
szolgálatokon keresztül minél több gyermeket 
elérjünk. Isten adjon nyitott ajtókat sok helyen! 
 

17. vasárnap – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy áldott legyen a Tini Nap! Sok 
tizenévest várunk erre az alkalomra, akik részt vesznek 
szolgálatunk különböző programjain. Imádkozzunk, 
hogy Isten munkálkodjon a szívükben és életükben! 
Hadd növekedjen a köztük végzett szolgálat is! 
 

18. hétfő – Magyarország 
Imádkozzunk a nyári misszionáriusok részére 
szervezett csendeshétvégéért! Imádkozunk lelki 
növekedésükért és odaszánásukért. Tervezzük, hogy a 
tanév során más szolgálatokba is bevonjuk őket, pl. 
Karácsonyi és Húsvéti Klubokba, Örömhír Klubokba. 
 

19. kedd – Csehország 
Dicsérjük Istent az őszi szünetben, októberben 
Priborban megtartott LEGO programért! 
Imádkozzunk, hogy Isten folyamatosan munkálkodjon 
minden gyermekben, hogy a szívükbe fogadják az 
evangéliumot! 
 

20. szerda – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Idén több mint 700 gyermek jött el nyári táborunkba. 
Adjunk hálát értük Istennek, és imádkozzunk, hogy az 
Ige, amit tanultak, hatással legyen az életükre! 
 

21. csütörtök – Moldova 
Imádkozzatok velünk az anyagiakért, amelyeket 
különleges karácsonyi ajándékok vásárlására 
szeretnénk fordítani! A Karácsonyi Klubjainkba 
érkező gyermekeknek apró ajándékokat (pl. édességet) 
szoktunk kínálni. Tavaly több mint 5000 gyermeket 
tudtunk elérni. Imádkozzunk, hogy idén 6000 
ajándékot adhassunk 6000 gyermeknek! 
 

22. péntek – Bulgária 
Imádkozzunk Peterért és Radkáért, akik a „Remény a 
gyermekeknek” projektben részt vett gyülekezeteknek 
próbálnak segíteni. Imádkozzunk az új csoportok 
beindulásáért! 
 

23. szombat – Görögország 
Ma fontos megbeszélést tart az országos vezetőség. 

Kérjük, imádkozzatok bölcsességért, hogy helyes 
döntésekre juthassunk! Erre a hétvégére terveztük a 
thesszaloniki Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. 
tanfolyam harmadik és egyben utolsó hétvégéjét is. 
Hordozzuk imádságban a hallgatók bibliai lecke 
bemutatóit: képesek legyenek jól elkészíteni bibliai 
leckéjüket, és tapasztalhassák meg az ÚR segítségét 
később, amikor szolgálni kezdenek a gyermekek között! 
 

24. vasárnap – Koszovó 
Imádkozzunk a jövő évi Vezetőképző Tanfolyam 
hallgatóiért! Hívjon el embereket az Úr az Ő akarata 
szerint! 
 

25. hétfő – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk azokért a gyermekekért és tizenévesekért, 
akik idén adták át életüket a Megváltó Jézus Krisztusnak! 
Imádkozzunk, hogy Isten őrizze meg őket, és adjon nekik 
növekedést a keresztyén hitben! 
 

26. kedd – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek járjanak Örömhír Klubba, 
és jó kapcsolatot építhessünk szüleikkel is! Imádkozunk, 
hogy egész családok jussanak el az Úr ismeretére! 
 

27. szerda – Szerbia 
Imádkozzunk az új munkatársakért, hogy szolgálatuk 
kezdetén megkapják a bátorítást, amire szükségük van! 
Imádkozzunk, hogy legyen bennük bölcsesség és szeretet a 
gyermekek, tinik, családok iránt, akikkel találkozni fognak! 
 

28. csütörtök – Románia 
Dicsérjük Istent azért az áldásért, amit Andy és Mat'ka 
jelentettek a romániai CEF-ben és azon túl is! 
Imádkozzunk, hogy Isten továbbra is áldja meg életüket és 
szolgálatukat Szlovákiában! 
 

29. péntek – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek nyitott, befogadó szívvel 
hallgassák Isten üzenetét! Kérjük, imádkozzatok jó 
egészségért minden munkatárs és önkéntes számára! 
 

