
 
számukra és elmondani nekik, hogyan lehetnek ők 
maguk is imádságuk és adakozásuk révén áldássá a 
szlovákiai gyermekek felé. 
 

18. Szerda – Szerbia 
Hálát adunk az Úrnak a folyamatos lehetőségért, hogy 
építhetjük és továbbfejleszthetjük a Mrčajevciben lévő 
CEF táborhelyet. Az Úr áldjon meg és készítsen el 
minden alkalmat ezután is! 
 

19. Csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy össze lehessen hívni az Örömhír 
Klubokat! Kérjük, hogy az Úr munkálkodjon a 
gyermekek szívében, és védje meg őket minden 
ártalomtól, hogy növekedhessenek Krisztusban! 
 

20. Péntek – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek rendszeresen 
járjanak az Örömhír Klubba, és több gyermek jöjjön! 
  

21. Szombat – Észak-Macedónia 
Dicsérjük Istent, amiért szeptemberben is 
megtarthattunk több 5 Napos Klubot (mivel az 
iskolakezdést októberre halasztották)! Imádkozzunk, 
hogy kapcsolatban maradhassunk ezekkel a 
gyermekekkel személyesen és online is! Imádkozzunk, 
hogy megértsék és befogadják az evangéliumot! 
 

22. Vasárnap – Magyarország 
Imádkozunk az Örömhír újság új terjesztőjéért, 
Leveleki Kingáért, hogy zökkenőmentesen sajátíthassa 
el feladatait. Ez a hónap nagyon zsúfolt lesz neki, mert 
most fogadja a jövő évi előfizetéseket. Imádkozunk, 
hogy a kéthavonta megjelenő újságon keresztül egyre 
több gyermek tanulhasson az Úr Jézusról. 
 

23. Hétfő – Lengyelország 
Imádkozzunk Danuisáért, aki februárban férjhez megy, 
és ezzel egyidejűleg Rzeszówba (az ország délkeleti 
részébe) költözik, hogy ott kezdjen új szolgálatot! 
Áldja meg őt az Úr, adjon neki csodálatos 
lehetőségeket és olyan szívet, amely kész megragadni 
azokat! 
 

 

24. Kedd – Bulgária 
Imádkozzunk, hogy az iskolák ajtai nyitottak 
maradjanak, hogy Kraszi, Andrej és Ulrike minden héten 
taníthassák a gyermekeket! 
 
25. Szerda – Románia 
Dicsérjük Istent az online Bibliai Levelező Klubért! Sok 
gyermeknek jelent ez áldást. Imádkozzunk, hogy Isten 
segítsen a hívő gyermekeknek, hogy növekedjenek az Ő 
ismeretében! 
 
26. Csütörtök – Moldova 
Dicsérjük Istent az idén ősszel indított Örömhír Klubért! 
Imádkozzatok velünk ennek a szolgálatnak a 
folytonosságáért, mivel olyan hírek keringenek, hogy 
esetleg vissza kell térnünk a karanténba! 
 
27. Péntek – Görögország 
Idén nyáron a koronavírus miatt nem tarthattunk 
táborokat, így a CEF központjában sokféle felújítási 
munkára kerülhetett sor. Reménykedünk és imádkozunk, 
hogy a jövő nyáron már megtelhet a Reménység 
Keresztyén Központ gyermekekkel, és minden tábort 
megtarthatunk úgy, mint azelőtt. 
 
28. Szombat – Montenegró 
Imádkozunk, hogy a gyermekeknél és családjuknál tett 
látogatásaink eredményeképpen mélyebb kapcsolatok és 
lelki beszélgetések szülessenek. 
 
29. Vasárnap – Csehország 
Imádkozzunk a CEF Česky Těšinben tartott tanítóképző 
programjáért! A sziléziai területről sok tanító jött el 
eddig minden évben, hogy megvegye az új irodalmi 
anyagokat és ösztönzést kapjon a karácsonyi 
szolgálatokhoz. 
 
30. Hétfő – Közép-Európa 
Imádkozzunk a következő, terveink szerint 2021. 
májusában Magyarországon tartandó közép-európai 
munkatársi konferencia előkészítéséért! Az ÚR tegye 
lehetővé az egyes országok csapatai számára, hogy 
eljöjjenek a konferenciára! 

