gyermekekkel, kapcsolatot tarthassunk velük más
módon! Imádkozzunk, hogy a gyermekek megtérjenek,
és az Úr neve dicsőíttessék!
17. csütörtök – Törökország
Imádkozzunk, hogy az ÚR hozzon össze bennünket
keresztyénekkel, akik a szolgálatra képesek és készek, és
legfőképpen olyanok, akiket az ÚR hívott el, hogy
hirdessék az evangéliumot a gyermekeknek, és
segítsenek felépíteni a CEF szolgálatát az országban!
18. péntek – Szerbia
Dicsérjük Istent minden lehetőségért, amit Ő adott, hogy
a gyermekek és a tinik nyáron is hallhassák az
evangéliumot! Imádkozzunk, hogy Isten Igéje, amely
szívükbe hullott, növekedjen!
19. szombat – Albánia
Imádkozzunk azért a 40 gyermekért, aki befejezte az
Irena által szervezett Bibliai Levelező Klub tíz leckéjét!
Imádkozzunk azért, hogy ezután is kapcsolatban
maradhassunk velük!
20. vasárnap – Montenegró
Imádkozzunk, hogy megkezdődhessenek ősszel az
Örömhír Klubok és a Tini Klubok (JYC), akár személyes
jelenléttel, akár online! Könyörgünk jó egészségért és az
Úrtól való békességért is.
21. hétfő – Moldova
Imádkozzatok velünk, hogy szeptemberben, amint
elkezdődik az iskola, az Örömhír Klubok is újra
elindulhassanak Moldova-szerte – a vírushelyzettől
függően vagy Zoomon, vagy hetenkénti találkozással!
22. kedd – Bulgária
Imádkozzunk Viara szolgálatáért! Viara a fővárosban,
Szófiában dolgozik, és nagy szüksége volna egy
munkatársra.
23. szerda – Lengyelország
Imádkozzunk, hogy a járványhelyzet ellenére
elindíthassuk az Örömhír Klubokat! Adjon az Úr jó
ötleteket a gyermekekkel való kapcsolattartásra akkor is,
ha a személyes találkozások lehetősége le lesz zárva!

24. csütörtök – Csehország
Imádkozzunk, hogy a nyári szünet után újra
megnyílhassanak az Örömhír Klubok! Imádkozzunk, hogy
új klubok is induljanak, és még több önkéntes segítőnk
legyen!
25. péntek – Görögország
Kérjük, imádkozzatok, hogy a gyülekezetek vezetői Istentől
jövő vezetéssel és bölcsességgel dönthessék el, hogy
folytassák-e a vasárnapi iskolai tanítást, vagy függesszék
fel, és Zoomon tartsák az alkalmakat! Nekünk is döntést
kell hoznunk, hogy az Örömhír Klubokat online folytassuk,
vagy a kockázatos személyes találkozások útján.
26. szombat – Szlovákia
Kérjük, imádkozzatok az egész szlovákiai CEF-csapatért,
hogy meglássuk, hogyan lehetne a vírushelyzet ellenére is
hatékonyan szolgálni az új tanévben!
27. vasárnap – Románia
Egy DVD-szállítmányt kaptunk az észak-írországi
Immanuel Studios szolgálattól. A DVD-ket jutalomként
osztottuk ki azoknak a gyermekeknek, akik befejezték a
Bibliai Levelező Klub leckéit. Imádkozzunk, hogy továbbra
is áldásul legyenek sok romániai család számára!
28. hétfő – Magyarország
Imádkozzunk a nyári szolgálatokat követő utógondozásért,
hogy találkozhassunk az Örömhír Klubba, Tini Klubba,
gyülekezetbe járó gyermekekkel! Imádkozzunk, hogy
azokban a gyülekezetekben, amelyeket biztattunk, hogy a
Gyülekezettől a gyermekig programmal vegyenek
pártfogásukba egy helyi iskolát, készek legyenek erre a
gyülekezeti tagok!
29. kedd – Albánia
Hálát adunk Istennek a nyári szolgálatokért. Imádkozunk,
hogy a gyermekek visszaemlékezzenek azokra a dolgokra,
melyeket tanítottunk nekik az Úrról, és keressék Őt.
30. szerda – Szerbia, Montenegró
Hálásak vagyunk az új irodalmi anyagokért. Imádkozzunk,
hogy többen kapcsolódjanak be fordítóként és lektorként a
CEF irodalmi szolgálatába, hogy a tanítók minél hamarabb
használatba vehessék ezeket az anyagokat, és ezekből
taníthassák a gyermekeket Isten dolgaira!