30. szombat – Közép-Európa 
Kérjünk vezetést Istentől Sebastiannak, mivel decemberre 
is sok szolgálati utat jegyzett elő. Adjon az Úr erőt és 
egészséget neki egész télen, és tegye áldássá Szlovéniában, 
Moldovában, Csehországban, a Bereg táborban 
(Kárpátalján), valamint Koszovóban! 

 
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem 
hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, 
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” Róm 14,7–8a 

 
Nem magunknak élünk 
 

Kié az életem? Földi életem éveiben, amelyeket kaptam, 
kinek a terveit teljesítem be? 
A legtöbb ember mindenekelőtt önmagára és tulajdon 
vágyaira gondol: „Egy életem van, élvezni akarom.” Ők 
így közelítik meg a kérdést. 
Isten Igéje sokkal jobb lehetőséget mutat nekünk. Ha az 
ÚRnak élünk, az megelégedést hoz nekünk, és dicsőséget 
Isten nevének. 
Eric Liddell, a híres skót keresztyén sportoló, aki a 
párizsi olimpián aranyérmet is nyert, visszatért Kínába, 
ahol született, hogy misszionárius szüleinek és bátyjának 
segítsen. Ott is házasodott meg; egy kanadai lányt, 
Florence-t vette feleségül. Az ÚR két leánygyermeket 
adott nekik; a harmadik is útban volt már, amikor a 
missziós szolgálat rendkívül megnehezedett, 
életveszélyessé vált. Eric ekkor állapotos feleségét és a 
két kisgyermeket visszaküldte Kanadába abban a 
reményben, hogy később ő is utánuk megy. 
Mindazonáltal nem így történt. Liddellt a japánok sok 
más külföldivel együtt internálótáborba hurcolták. Isten 
ott is használta Ericet: a fogva tartott gyermekeket és 
felnőtteket taníthatta, bátoríthatta. Eric egy betegségen 
keresztül ebben a táborban fejezte be földi futását. 
„Eric legidősebb lánya, Patricia sokszor kérdezte 
könnyek között: miért nincs vele az édesapja. Ez a kérdés 
mindaddig válasz nélkül maradt elméjében, míg egyszer 



találkozott azokkal a gyermekekkel, akiknek az ő apja 
segített az internálótáborban. Sokukat elszakították 
szüleitől, és ahogyan Patricia megláthatta: Isten az ő apját 
használta szenvedésük enyhítésére.” (Idézet a 
Christianity.com oldalról. Eric Liddell: Futásomat 
elvégeztem). 
Bizonyos, hogy Eric hiányzott feleségének és 
gyermekeinek. A legfiatalabb, Maureen soha nem is látta 
édesapját. Ericnek is mennyire hiányzott a családja! 
Vannak életünkben olyan miértek is, amelyekre egészen 
addig nem kapunk választ, míg be nem megyünk Isten 
országába. Micsoda áldás lesz, ha mi is olyan 
következtetésekre juthatunk majd el, mint Patricia! 
Éljünk az ÚRnak, és legyünk készek meghalni is az 
ÚRnak! 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős Gergő) 

 
1. péntek – Görögország 
Holnap egy nagy, egész napos szemináriumot 
készülünk tartani tizenévesek szüleinek és tanítóinak 
Athénban. Dél-Görögország különböző 
gyülekezeteiből várunk résztvevőket. Kérjük, 
imádkozzatok értük, hogy gazdagodhassanak a négy 
előadásból, és segítséget kapjanak a tizenévesek 
eléréséhez! 
 

2. szombat – Moldova 
Imádkozzatok velünk együtt a mára tervezett országos 
CEF konferenciáért! Imádkozzunk a konferenciára 
érkező minden egyes tanítóért és önkéntesért, hogy a 
szemináriumok alatt Isten munkálkodhasson a 
szívükben, a konferencia után pedig használja őket, 
hogy Moldova-szerte sok gyermek üdvösségre 
juthasson! 
 

3. vasárnap – Ciprus 
November első két hétvégéjén tartjuk Larnakában a 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyam 
második és harmadik alkalmát. Ha Isten segít minket, 
tíz új tanító kap felkészítést, és reméljük, hogy 
fontossá válik számukra a hazájukban élő gyermekek 
evangelizálása. 

