18. vasárnap – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
A tábor régi teherautója nemrég felmondta a szolgálatot.
Imádkozzunk, hogy az ÚR biztosítsa az anyagiakat egy
új kisteherautó megvásárlásához!
19. hétfő – Koszovó
Imádkozzunk, hogy azok a fiatalok, akik megtértek
Jézushoz, benne üdvösséget nyertek, de családjuktól
semmilyen lelki támogatást nem kapnak, megtalálják
helyüket valamelyik gyülekezetben, és növekedhessenek
hitükben!
20. kedd – Törökország
Imádkozzunk, hogy ki tudjuk tűzni új időpontra a TCE-1
tanfolyamot, amelyet áprilisban le kellett mondanunk!
Imádkozzunk olyan hallgatókért, akik megértik a tanítást,
és a sok akadály ellenére is szenvedélyesen hirdetik az
evangéliumot!
21. szerda – Közép-Európa
Hordozzuk imádságban a Területi Tanácsadói Csoport
magyarországi ülését (október 21–23.)! Adja az ÚR,
hogy megértsük, hogyan valósíthatjuk meg saját
szolgálati területünkön a nemzetközi GyermekEvangélizációs Közösség látását úgy, hogy az a
gyermekek lelki javát szolgálja!
22. csütörtök – Montenegró
Tovább folytatjuk a látogatásokat a velünk kapcsolatban
lévő gyermekek és fiatalok családjánál. Az Úr vezetését
kérjük, hogy a lehető legjobban tudjunk szolgálni a
gyermekek, fiatalok és családjaik felé. Imádkozzunk,
hogy az életünk jó bizonyság legyen előttük, és
befogadják Krisztust mint Megváltójukat!
23. péntek – Magyarország
Imádkozzunk azért a mától vasárnapig tartó
csendeshétvégéért, amelyet a nyári misszionáriusoknak
szerveztünk! 31-en vettek részt a júliusi tanfolyamon.
Imádkozzunk, hogy a fiatalok növekedjenek hitükben, és
odaszánásuk megmaradjon! Szeretnénk bevonni őket más
szolgálatokba a tanév során: Karácsonyi és Húsvéti
Klubokba, Örömhír Klubokba stb.
24. szombat – Bulgária
Imádkozzunk, hogy érzékenyek legyünk a Szentlélek
vezetésére: Ő mutassa meg, hogyan fejlesszük tovább a
bulgáriai gyermekszolgálatot!

25. vasárnap – Lengyelország
Dicsérjük az Urat, mert készülhet egy új irodalmi anyag:
egy Örömhír Klubban használható bibliai leckesorozat. Sok
résznek már készen van a fordítása, a javítása, a nyomdai
előkészítése. Segítsen az Úr, hogy ezt a nagyszerű tanítói
anyagot hatékonyan hirdethessük, és hogy az ÚRnak
adjunk vele dicsőséget!
26. hétfő – Közép-Európa
Dicsérjük az Urat Janért és Ethanért, akik segítenek
Sebastiannak és Darkónak olyan területeken, mint a
pénzügy, titkári munkák, stb. Az ÚR áldja meg őket
bőségesen!
27. kedd – Ciprus
Kérjük, imádkozzatok, hogy legyen Cipruson főállású
gyermekmunkás, és többen érdeklődjenek a gyermekevangélizációs szolgálat iránt!
28. szerda – Bosznia-Hercegovina
Több emberre volna szükség, akiket bevonhatnánk a CEF
irodalmi szolgálatába mint fordítókat, szerkesztőket,
lektorokat. Imádkozzunk, hogy Isten adjon ehhez a
szolgálathoz több segítőt, hogy a CEF tanításai és más
irodalmi anyagai a gyermekek javára legyenek!
29. csütörtök – Románia
Hálát adunk Istennek az online Bibliai Levelező Klubért.
Örvendezünk a több ezer levél láttán, amelyeket
gyermekektől kaptunk, akik nagyra értékelik, hogy az
interneten is tanulmányozhatják Isten Igéjét. Imádkozzunk,
hogy Isten sokak életét mentse meg, juttassa üdvösségre!
30. péntek – Görögország
Feltöltöttünk az internetre egy új, görög nyelvű Levelező
Klub leckesorozatot. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten
juttasson hitre sok gyermeket a leckék által, és segítse a
hívő gyermekeket, hogy növekedjenek az Ő ismeretében!
31. szombat – Moldova
Isten a Bibliai Levelező Klub és az internetes Biblia Klub
által is biztat és megment sok gyermeket Moldovában.
Imádkozzunk, hogy a munkatársak Istentől kapott
vezetéssel tudjanak válaszolni a gyermekek kérdéseire!