 
„Mivel pedig én az igazságot mondom,  

nem hisztek nekem.” Jn 8,45 
  
Csakis az igazságot 
  

Nem mindenki volt hajlandó elfogadni az Úr Jézus 
üzenetét, aki azért jött le a mennyből, hogy elmondja az 
igazságot és feláldozza magát a bűnösökért. Az Úr Jézus 
Krisztus földi szolgálata arra figyelmeztet bennünket, 
hogy ha az igazságot tanítjuk, az még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy el is fogadják az igazságot és szeretni 
fogják, aki azt tanítja. 
Az Úr Jézus az Ő igaz követőit felkészítette arra, hogy 
elmondják az igazságot. Ők pedig megtanulhatták, hogy 
az igazság hirdetése sokba kerülhet nekik. 
Sokan azért nem akartak hinni az Úr Jézusnak, mert 
jobban szerették a hazugságot, mint az igazságot. 
Mások nemcsak hogy nem hittek neki, hanem üldözték is 
Őt, és végül keresztre feszítették – Őt, aki soha nem 
ismert hamisságot és bűnt. 
Dicsérjük Istent minden emberért, aki kész volt az 
igazságot elfogadni, elmondani és szenvedni is érte! 
 

Az angol Billy Bray (1794-1868) gyermek- és fiatal 
felnőttkora sok minden volt, csak könnyű nem. Édesapját 
korán elvesztette, nagyapja nevelte. 17 éves korában 
elhagyta nagyapja házát; az ezt követő éveit iszákosság, 
verekedések és számtalan egyéb bűn jellemezte. 
29 éves korában az ÚR egy másfajta szomjúságot adott 
neki – nem a szeszes italok, hanem Isten Igéje iránti 
szomjúságot. Radikálisan megtért, egy évvel később már 
az igazság buzgó hirdetője lett. Nagy tűzzel hirdette az 



evangéliumot. Szolgálata által sokan lettek Krisztus 
követőivé, még ha prédikálásának stílusa szokatlan volt 
is. 
Krisztus nélküli életére visszatekintve ezt mondta: 
„Voltak, akik azt állították, hogy előbb tértek meg, mint 
én, mégsem szerettek… minket annyira, hogy 
imádkoztak volna velünk, és elmondták volna, hogy a 
pokol felé tartunk”. 
 

Ugye tudod, hogy csak az igazságnak, a teljes igazságnak 
a hirdetése terem valódi gyümölcsöt a drága, de még 
elveszett gyermeki lelkekben? 
Elszántad-e magad arra, hogy ezt az igazságot te is 
hirdesd, vagy pedig imádkozz azokért a 
gyermekmunkásokért, akik készek elmondani az 
igazságot, ahogyan az ÚR Jézus is tette? Életünk 
egyetlen valódi mércéje az, hogy életünkben és 
szavainkban mennyi volt az igazság. 
 

Krisztusért, 
     Sebastian Edelmann 
(ford.: Fejős G.) 

 
1. Vasárnap – Bulgária 
Imádkozzunk a rákműtét után lábadozó Doráért! 
Adjon neki Isten életet és erőt, hogy vissza tudjon térni 
a szolgálatba! 
 

2. Hétfő – Észak-Macedónia 
Honlapunkon öt, összesen 48 bibliai leckét tartalmazó 
levelező leckesorozat érhető el a gyermekek számára, 
amelyeket online végezhetnek el. Most egy 12 
hónapos bibliaolvasó programon dolgozunk, 
nemsokára ezt is kitesszük a honlapra. Még mindig 
nézik online tábori videóinkat is, így ezek még több 
gyermekhez és tinihez jutnak el. Imádkozzunk, hogy 
minden gyermekhez – aki honlapunkra látogat és 
megtekinti anyagainkat – tisztán jusson el az 
evangélium! 
 

3. Kedd – Magyarország 
A járvány alatt nagyon megnehezedett a helyi 
gyülekezetek látogatása és imaalkalmak szervezése. 
Adjon az Úr bölcsességet nekünk, hogy meglássuk, 
hogyan tudunk másokat biztatni és bekapcsolni a 
gyermekszolgálatért való imádkozásba! 

4. Szerda – Koszovó 
Kérjük, imádkozzatok, hogy minél hamarabb 
megnyithassuk valamennyi Örömhír Klubot! 
Imádkozzunk Nora (főállású munkatársunk) lábtörésből 
való teljes felépüléséért! 
 

