18. szombat – Moldova
Imádkozzatok velünk a tini konferenciáért, melyet erre
a hónapra terveztünk! Bölcsességet kérünk Istentől az
előkészületekhez, és könyörgünk, hogy a program
minden része által az Ő Szentlelke biztassa, bátorítsa a
fiatal nemzedéket, hogy a Megváltóval és a
Megváltónak éljenek.
19. vasárnap – Bulgária
Könyörgünk több nyitott szívű emberért, aki innen,
Bulgáriából kész támogatni a CEF szolgálatát.
Szükségünk van anyagi támogatásra, különösen a
„Remény a gyermekeknek” projekt költségeinek
fedezéséhez.
20. hétfő – Bosznia-Hercegovina
Hálát adunk Istennek a tinikért, akik Kakanjban és más
városokban látogatják programjainkat. Imádkozzunk,
hogy bátran járjanak a Szentlélek vezetése szerint!
21. kedd – Koszovó
Imádkozzunk a következő tábori időszakért! Szükség
van további önkéntesekre. Imádkozzunk, hogy helyes
döntést tudjunk hozni a táborok helyszínéről!
22. szerda – Lengyelország
Imádkozzunk irodai adminisztrátorunkért, Danutáért,
aki 2020. végén készül összeházasodni Łukaszsal! Az
esküvő után Rzeszówba költöznek, közel az ukrán
határhoz. Ezen a területen még nemigen ismerik a CEF
közösséget. Az Úr vezesse őket, hogy ki tudják építeni
itt is a területi szolgálatot!
23. csütörtök – Montenegró
Imádkozzunk, hogy több gyermek és tini járjon az
Örömhír Klubokba és egyéb alkalmakra! Kérjük az
Urat, hogy új helyszíneken új Örömhír Klubok
indulhassanak!
24. péntek – Szerbia
Imádkozzunk a CEF munkatársainak egészségéért és
pihenésükért is, hogy az Örömhír Klubokban és más
programokon aktívan tudjanak szolgálni a gyermekek
és a tinik között!

25. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk hűséges munkatársainkért: Sándorért és
Kláráért, a táborigazgatókért, Gáspárért, a gondnokért és
a szakácsokért! Erősítse meg az Úr mind őket, mind
családjukat!
26. vasárnap – Magyarország
Imádkozzunk, hogy a koronavírus mielőbb véget érjen,
és folytatni tudjuk szolgálatunkat a gyermekek és
felnőttek között! Most elsősorban az internet
segítségével
próbáljuk
elérni
a
gyerekeket.
Imádkozzunk, hogy új életek szülessenek Krisztusban!
27. hétfő – Albánia
Kérjük, imádkozzatok Taulantért és Mondáért, akik most
új helyszíneken állnak szolgálatba! Taulant Ferrasban
fociklubot indított tizenéves fiúknak, ez elég népszerű.
Most a „16Prilli” („április 16.”) területen keresnek
házigazdát, akinél Örömhír Klubot lehet tartani.
28. kedd – Görögország
Van Görögországban egy gyermekek és tinik számára
készített weboldal. Kérjük, imádkozzatok érte, óriási
lehetőség ez arra, hogy a gyermekek otthon is hallhassák
az evangéliumot a bibliai leckéket, missziós történeteket,
keresztyén énekeket tartalmazó videókon keresztül.
Feltöltöttünk egy új oldalt, amelyen elektronikus
formában megtalálható a Levelező Klubok minden
leckéje. Imádkozunk és reméljük, hogy ez minden
gyermek számára áldás lesz.
29. szerda – Csehország
Imádkozzunk a hazai LEGO szolgálatért! Már tavaly is
sok gyülekezet élt a LEGO-val mint evangélizációs
lehetőséggel. Most a CEF csapat beszerezte a második
LEGO készletet is, és új leckéket, új foglalkoztató
anyagokat töltött fel az internetre.
30. csütörtök – Közép-Európa
Imádkozzunk Sebastianért, aki sok barátjával és
lehetséges jövőbeni szolgatárssal ismerteti meg a CEF
munkáját. Minden ilyen ember szolgálatára szükségünk
van, és hálásak vagyunk érte.

