elhívott, valóban jelentkezzenek, semmi akadálya ne
legyen annak, hogy a gyermekmunkára felkészítő
képzésen részt vegyenek!
17. csütörtök – Albánia
Imádkozunk az Örömhír Klubért, amelyeket a
gyülekezetekkel együttműködve vezetünk.
18. péntek – Szerbia
Teljes gőzzel folynak a decemberi és januári
Karácsonyi Klubok előkészületei. Imádkozunk a
tanítók felkészítéséért és azért, hogy a gyermekek,
akik a klubokban hallani fogják a Jézusról szóló
örömhírt, jó választ adjanak rá.
19. szombat – Koszovó
Kérjük,
imádkozzatok,
hogy
felkészítőket
szervezhessünk a Karácsonyi Klubok lebonyolítására!
20. vasárnap – Horvátország
Imádkozzunk Rosanáért, aki a Vezetőképző Tanfolyam
első
részét
elvégezte!
Imádkozunk,
hogy
bekapcsolódjon a tábori munkába, és lelkesedjen a
gyermek-evangélizáció iránt!
21. hétfő – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok a „Karácsony együtt”
elnevezésű karácsonyi ünnepi alkalmak előkészítéséért
is! Szeretnénk erre különböző gyülekezetekből,
különböző helyekről minél több segítőt és vezetőt
ösztönözni és felkészíteni. Imádkozzunk, hogy minél
többen jöjjenek a szemináriumokra és szervezzenek
alkalmakat saját lakóhelyükön!
22. kedd – Bereg tábor
Dicsérjük az URat, mert igen áldott nyarunk volt a
táborban, több száz fiú és leány táborozott nálunk
idén. Imádkozzunk, hogy az ÚR oltalmazza meg
munkatársainkat és az ingatlant is, amíg folyik a
háború! Könyörögjünk, hogy béke legyen Ukrajnában!
23. szerda – Montenegró
Imádkozunk a tizenévesek lelki növekedéséért, hogy a
későbbiekben szolgálni tudjanak a gyülekezetben és
magában a klubban is!

24. csütörtök – Románia
2023. júliusban Örömhírt Romániának! programot
készülünk tartani Kolozsváron. Kérjük, imádkozzatok a
már most is folyó előkészületekért!
25. péntek – Szlovákia
Szlovákiában képzéseket tervezünk: egy Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 2. tanfolyamot és a „Karácsony
együtt” programra felkészítő szemináriumot. Kérjük,
imádkozzatok, hogy sokan jöjjenek ezekre a képzésekre,
és a lehető legjobban fel tudjuk őket készíteni a
gyermekek közti szolgálatra!
26. szombat – Csehország
November 5.-ére terveztük az imakonferenciát a nem
megtért gyermekekért. Kérjük, imádkozzatok, hogy a
résztvevők felbátorodjanak a környezetükben végzett
szolgálatokra és a nem megtért gyermekekért való
imádságra!
27. vasárnap – Magyarország
Imádkozunk az online és offline „Karácsony együtt”
szemináriumokért,
hogy
sok
önkéntes
tanító
jelentkezzen a programra, és szervezzen saját
szomszédságában Karácsonyi Klubot.
28. hétfő – Törökország
Imádkozzunk, hogy az „Azt kérdezed, miért?” füzetek,
amelyeket gyülekezetekbe küldtünk, sok érdeklődő
gyermekhez eljussanak, és el is olvassák azt!
29. kedd – Lengyelország
Imádkozzunk, hogy legyenek újabb hívők és újabb
gyülekezetek, akik készek gyermekek felé szolgálni
karácsonykor!
Imádkozzunk,
hogy
ebben
a
hagyományosan katolikus országban tanítóink és
önkénteseink lelkesen evangelizáljanak a szünidőben!
30. szerda – Bulgária
Imádkozzunk Andrej R.-ért, akinek autóra lenne
szüksége, hogy továbbra is járhasson a falvakba
szolgálni!

Pillantás Törökországra
Törökország Közép-Európa legnagyobb területű és
népességű országa. Közel 80 millió lakosából 20
millió a 14 éven aluli gyermek. A muzulmánok a
lakosság 99,8%-át teszik ki, a maradék főleg
keresztyénekből és zsidókból áll. A keresztyének
száma az utóbbi években lassú növekedésnek indult,
és szükség van a hívők imádságaira, hogy támogassuk
Isten munkáját, amely most növekszik az országban.
Jelenleg a Gyermek-Evangélizációs Közösségnek
(CEF®) egyetlen főállású munkatársa sincs az
országban. Imádkozunk azért, hogy ez mihamarabb
megváltozzon. Először Örömhír Klubjaink tanítási
anyagait és a Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.
képzési anyagait fordítottuk le. Hálát adunk Istennek
azért a lehetőségért is, hogy kiadhattuk az „Azt
kérdezed, miért?” c. füzetet, és törökországi
keresztyén gyülekezeteken keresztül gyermekekhez is
eljuttathattuk. Imádkozunk azért, hogy ezek a füzetek
gyümölcsöt teremjenek, változást munkáljanak a
gyermekek szívében.
2023. elején szeretnénk egy TCE-1. képzést szervezni
az Isztambulban és a környező városokban élő
hallgatóknak. Imádkozunk, hogy olyan partnerekre
találjunk, akik készek otthont adni ennek a
programnak, hirdetik azt és hívják az érdeklődőket.