5. Csütörtök – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy növekedjen a Gyermek-
Evangélizációs Közösség (CEF) szolgálata Podgoricában 
és más városokban! 
 

6. Péntek – Csehország 
Imádkozzunk a november 7-i prágai CEF-
konferenciáért! Imádkozzunk az előadóért, Michal 
Franóért, és különösen mindazokért a résztvevőkért, akik 
itt fognak először hallani a CEF szolgálatáról! 
 

7. Szombat – Lengyelország 
Hálásak vagyunk Nataliáért, aki 2019 óta a CEF 
munkatársa. Nagy segítség ő az Úrtól az országos CEF-
irodánkban. Januárban veszi át az adminisztrációs 
vezetői feladatokat Danusiától. Danusia februárban 
férjhez megy, és a podkarpaciei területre költözik, ott 
lesz területi CEF-munkatárs. 
 

8. Vasárnap – Görögország 
Szeptember elejétől kezdve minden szombaton 
feltöltünk a CEF honlapra egy-egy 17–18 perces videót. 
Minden alkalommal több mint 500 család tekinti meg a 
bibliai leckét, az aranymondás-tanítást, az énekeket és a 
kézműves foglalkozást. Utána pedig egy helyi TV-adó is 
sugározza a műsorunkat Görögország északi és középső 
részén. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten szólítsa meg a 
hallgatókat, beszéljen a szívükre! 
 

9. Hétfő – Moldova 
Dicsőség legyen Urunknak a szeptemberben elindult 
iskolai szolgálatért! Ha változó körülmények között 
tarthatjuk is bibliai alkalmainkat, hálásak vagyunk, mert 
csodálatosan felelt Isten az imáinkra. 
 

10. Kedd – Horvátország 
Imádkozzunk az őszre tervezett Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása képzésekért! Imádkozzunk, hogy a tanítók 
hatékonyan taníthassák az evangéliumot, hogy sok 
gyermek hallja és értse meg azt! 

11. Szerda – Románia 
A mai napig több mint 50 000 csomagnyi irodalmi 
anyagot osztottunk szét Romániában. Imádkozunk, 
hogy Isten formálja át emberek életét Igéje által. 
Dicsérjük Őt az önkéntesekért, akik a terjesztésben 
segítettek, és az Úr iránti szeretetükért, amely indította 
őket. 
 

12. Csütörtök – Ciprus 
Imádkozzunk, hogy a ciprusi gyermekek is használják 
a görög CEF-honlapot, hogy hallják a bibliai leckéket 
és az evangéliumot! Imádkozzunk, hogy megértsék, az 
Úr Jézus a Megváltójuk, és befogadják Őt! 
 

13. Péntek – Törökország 
Nem tudtuk megvalósítani azt a tervünket, hogy 
bejárjuk az országot és új időpontokat jelölünk ki a 
következő GyET-1. (Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása) képzésre. Imádkozzunk, hogy Isten adjon 
megoldást! Sok keresztyénnek van szüksége megfelelő 
képzésre, hogy végezhesse a gyermek-evangélizációt. 
 

14. Szombat – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok segítőnkért, Marjetkáért, aki 
szeretne belépni a CEF-be és segíteni nekünk a 
gyermek-evangélizációban! Marjetkának anyagi 
támogatás kellene, amit nehéz lesz megszereznie. 
Könyörögjünk Istenhez, hogy nyissa meg sokak szívét, 
hogy készek legyenek Marjetkát anyagilag támogatni, 
és így teljesen odaszánhassa magát a munkára! 
 

15. Vasárnap – Albánia 
Imádkozzunk, hogy a COVID-19 járványhelyzet 
enyhüljön, és folytathassuk Örömhír Klubjainkat! 
 

16. Hétfő – Bereg tábor 
Ez a nyár nagyon más volt, mint az előző húsz. A 
COVID-19 miatt egy tábort sem lehetett megtartani. 
Imádkozzunk az emiatt csalódott gyermekekért, hogy 
legyen bennük lelki éhség, és csatlakozzanak egy-egy 
Örömhír Klubhoz, ahol tanulhatják Isten Igéjét! 
 

17. Kedd – Szlovákia 
Adjon az ÚR sok jó találkozást most, amikor a 
támogatásgyűjtő utazások ideje van! Szeretnénk 
találkozni  új támogatókkal is;  szeretnénk  áldás  lenni  


