
(Nicosia, Larnaka, Limasszol), elindulhasson a 
vasárnapi iskolai tanítás, és ha lehet, rendszeresen 
tarthassunk Örömhír Klubokat is! Limasszolban van 
egy részmunkaidős CEF-munkatárs, aki a CEF 
anyagait fordítja fárszi (perzsa) nyelvre, ill. van öt 
önkéntes munkatárs, aki öt évvel ezelőtt elvégezte a 
TCE-1 tanfolyamot. Megköszönik, ha imádkoztok 
értük. 
 

19. csütörtök – Csehország 
Adjunk hálát az országszerte megtartott, összesen 12 
napközis és bentlakásos táborért, amelyet szerveztek 
vagy ahol tanítottak a CEF munkatársai! Hálát adunk a 
gyülekezetekkel való jó együttműködésért és minden 
gyermekért, aki bibliai tanítást kaphatott. 
 

20. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Sebastian ezekben a napokban a Feröer-szigeteken 
gyülekezeti alkalmakon és konferenciákon tart 
előadásokat. Szól a Bereg táborban folyó munka 
fejődéséről is. Imádkozzunk, hogy az ÚR erősítse és 
vezesse Sebastiant és nyissa meg az emberek szívét a 
szolgálat szükségeire! 
 

21. szombat – Moldova 
Ebben a hónapban újra megnyílnak az Örömhír 
Klubok és elindulnak a tini alkalmak; imádkozzunk, 
hogy a gyermekek és fiatalok megtanulhassák a bibliai 
igazságokat! Imádkozzunk, hogy a nyári táborokban 
részt vett gyermekek és tinik elfogadják a hívogatást, 
és csatlakozzanak egyik klubhoz! 
 

22. vasárnap – Bulgária 
Dicsérjük az URat a „Remény a gyermekeknek” 
projektért, amelyet idén nyáron Nova Zagorában 
tarthattunk meg! Imádkozzunk, hogy a résztvevők 
utógondozása is lehetővé váljon! 
 

23. hétfő – Magyarország 
Imádkozzunk, hogy rendben elindulhassanak az 
Örömhír Klubok és a Tini Klubok! Imádkozzunk 
különösen azokért, akik már megismerték Krisztust, 
hogy növekedjenek az ÚR ismeretében! 
 

24. kedd – Lengyelország 
Imádkozzunk az óvodástanítók tanfolyamáért! Ez lesz 

az első ilyen képzésünk, 2020 elejére tervezzük. Most az 
oktatói kézikönyvek előkészítésén és a tanfolyam 
országszerte való meghirdetésén dolgozunk. 
 

25. szerda – Albánia 
Adjunk hálát az ÚRnak az országos iroda felújításáért! 
Az első munkafázis, a külső szigetelés és a vakolás már 
befejeződött. Kérjük, imádkozzatok továbbra is, hogy 
Isten gondoskodásával elvégezhessük a benti javításokat 
is mind az irodában, mind a lakóépületekben! 
 

26. csütörtök – Európai CEF 
Imádkozzunk, hogy ebben az évben – a helyi 
gyülekezetekkel együttműködve – a klubok száma elérje a 
3000-et, a gyermekeké pedig a 150 ezret (ez 40 ezerrel 
több, mint a jelenlegi létszám, és 700-zal több, mint ahány 
klub most működik)! Az ÚR adjon ötleteket minden 
munkatársnak, hogy megnyíljanak az ajtók gyülekezeti 
műhelyalkalmakra, iskolai programokra; hogy a gyermekek 
megértsék az üzenetet, és higgyenek Jézus Krisztusban 
mint Urukban és Megváltójukban! 
 

27. péntek - Szerbia 
Imádkozzunk, hogy amint a nyári szünet elmúltával 
elkezdjük az új munkaévet, a gyermekek is 
visszajöjjenek az Örömhír Klubokba! Imádkozzunk, 
hogy újak is jöjjenek! 
 

28. szombat – Csehország 
Pilsenben TCE-1 képzés folyik. Imádkozzunk az oktatókért 
és a hallgatókért! Isten nyissa meg szemüket és szívüket, 
hogy lássák meg a lakóhelyükön élő gyermekek lelki 
szükségeit, és válhassanak a misszió területén az Ő 
eszközeivé!  
 