„Mi pedig birtokoljuk mindazoknak a földjét, akiket a
mi Istenünk, az ÚR űzött ki előlünk.” Bírák 11,24b
A történelemtudós
Jefte gyermekkoráról sok mindent el lehet mondani, csak
azt nem, hogy könnyű volt. Ő Gileádnak és egy parázna
nőnek a fia volt, ezért szenvednie kellett
mostohatestvérei kezétől. Kizárták az örökségből; még
otthonából is menekülnie kellett. Isten Igéje mégis úgy
hívja őt: erős vitéz.
Mitől lett Jefte erős vitéz? Amikor ő élt, Izráel törzseit az
ammóniak fenyegették, és egy hazugság útján földjük
egy részét is elvették tőlük. Az ammóniak királya
megpróbálta megváltoztatni a történelmet.
Józsué hódító hadjárata óta évszázadok teltek el. Ám
Jefte láthatóan jól ismerte a 300 évvel korábban lezajlott
csata legapróbb részleteit is, sőt azt is jól tudta, hogy az
ÚR az Ő választott népének a kezébe adta birtokul az
emóriak területét. Miért herdálnák el azt, amit a
mindenség Ura rájuk bízott?
Jefte ismerte népe történetét, de az eseményekben
meglátta Isten döntéseit és keze munkáját is. Ez az
ismerete vezette őt arra, hogy kiálljon a támadók ellen, és
az ÚR nevében legyőzze őket.
„Ki nem tudja, hogy a múlt nem érti meg a jelent, és nem
képes formálni a jövőt?” Helmuth Kohl német szövetségi
kancellártól származik ez az idézet (azóta mások is
megismételték), és fontos igazságot mond ki.

A gyermekeknek is tanulniuk kell a történelmet –
különösen a bibliai történelmet, amely Isten tévedhetetlen
Igéjében van megírva. Ezzel a tudással felvértezve
lesznek képesek elkerülni a Sátán csapdáit, és válnak az
Úrért küzdő „erős vitézekké”.
Hol vannak a most születő történelemtudósok? És hol
vannak mai tanáraik, akik bibliai tanítást adnak a
gyermekeknek?
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős G.)

1. csütörtök – Közép-Európa
Az elmúlt hónapokban a COVID-19 sokféle kihívást
hozott mind az országos szolgálócsapatoknak, mind
nekünk,
a
vezetőségnek.
Imádkozzunk,
hogy
visszatérhessünk a „normál” működéshez, hogy
megfelelően meg tudjuk tervezni a feladatokat, és
segíteni tudjunk a szolgálóknak az egész területünkön!
2. péntek – Albánia
Imádkozzunk, hogy a Gyermek-Evangélizációs Közösség
(CEF) országos irodaépületének tetőjavítási munkái
rendben haladjanak, hogy még sok évig használhassuk
ezt az épületet! Hálát adunk Istennek és Őbenne bízunk,
hogy ebben az ügyben is gondot visel rólunk.
3. szombat – Ciprus
Imádkozzunk, hogy a CEF országos vezetőségének tagjai
lássák meg a Szentlélek vezetése által, hogyan lehet több
gyermeket elérni itt Cipruson, és hogyan lehet segíteni a
gyülekezetet abban, hogy saját gyermekszolgálatuk
eredményesebb legyen – főleg a mostani különleges
időben!
4. vasárnap – Csehország
Imádkozzunk a CEF országos konferenciájának
előkészítéséért! A konferenciára november elején kerül
sor Prágában. Imádkozzunk az előadókért, a CEF
csapatáért és különösen azokért a résztvevőkért, akik
most tekinthetnek be először a CEF szolgálatába!
5. hétfő – Magyarország
Imádkozzunk együtt a Gyermekek Evangéliumi Tanítása
(TCE) 1. tanfolyamokért, amelyeket az ország több

pontján is megtartunk ebben a félévben! Bárcsak az Úr új
önkéntes tanítókat hívna el, akik a tanfolyamot követően
Örömhír Klubot és Karácsonyi Klubokat is készek
szervezni!

online szemináriumokat („webinárium”) szervezünk;
kérjük, imádkozzatok, hogy ezek is segítségükre
legyenek!

