsa nyelvű gyermekek elérésére. 
 

 
„Ímé, nem szunnyad és nem alszik  
az Izráelnek őrizője!” Zsolt 121,4 

 
Szerda este 
 

„Szent és örök Úr Isten, aki a menny Királya és Izráel 
őrizője vagy, aki soha nem szunnyadsz és nem alszol, 
mivel is járulhatnánk eléd, amivel neked szolgálhatnánk! 
Mert Te hozzám hajtottad füledet, ezért hozzád kiáltok, 
míg csak élek. A Nap felkeltétől annak nyugtáig legyen 
dicséret a Te nevednek…!” 
1891. áprilisában Philadelphiában egy árverésen egy 
George Washington hagyatékából való figyelemre méltó 
gyűjteményt árultak. Ebben volt egy Naponkénti áldozat 
című, kézzel írt kis könyvecske. 
Szívemben mélyen megrendülve olvastam ezeket a 
szépen, választékosan megfogalmazott imádságokat, 
melyeket George Washington 1752-től, húszéves korától 
kezdve írt. Nem a nyilvánosságnak szánta reggeli és esti 
imáit, csupán szükségét érezte, hogy a maga számára 
lejegyezze őket. 
Szeretném feltenni a kérdést: kinek a segítségével 
tanulmányozhatta oly buzgón a Biblia igazságait, és 
kinek a segítségével juthatott ilyen bensőséges 
kapcsolatra Mennyei Atyjával? Bizonyos, hogy jó 
„bibliaiskolába” járt. 
Szerda esti imádsága arról tanúskodik, milyen mély 
békessége van annak köszönhetően, hogy ismeri 



Atyjának hatalmát. Az, hogy ilyen közössége volt 
Istennel, adta a legjobb alapot számára akkor is, mikor az 
USA első elnöke és egy egész nemzet atyja lett. 
Szomorú, hogy a mai politikusok legtöbbjének egyáltalán 
nincs ehhez hasonló lelki alapja, és még csak nem is 
vágynak arra, hogy áldássá legyenek az általuk 
kormányzott nép és a világ számára. 
A gyermekeknek, akiket tanítunk, van lehetőségük 
tanulmányozni a Bibliát, megtanulhatják az Úrra bízni 
magukat, és rendszeres imaéletet alakíthatnak ki. Ez 
szilárd alapot ad nekik a következő évekre, és lehetővé 
teszi, hogy sokak számára áldássá legyenek. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős G.) 

 
1. szerda – Észak-Macedónia 
Május elején a szkopjei könyvvásáron ismét osztogatni 
fogunk keresztyén szórólapokat (5000 példányban) az 
odalátogató gyermekeknek és fiataloknak. Tavaly 
problémáink adódtak a helyszínváltozás miatt. 
Imádkozzunk, hogy idén ne így legyen, és az Úr adjon 
erőt az új kihívások leküzdésére! 
 
2. csütörtök – Románia 
TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot 
tartunk Nagyszebenben április 30-tól május 4-ig. 
Imádkozzunk Liviuért, Ancáért és Corináért, akik a 
tanfolyamon oktatnak! Hadd növekedjen a hallgatók 
elkötelezettsége a gyermek-evangélizáció iránt, és ennek 
eredményeként hadd induljanak újabb Örömhír Klubok! 
 
3. péntek – Albánia 
Hála az Úrnak, megkezdhetjük a durrësi országos iroda 
épületének szigetelését. Kérjük, imádkozzatok, hogy ne 
érje semmi baj azokat, akik részt vesznek a munkában! 
Hadd dicsőítse Istent ez az épület mind célja, mind külső 
megjelenése által! 
 
4. szombat – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon az Örömhír 
Klubokba járó gyermekek életében, hogy megértsék az 
evangéliumot! Könyörögjünk, hogy a szüleik is küldjék 
őket, és hívogassák a barátaikat is! 
 

5. vasárnap – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy a Gyermek-Evangélizációs Közösség 
(CEF) szolgálatát minél több hívőnek és gyülekezetnek be 
tudjuk mutatni és bátoríthassuk őket, hogy támogassák ezt 
a szolgálatot! 
 