29. vasárnap – Ciprus 
Imádkozzunk a nemrég megalakult ciprusi CEF 
vezetőségének öt tagjáért, hogy meglássák, milyen módon 
lehet az elveszett gyermekeket elérni az evangéliummal, és 
hogy mindazt meg tudják tenni, amire a törvények szerint 
szükség van ahhoz, hogy a ciprusi CEF zökkenőmentesen 
működhessen! 
 

30. hétfő – Közép-Európa 
Sebastian ezekben a hetekben sokfelé tervez látogatást. 
Imádkozzunk, hogy Isten irgalmát élhesse át utazásai során, 
és meglássa, miben tud segíteni ott, ahol szükség van rá! 

 
„Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te 

szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak 
verméből…” Ézs 38,17a 

 
Lágy kerekek 
 

Gilad Woolf, egy észak-izraeli földművelő, 2008-ban 
egy medencecsont-töréssel járó balesetet szenvedett. 
Élete egyik napról a másikra megváltozott, ettől 
kezdve csak kerekesszékkel tudott közlekedni. A 
földje művelését azonban így, kerekesszékben is 
folytatni akarta. 
Hamar felismerte, hogy a kereskedelemben kapható 
kerekesszékek nagyon kényelmetlenek, nehezen 
használhatók a sziklás, hepehupás utakon és mezőkön. 
Megoldásokon kezdte törni a fejét, hogyan tehetné 
helyzetét elviselhetőbbé. A The Jerusalem Post 2014. 
február 14-i száma szerint egy izraeli startup cég 
segítségével egy forradalmian új keréktípust 
fejlesztettek ki, amely bámulatos módon csillapítani 
tudja a rázkódásokat, amelyeket a hepehupás utakon 
kerekesszékkel közlekedőknek kell elviselniük. 
Nemsokára megkezdődött ezeknek a kerekeknek a 
gyártása, és nemcsak a kerekesszékeket, hanem a 
kerékpárokat, autókat, sőt még a repülőgépeket is 
kezdték ilyenekkel felszerelni. 
Gilad Woolf esete azt bizonyítja, hogy egy-egy súlyos 
tragédia is áldásra fordítható – általa áldás lett sokak 
számára a világon. 
Ezékiás, Júda királya is valami hasonlót fejez ki a fenti 



igeversben. Halálos betegségében drága 
megtapasztalásokat szerzett. Isten irgalma folytán 
javára vált a nagy keserűség. 
Bárcsak mi is, ma, amikor életünkben minden olyan 
simán megy, meg tudnánk tanulni ezt a leckét, és 
emlékeznénk rá a nehéz napokban is! Bárcsak a 
gyermekeknek is meg tudnánk tanítani ezeket a fontos 
leckéket! Minden okunk megvan rá, hogy higgyünk 
benne, mert a mi Megváltónknak, az ÚR Jézus 
Krisztusnak a szenvedése és a halála is diadalmas 
győzelemmé változott át feltámadása által, és a mi 
üdvösségünket hozta el! 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős G.) 

 
1. vasárnap – Albánia 
Dicsérjük Istent a több száz gyermekért, akiknek ezen 
a nyáron hirdethették az evangéliumot a CEF 
munkatársai! Monda és Taulant újabb területekre is 
eljutott. 
 

2. hétfő – Szerbia 
Hálát adunk Istennek minden gyermekért és tiniért, 
akik részt vettek a nyári táborokban. Azért 
imádkozunk, hogy Ő munkálkodjon tovább is a 
szívükben és az életükben, hogy ne felejtsék el a 
tanultakat. 
 

3. kedd - Szlovákia 
Imádkozzunk, hogy a szlovák Örömhír Klubokba új 
tanítók jöjjenek! Hazánkban a keresztyének sokat 
buzgólkodnak, de nem feltétlenül az ÚRért. 
Könyörögjünk, hogy sokan legyenek köztük olyanok, 
akik engedik, hogy az ÚR használja őket ebben a 
csodálatos szolgálatban, az Örömhír Klubokban, hogy 
hirdessék az evangéliumot a gyermekeknek! Kérjük, 
imádkozzatok azért, hogy az ÚR hívjon el megbízható 
embereket ebbe a szolgálatba! 
 

4. szerda – Görögország 
Szeptember 4–7-ig tart a zenei tábor a CEF 
Thesszalonikiben lévő Elpida táborhelyén. 30–40 
gyermeket és fiatalt várunk. Kérjük Isten áldását 

mindnyájukra, hogy növekedjenek az ÚR ismeretében! 
 