6. kedd – Szerbia
Dicsérjük az URat! Meghallgatta imádságunkat, amikor azt
kértük, hogy Nišben a CEF-nek új és az eddiginél nagyobb
országos irodája lehessen. Kérjük, imádkozzatok velünk
együtt, hogy Isten használja ezt a helyet az Ő dicsőségére!

12. hétfő – Bosznia-Hercegovina
Újabb videós tanításokat készítünk a gyermekeknek.
Imádkozzunk, hogy jó minőségű videókat tudjunk
készíteni; olyanokat, amelyek érdeklik a gyermekeket, és
amelyek tisztán, világosan mutatják be az evangéliumot!
Imádkozzunk, hogy a videók által sok gyermeket
nyerhessünk meg Krisztusnak!

7. szerda – Lengyelország
Több felkérést is kaptunk, hogy az ország különböző
pontjain képzéseket tartsunk; most ezeknek az
előkészítésén dolgozunk. Azonban arra is fel kell
készülnünk, hogy a járvány miatt online kell folytatnunk a
tanítást. Kérjük, imádkozzatok, hogy bölcsen és kitartással
végezzük a szolgálatot akkor is, ha a személyes
találkozások előtt bezárulnak az ajtók!

13. kedd – Szlovénia
Októberben kezdünk készülni a karácsonyi időszakra.
Most még nem tudjuk pontosan, hogyan fog
megvalósulni minden, de mindenképpen terjeszteni
szeretnénk keresztyén irodalmi anyagokat,
és
bizonyságot tenni Jézusról az utcákon. Kérjük Istent,
hogy sok ajtót nyisson!

8. csütörtök – Bulgária
Dicsérjük Istent azokért a gyermekekért, akik online
gyermekprogramjainkat látogatják! Imádkozzunk, hogy a
körülöttük élő felnőttekkel együtt többet tudjanak meg
Jézusról!
9. péntek – Románia
Nagy bennünk a hála Isten iránt a sok megtartott online
programért! Kérjük, imádkozzatok, hogy máskor is
keressék ezeket a programokat a gyermekek és a tanítók!
Imádkozzunk bölcsességért, hogy lássuk, hogyan
folytathatjuk ezeket a programokat a következő tanévben!
10. szombat – Szlovákia
Több TCE (Gyermekek Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot
és az országos konferenciát is meg kell tartanunk
októberben. Kérjük, imádkozzatok, hogy bölcsességet
kapjunk, és Isten áldása legyen az eseményeken! Arra
vágyunk, hogy több Örömhír Klubot és a szolgálat előtt
megnyíló iskolát láthassunk. Az ÚR adjon a képzéseken
részt vett tanítóknak biztos látást az evangéliumi misszióra!
11. vasárnap – Görögország
Az október általában vasárnapi iskolai tanítóknak és
szülőknek szervezett szemináriumokkal van tele. Most

14. szerda – Észak-Macedónia
Könyörögjünk, hogy Isten ezekben a nehéz időkben
adjon bátorságot minden tanítónak az Örömhír
Klubokban és a vasárnapi iskolákban! Imádkozzunk,
hogy Isten Igéjét a tőle kapott bölcsességgel adhassuk
tovább a gyermekeknek!
15. csütörtök – Moldova
Imádkozzunk, hogy bölcsen tudjuk megszervezni és
lebonyolítani a tanítók képzését! Kérjük Istent, hogy
küldjön elkötelezett tanítókat a képzésekre, akik majd
továbbadják az örömhírt sok gyermeknek szerte egész
Moldovában!
16. péntek – Horvátország
Imádkozzunk Karmenért és Vesnáért! Ők korábban
számtalan gyermekmissziós szolgálatot szerveztek, most
azonban családjuk körében súlyos egészségi problémák
léptek fel, emiatt nem tudnak teljes mértékben a
gyermekszolgálatra összpontosítani.
17. szombat – Csehország
Chrudimban a helyi gyülekezettel közösen mára LEGO
partit szerveztünk; imádkozzunk ezért és a Priborban
tartott tábori utótalálkozóért! Imádkozzunk, hogy minél
több gyermek elfogadja az Urat mint személyes
Megváltóját!