6. hétfő – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy a CEF munkatársai képezni és 
bátorítani tudjanak hívőket a gyermekszolgálatra! 
Imádkozzunk, hogy a CEF irodalmi anyagait 
gyülekezeteknek és tanítóknak is be tudják mutatni, hogy 
ezáltal több gyermeket érhessenek el az evangéliummal! 
 
7. kedd – Moldova 
Adjunk hálát minden önkéntesért, minden helyszínért, ahol 
Húsvéti Klubot tarthattunk, és minden gyermekért, aki 
eljött! Imádkozzunk, hogy azoknak a gyermekeknek is, 
akik csak a húsvéti ünnepség okán jöttek el, vágy legyen a 
szívükben eljárni a hetenkénti Örömhír Klubba! 
 
8. szerda – Koszovó 
Fabian 9 éves. Úgy nevezik őt, hogy a „kis evangélista”, 
mert nagyon sok barátját és osztálytársát hívogatja Örömhír 
Klubba. Kérjük, imádkozzatok érte és a hozzá hasonló 
gyermekekért, hogy növekedhessenek, és nemcsak az 
Örömhír Klubba, de Krisztushoz is elvezethessenek sok 
gyermeket! 
 
9. csütörtök – Bulgária 
Szófia Bulgária fővárosa. Imádkozzunk a városban működő 
gyülekezetekért, hogy fontos legyen számukra a gyermekek 
elérése! Imádkozzunk, hogy Viarának, aki Szófiában 
szolgál, legyen új munkatársa!  
 
10. péntek – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok Nataliáért, aki most kezdte meg 
gyakorlati évét, hogy főállású munkatárs lehessen a 
lengyelországi CEF-nél! Imádkozzunk, hogy Isten vezesse 
mind a képzése során, mind a tervezett bibliaiskolai 
tanulmányai alatt, hogy jól felkészülhessen az Ő céljaiért 
való munkálkodásra! 
 
11. szombat – Görögország 
Hálát adunk Istennek a 135 gyermekért és a 40 tizenéves 
önkéntesért, akik eljöttek a márciusban tartott 15. Athéni 

Gyermekkonferenciára. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
Isten folytassa munkáját a gyermekek szívében, akik 
hallották az evangélium üzenetét! Ma a 28. 
Gyermekkonferenciára kerül sor Thesszalonikiben. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy ide is sok gyermek jöjjön el! 
 
12. vasárnap – Magyarország 
Imádkozunk az irodalmi csapatért, hogy elkészüljenek az 
idei nyári tábori anyaggal, melynek címe „Nomád tábor”. 
Imádkozzunk a sok helyen szervezett tábori 
felkészítőkért, hogy segítséget nyújtsanak vezetőknek és 
önkénteseknek a szolgálatra való felkészülésben! 
 
13. hétfő – Románia 
Imádkozzunk George-ért és Tatianáért, akik ebben a 
hónapban gyülekezeteket és önkénteseket keresnek fel, 
hogy velük együtt tervezzék meg az „Örömhírt 
Romániának” missziót, amelyre ezúttal Damboviţa 
megyében kerül sor! Hadd hallják meg a gyermekek saját 
megyéjükben a 100 különböző helyen hangzó 
evangéliumot ezen a nyáron! 
 
14. kedd – Közép-Európa 
Sokan utaznak a CEF ma este kezdődő Európai 
Konferenciájára. Imádkozzunk, hogy hatalmas bátorítást 
kaphasson minden munkatárs a későbbi missziós 
munkájához! 
 
15. szerda – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az Urat, mert akadt néhány nőtestvér, aki 
szívesen szolgál a konyhában! Nyáron különösen sok 
erőre van szükségük, mivel ebben az időszakban 
mindennap kora reggeltől késő estig dolgoznak. 
 
16. csütörtök – Törökország 
Dicsérjük az Urat, amiért egyik nőtestvérünk, Citadel 
tervezi, hogy elmegy a jövő hónapban kezdődő 
Vezetőképző Tanfolyamra Romániába. Imádkozzunk, 
hogy megkapja a vízumot, és mindent előkészíthessen, 
ami kell ahhoz, hogy elmehessen a képzésre! 
 
17. péntek – Szlovénia 
Most kezdjük kiválasztani a nyári tábori segítőket. Egy 
szemináriumon vesznek részt, ahol felkészítést kapnak a 
tábori szolgálatra. Kérjük, imádkozzatok, hogy a  