Ez még csak az első lépés lesz. Utána azokat, akik
elvégezték a képzést, meg is látogatnánk és biztatni
szeretnénk őket, hogy végezzenek gyermekmunkát a
saját gyülekezetükben anyagaink segítségével.
Amit mindannyiunknak meg kell látnia: Isten
Törökországban is munkálkodik. Azért imádkozunk,
hogy Isten vezessen minket és jelentse ki nekünk, mi
az Ő akarata Törökországgal kapcsolatban.
Imádkozunk azért is, hogy vezessen el bennünket
azokhoz, akiknek a szívét Ő már felkészítette erre a
munkára. Köszönjük, hogy ti is részt vesztek ebben az
imádkozásban, hogy elérhessük a Törökországban élő
gyermekeket.
Darko Adamek
közép-európai területi igazgató

1. kedd – Szlovénia
A Könyvek Könyve (Superbook) c. bibliai
rajzfilmsorozat már szlovén nyelven is elérhető;
kérjük, hordozzátok imádságban a hirdetését! Ezzel
a filmmel szeretnénk a gyermekek figyelmét
felhívni arra, hogy milyen csodálatos történetek
vannak ebben a Könyvben, és biztatni őket, hogy
maguk is olvassák azt!
2. szerda – Közép-Európa
Közép-Európa
sok
országában
folyik
az
evangéliumi füzetek fordítása és nyomtatása.
Imádkozzunk, hogy a kiadási munka jól szervezett
legyen! Arra is hívunk titeket, hogy imádkozzatok a
füzetek terjesztéséért és azért, hogy gyermekek és
felnőttek is pozitív választ adjanak szívükben az
üzenetre, amely a hozzájuk eljuttatott anyagokban
olvasható!
3. csütörtök – Bulgária
Imádkozzunk a „Karácsony együtt” programért és
az irodalmi anyagok előkészítéséért! Imádkozzunk a
tanítókért, akik ebben a hónapban jönnek
felkészítésre!

4. péntek – Magyarország
Imádkozunk, hogy a Halloweenről szóló új egyleckés
tanítói anyagunk segíthessen a gyermekeknek, hogy
megértsék, mik a veszélyei ennek a fesztiválnak, és
arra biztassa őket, hogy ehelyett inkább a Világ
Világosságát ünnepeljék.

10. csütörtök – Csehország
Čermákéknak idén lehetőségük nyílt egy
gyermekotthonban és iskolákban rendszeres
alkalmakat tartani. Imádkozzunk értük és a
gyermekekért!

5. szombat – Montenegró
Imádkozzunk, hogy a gyermekek és a tinik télen se
betegedjenek meg! Isten őrizze meg őket, hogy
rendszeresen járhassanak a klubokba!

fordításáért.
ezeket a

6. vasárnap – Románia
Dicsérjük Istent, amiért lehetővé tette, hogy
októberben képzéseket tartsunk önkéntes tanítóknak!
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten adjon a szívükbe
erős vágyat, hogy elérjék a gyermekeket a mi Urunk
Jézus Krisztus evangéliumával!
7. hétfő – Észak-Macedónia
Hálát adunk Istennek minden önkéntesért, aki a
tavalyi „Karácsony együtt” programban részt vett.
Imádkozunk, hogy idén még több önkéntes és
gyülekezet csatlakozzon a projekthez, és így még több
gyermek hallhassa az evangéliumot!
8. kedd – Bosznia-Hercegovina
Drága Testvérek, imádkozhattok két városban
működő rendszeres klubjainkért, hogy az Úr ezután is
érintse meg gyermekek, tinik és szülők szívét!
Imádkozhattok az őszi kirándulásokért is, amelyeket a
környező hegyekben tervezünk gyermekek és tinik
részvételével.
9. szerda – Lengyelország
Imádkozzunk a lengyelországi „Karácsony együtt”
program előkészítéséért! Imádkozzunk, hogy a
lengyel CEF munkatársai hatalmas biztatást tudjanak
adni gyülekezeteknek és az egyes hívőknek, hogy a
szünidő alatt maguk is vigyék az evangéliumot a
gyermekeknek!

11. péntek – Törökország
Imádkozunk a tanítói anyagok
Tanítóknak szeretnénk eljuttatni
gyermekmunkához.

12. szombat – Horvátország
Imádkozzunk, hogy új Örömhír Klubokat
indíthassunk
Horvatiban,
Vinkovciban
és
Dubrovnikban! Bárcsak valakinek a szívére
helyezné az Úr, hogy megnyissa otthonát a
gyermekszolgálatok számára!
13. vasárnap – Közép-Európa
Keresünk valakit a területi igazgató mellé segítő
munkatársnak. Nagy a terület, így nagy szükség van
a munkájára és a szolgálat kibővítésére.
14. hétfő – Ciprus
Imádkozunk új tagokért a CEF országos
vezetőségébe, akik segíthetik a szigeten folyó
szolgálatok továbbfejlesztését.
15. kedd – Koszovó
Imádkozzunk, hogy gyermekek, fiatalok és
családtagjaik, akik hallották az evangéliumot, az
Úrba vessék bizalmukat!
16. szerda – Szerbia
Novemberben Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.
tanfolyamot tartunk szlovák nyelven. Imádkozunk,
hogy jöjjenek hallgatók, és égjen a szívük a
gyermek-evangélizációért! Imádkozunk, hogy az
oktatók jól felkészültek legyenek, és áldást
jelentsenek a jövőbeli tanítóknak!
Közép-Európa
Novemberben
Észak-Szerbiában
szeretnénk
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamot
tartani. Imádkozzunk, hogy a hallgatók, akiket erre