 

4. hétfő – Törökország 
Sebastian megbeszéléseket tervezett ezekre a napokra. 
Imádkozzunk, hogy Isten vezetése alatt folyjanak ezek 
az alkalmak, amelyeken az irodalmi anyagokról, a 
nyomtatásról és a leendő munkatársakról lesz szó! 
 

5. kedd – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk továbbra is munkatársunk, Cvetanka 
hároméves kislányáért, Annáért! Kérjük, imádkozzatok, 
hogy Isten oltalmazza őt a most következő kétéves 
kezelés során, és gyógyítsa ki teljesen az akut 
leukémiából! 
 

6. szerda – Magyarország 
Az e hónapban tartott imaköreinkben és különösen ma, a 
CEF Világimanapon népszerűsíteni szeretnénk a 
„Karácsony együtt” projektet. Imádkozunk, hogy több 
keresztyén család vállalja, hogy házigazdája lesz 
ezeknek a programoknak; imádkozunk, hogy több iskola 
legyen nyitott erre, és több önkéntes tanítónk legyen. 
 

7. csütörtök – Horvátország 
Adjunk hálát az Úrnak, hogy vannak, akiket érdekel a 
gyermekszolgálat! Mutassa meg az Úr nekik is és 
nekünk is, hogy főállású munkatársakká válhatnak-e! 
 

8. péntek – Szerbia 
Hálát adunk Istennek, hogy a kragujevaci gyermekekkel 
újra fel tudtuk venni a kapcsolatot; imádkozunk, hogy 
eljöjjenek az alkalmainkra, és nyitottak legyenek Isten 
dolgaira! 
 

9. szombat – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a novemberre tervezett piaseki 
TCE tanfolyamért, hogy az Úr több misszionáriust 
hívjon el a lengyel gyermekek közti szolgálatra! 
Imádkozzunk az oktatási koordinátorért, Edytáért, aki az 
országot járva különféle tanfolyamokat szervez 
oktatóink segítségével! 
 

10. vasárnap – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok a szlovén csapatért, amely 
nemsokára megkezdi a felkészülést a Karácsonyi 
Klubokra és az irodalmi anyagok terjesztésére! 

 

11. hétfő – Albánia 
Dicsérjük az Urat, mert megőrzött minket 
szeptemberben, amikor Durrës környékét földrengés 
sújtotta. A CEF-családból senki sem sérült meg, az 
országos iroda most felújított épületén is csak kisebb 
repedések keletkeztek. Kérjük, imádkozzatok a 
folyamatban lévő helyreállítási munkálatokért, hogy 
Isten gondoskodjon a szükséges anyagi forrásokról! 
 

12. kedd – Szlovákia 
A szlovákiai CEF munkatársai ebben a hónapban 
támogatásgyűjtő útra indulnak. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy a találkozók mindkét fél számára áldást 
jelentsenek! Segítse meg az ÚR a munkatársakat, hogy 
erősebb csapatot alakítsanak ki, amely képes 
imádságban is, anyagilag is hordozni a szolgálatot! 
 

13. szerda – Románia 
Ebben a hónapban tartjuk a „Karácsony együtt” 
projekt felkészítő szemináriumait; kérjük, 
imádkozzatok érte! Imádkozzunk, hogy minél több 
tanító kapjon indíttatást, és tartson a gyermekeknek 
Karácsonyi Klubot, ahol elmondhatja a csodálatos hírt, 
hogy miért küldte Isten az Ő Fiát a földre! 
 

14. csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Több fiatal is érdeklődik az e havi Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása 1. képzés iránt. Imádkozzunk, 
hogy az Úr adjon nekik bátorságot és áldja meg őket, 
hogy jól el tudják sajátítani a tananyagot! 
Imádkozzunk, hogy mindnyájan aktívan 
bekapcsolódjanak a gyermekszolgálatba! 
 

15. péntek – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a hétvégi képzésen, 
amelyet Wislában tartunk, a résztvevő fiatalok 
segítséget kapjanak lelki életükhöz, és felkészüljenek a 
CEF-szolgálatokra: 5 Napos Klubokra, táborokra! 
 
16. szombat – Közép-Európa 
Kérjük, imádkozzatok a közép-európai CEF 
„Karácsony együtt” projektjéért! Imakérésünk, hogy a 
helyi    gyülekezetekkel    együtt   végzett    különböző  