5. csütörtök – Észak-Macedónia 
Dicsérjük az URat az új klubokért, amelyek a nyári 
szolgálatok folytatásaként alakultak meg! 
 

6. péntek – Magyarország 
Dicsérjük az URat Sz. Rékáért, aki augusztusban 
befejezte a Vezetőképző Tanfolyamot. Imádkozunk 
szolgálatának kialakításáért. Réka a VISZ budapesti 
csapatához csatlakozik, ahol a területi munkában fog 
részt venni gyakornokként. Közben folytatja egyetemi 
tanulmányait is, ezért meg kell tanulnia beosztani idejét 
és erejét. 
 

7. szombat – Horvátország 
Imádkozzunk azokért a roma gyermekekért, akik részt 
vettek a nyári alkalmakon, és imádkozzunk, hogy az ÚR 
formálja át az életüket! 
 

8. vasárnap – Moldova 
Dicsérjük az Urat a CityKids misszió alkalmaiért, 
amelyeket idén nyáron Chisinauban és más moldovai 
városokban tarthattunk! Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek közül, akik hallották az örömhírt, sokan 
megtérjenek! 
 

9. hétfő – Montenegró 
A tanév kezdete azt is jelenti, hogy újra indulhatnak az 
Örömhír Klubok. Könyörögjünk Istenhez, hogy hozzon 
el újabb gyermekeket a klubokba! 
 

10. kedd – Szlovénia 
Dicsérjük Istent a sok nyári táborért és 5 Napos Klubért! 
Sok gyermek vett részt ezeken a programokon. 
Imádkozunk, hogy jó, bibliahű gyülekezeteket 
találjanak, ahol tovább segítik őket a hit útján. 
 

11. szerda – Lengyelország 
Észak-Lengyelországban a toruńi gyülekezettel közösen 
tervezzük egy TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi Tanítása 
1.) tanfolyam elindítását. Imádkozunk, hogy az Úr 
hívjon el minden hallgatót, hogy az Ő szenvedélyes 
szeretetével, amellyel az elveszett lelkeket keresi, 
állhassanak be maguk is az evangélium szolgálatába. 
 

12. csütörtök – Európai CEF 
Európai szinten az a célt tűztük magunk elé, hogy a 
következő Európai Konferencia időpontjáig 725-re 
növekedjen a munkatársak száma. Óriási cél ez. Csak 
az Úr segítségével érhetjük el. Kérjük, könyörögjetek 
az ÚRhoz, hogy küldjön munkásokat az aratásába! 
 

13. péntek – Románia 
Szeptember 13–14-én tartjuk az Örömhír Klub-tanítók 
csendeshétvégéjét. Imádkozzunk Judyért, aki tanítani 
fog; imádkozzunk, hogy minden résztvevő 
örvendezhessen, amiért tudhatja: „Krisztusban van a 
mi önazonosságunk” – ez a hétvége témája. 
 

14. szombat – Bosznia-Hercegovina 
Dicsérjük Istent minden gyermekért, aki részt vett 
júliusban a Bugojnóban tartott 5 Napos Klubban! 
Ebben a hónapban Örömhír Klubot indítunk; 
imádkozzunk, hogy ide is eljöjjenek! 
 

15. vasárnap – Koszovó 
Egy erősen muzulmán városból néhány ott lakó 
gyermek elfogadta meghívásunkat a Biblia táborba, de 
sok komoly kérdést tettek fel. Imádkozzunk, hogy a 
Bibliából származó válaszok segítsenek nekik 
megnyitni a szívüket Krisztus előtt! 
 

16. hétfő – Görögország 
Egy ír szakértő minden görögországi CEF-munkatársat 
meg fog tanítani az InDesign program használatára. A 
hónap első és második hétvégéjén terveink szerint 
TCE-1 tanfolyamot indítunk. Az elsőt Katerini 
(Thesszaloniki közelében lévő település) legnagyobb 
gyülekezetében tartjuk több mint 15 vasárnapi iskolai 
tanító számára, a következő alkalmat pedig a hónap 
végén Athénben. Három hétvégén a harmincórás 
képzést fogjuk tartani. 
 

17. kedd – Törökország 
Hordozzuk imádságban néhány lefordított 
gyermekmissziós füzet javítási munkálatait és az új, 
török nyelvű anyagok elkészítését! 
 

18. szerda - Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a három legnagyobb 
városban,  ahol  evangéliumi  gyülekezetek  vannak  