„De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt
állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és
nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit
Mózes és a próféták megjövendöltek.”
ApCsel 26,22
A gyermek-evangélizáció mint gyülekezet-plántálás
Heinrich Meyer* húszéves korában ismerte meg
Krisztust, ezután belépett egy baptista gyülekezetbe
Németországban. Három év múlva elhagyta
szülőhazáját, Németországot, és Ukrajnában végzett
missziót. Ott megnősült, majd 1873-ban feleségével
Magyarországra, Budapestre költözött. Mindkettőjük
szíve égett Krisztusért és az elveszett lelkek
megnyeréséért, de nem találták a módját, hogyan
kezdhetnének szolgálatot, hogyan alapíthatnának
gyülekezetet egy számukra idegen országban.
Tudták, hogy sok budapesti család ért németül. Ezért
olyan városrészben béreltek lakást, ahol a
szomszédság német volt. Nem sokkal ezután
meghívták otthonukba a gyermekeket, és tanítani
kezdték nekik a Biblia igazságait és evangéliumi
énekeket. Később már két másik városrészben is
tartottak ilyen gyermekalkalmakat. A találkozóikat így
nevezték: vasárnapi iskola.
Az evangélium nemcsak a gyermekekre hatott, hanem
néhány szülőre is. Így mindhárom gyermekcsoportból
lett egy-egy gyülekezet. Fáradhatatlan szolgálatukat az
ÚR gazdagon megáldotta, később már nemcsak ezen a
három helyen, hanem az egész országban. Így indult a
magyarországi baptista misszió. Verést és üldöztetést

szenvedtek, akik végezték, de sosem adták fel.
Meyer tiszteletes és felesége követte Pál apostol
hatalmas példáját, aki a fenti igében arról tett
bizonyságot, hogy Krisztus nevét „kicsinyekkel és
nagyokkal” megismertette.
Az elmúlt hónapok során olyan gyülekezetekben
járhattam, amelyek a Gyermek-Evangélizációs
Közösség Örömhír Klubjaiból nőttek ki.
Tudod, hogy a gyermekek felé végzett szolgálatban
micsoda erő rejlik? Kérlek, hogy kövesd te is az ÚR
Igéjét, és tanítsd nekik a teljes Szentírást! Az ÚR meg
fogja áldani szolgálatodat!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
* Meyer tiszteletes az áhítat írója ükanyjának testvére
volt.
(Ford.: Fejős Gergő)

1. szerda – Ciprus
Kérjük, imádkozzatok Eugeniáért és Victorért! Ők a
CEF önkéntesei, és a nicosiai Örömhír Klubban
tanítanak. Húsvét előtt különböző evangélizációs
programokat szerveznek iskolákban, kollégiumokban.
Isten óvja meg őket a Sátán támadásaitól!
2. csütörtök – Törökország
Örömmel készülünk a TCE (Gyermekek Evangéliumi
Tanítása) tanfolyamra. Imádkozzunk, hogy az Úr
tartsa felette hatalmas kezét, és adja meg, hogy a
segítők
az
Ő
kegyelméből
mindennel
elkészülhessenek, mire elkezdődik a tanfolyam!
Imádkozzunk a tanítókért és a tolmácsokért is!
3. péntek – Románia
Hordozzuk imádságban az „Örömhírt Romániának”
projektet! Imádkozzunk Cosminért és Tatianáért, a
projekt koordinátoraiért, akik idén Buzau megyében
szervezik ezt a munkát! Imádkozzunk, hogy
meglegyen a 150 önkéntes, akik 100 különböző helyen
szolgálhatnak a gyermekek felé!

4. szombat – Görögország
Kérjük, imádkozzatok a mára tervezett országos
közgyűlésért, amelyen a CEF munkatársai, az országos
vezetőség és a görögországi CEF tagjai vesznek részt!
Reméljük, áldott alkalom lesz minden jelenlévő számára,
amint meghallgatják a munkatársak beszámolóit arról,
amit Isten cselekszik Görögországban a CEF által.
5. vasárnap – Szerbia
Imádkozzunk, hogy a húsvéti bábelőadások által sok
gyermeket, szülőt és tanárt érhessünk el az
evangéliummal, és azért, hogy Isten adjon védelmet az
előadóknak utazásaik és előadásaik során!
6. hétfő – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok, hogy húsvét táján sok Örömhír
Klubot tarthassunk! Hadd legyenek ezek jó lehetőségek
arra, hogy szólhassunk Jézus hatalmas, kereszten hozott
áldozatáról, amely utat nyit számunkra Istenhez!
7. kedd – Moldova
Hordozzátok velünk imában a chisinaui CEFközpontban folyó építkezést! Imádkozzunk, hogy május
végére befejeződhessen a teljes munka, és az Ő
dicsőségére használhassuk ezt a helyet!
8. szerda – Szlovákia
Az iskolai karácsonyi programok után meghívást
kaptunk néhány helyről, hogy húsvéti programot is
tartsunk náluk. Kérjük, imádkozzatok, hogy sok
gyermekhez eljusson az örömhír, és megnyissa szívüket
az ÚR Jézus előtt! Imádkozzunk, hogy sok gyermek
fogadja el Őt Megváltójának!
9. csütörtök – Horvátország
Dicsérjük az Urat a Zágrábban megtartott TCE-1
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása) tanfolyamért!
Kicsiny, de igen lelkes csoportunk volt. Imádkozzunk a
hallgatók jövőbeni, gyermekek közti szolgálatáért!
10. péntek – Bulgária
Imádkozzunk Ivan családjáért és Ulrikéért, akik
nemsokára kiküldetésbe mennek! Imádkozzunk, hogy
Isten adjon védelmet nekik, és ellássa őket mindennel,
amire szolgálataik során szükségük van!

11. szombat – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg azokat a
gyermekeket és szülőket Vitez környékén, akikkel
kapcsolatban lehetünk! Imádkozzunk a gyermekekért,
hogy eljöjjenek az Örömhír Klubba és más
alkalmakra!
12. vasárnap – Lengyelország
Imádkozzunk Nataliáért, aki befejezte a gyakorlati
képzést, és főállású szolgálatba állt, ill. az országos
irodában is segít! Június 20-án lesz az esküvője; áldja
meg az Úr őt és vőlegényét, Piotrt! Imádkozzunk,
hogy Piotr is beléphessen a főállású szolgálatba! Ő
maga is a CEF egyik táborában tért meg, és Örömhír
Klubba járt.
13. hétfő – Montenegró
Könyörögjünk, hogy Isten munkálkodjon a gyermekek
szívében a húsvéti üzenet által! Imádkozzunk, hogy
megértsék és befogadják az evangéliumot!
14. kedd – Észak-Macedónia
Dicsérjük az Urat minden Húsvéti Klubért, amelyet az
országban megtarthattunk! Bárcsak a Feltámadott
feltámadna a gyermekek szívében is!
15. szerda – Csehország
Sok iskolában tarthatunk húsvéti programokat; kérjük,
imádkozzatok velünk ezekért! Hálásak vagyunk a
hazánkban meglévő nyitott ajtókért. Bárcsak
megértenék a gyermekek az evangéliumot!
16. csütörtök – Magyarország
Imádkozzunk Ferenci Gábor országos vezetőért, aki
húsvét után három hétre az USA-ba utazik, hogy
találkozzon sokakkal, akik társaink a szolgálatban.
Imádkozzunk feleségéért, Virágért is, aki otthon
gondozza a gyermekeiket!
17. péntek – Ciprus
Nicosiában működik egy Örömhír Klub, ahová kb. 25
gyermek jár. Reméljük, hogy nemsokára Larnakában
is indíthatunk egyet. Imádkozunk azért, hogy a szülők
engedjék gyermekeiket Örömhír Klubba járni.