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik
hisznek az ő nevében” Jn 1,12.
Minden élet számít
Egy fiatal, elkötelezett keresztyén, C. Herbert Woolston
(1856 – 1927) otthagyta jogászi szakmáját, lelkipásztor
lett. Szolgálatának utolsó több mint negyven évét végig
ugyanabban a gyülekezetben töltötte Philadelphia
városában. Lelkipásztorként különös szenvedéllyel
hirdette az örömhírt a gyermekeknek. Több mint
egymillió fiú és leány előtt tudta ezt megtenni. Mikor
gyermekeket szólított meg, rendszeresen adott nekik
szemléltető tanítást, ezért „bűvész” igehirdetőnek is
nevezték.
Ez idő alatt dalszövegeket is írt. Gyakran dolgozott
együtt a tehetséges zeneszerzővel, George F. Roottal.
Root egyik régebben szerzett dallamához Woolston új
szöveget írt. Ezt az éneket szerte a világon, sok nyelven
ismerik:
Jézus gyermekek barátja. Minden gyermek, bárhol él,
Sárga, barna vagy fehér, Jézusnak mind kincset ér,
Néki drága minden gyermek, bárhol él!
Ezt az igazságot a mi nemzedékünknek sem szabad
elfelejtenie. Az ÚR Jézus sohasem tett különbséget az
emberek között sem a bőrük színe, sem a nemzetiségük,
sem képességeik, sem elvégzett tanulmányaik szerint…
és tovább folytathatnánk a sort.
Ő mindenkit szeret, és jól tudja, hogy nincs különbség
köztünk, különösen egy tekintetben: gyermekeknek és
felnőtteknek, minden embernek az egész világon arra van

szüksége, hogy elforduljon bűneitől, és Őbelé, a
Megváltóba vesse bizalmát. Ezzel nyerik el a jogot arra,
hogy a szerető Mennyei Atya gyermekei legyenek. Neki
minden élet számít – úgy azok, akik már megszülettek,
mint azok, akik még édesanyjuk méhében vannak, és
nem látták meg a napvilágot. Isten igaz gyermekeinek is
fontos minden élet.
Imádkozzatok velünk együtt, hogy a gyermekek nagy
sokasága tanulja meg szeretni a Megváltót! Azzal, hogy
közelebb kerülnek Őhozzá, egymáshoz is közelebb
kerülnek majd.
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős G.)

1. kedd – Közép-Európa
Hálát adunk az Úrnak, mert gondot visel rólunk és
védelmét adja a szolgálatban. Ő segített meg minket,
hogy hasznosítani tudjuk az új technológiát és a
különféle ötleteket, hogy a járvány idején is sok
gyermeket és fiatalt érhessünk el. Alázattal kérjük,
hogy továbbra is vezessen és tekintsen ránk.
2. szerda – Moldova
Dicsérjük az Urat minden bibliai programért, amit
felvettünk és az interneten hozzáférhetővé tehettünk a
gyermekeknek. Könyörögjünk, hogy miközben a
gyermekek nézik ezeket a videókat, a Szentlélek
végezze munkáját a szívükben!
3. csütörtök – Ciprus
Sok ciprusi gyermek látogatja a görögországi CEF
honlapját: elolvassák a napi olvasmányokat, megnézik
a videókat, játszanak. Kérjük, imádkozzatok, hogy
minden gyermek megnyissa szívét az Úr előtt!
4. péntek – Lengyelország
Dicsérjük az Urat, hogy megőrzött minket a járványtól
a
CEF
(Gyermek-Evangélizációs
Közösség)
lengyelországi nyári táboraiban. A korlátozások
ellenére is volt lehetőség az evangélium
továbbadására, míg sok keresztyénnek ez nem sikerült.
Könyörgünk, hogy Ő, akié minden bölcsesség és
hatalom, munkálkodjon a gyermekek szívében otthon

is, hogy erős bizonyságok lehessenek az evangélium
mellett!

Igéjének olvasására, és hogy ezek a csomagok sok
családnak lehettek hasznára.

5. szombat – Bulgária
Dicsérjük Istent a táborokért, amelyeket a karantén
ellenére is megtarthattunk! Dicsérjük Őt a hitre jutott
gyermekekért! Imádkozzunk, hogy is újra indíthassuk az
Örömhír Klubokat szeptember 15. után!

10. csütörtök – Magyarország
A VISZ szolgálói és tagjai január óta nem tudtak
összejönni a COVID miatt. Imádkozzunk a mára és
holnapra tervezett szolgálói megbeszélésért, ill. a mai
közgyűlésért! Imádkozzunk a következő tanévre készülő
szolgálati tervekért! Kérjük az Urat, hogy erősítse meg
látásunkat
és
a
gyermek-evangélizáció
iránti
odaszánásunkat!

6. vasárnap – Csehország
Hálát adunk a bentlakásos és napközis táborokért,
amelyekben szervezőként vagy tanítóként szolgálhattak
a CEF munkatársai. Hálát adunk a gyülekezetekkel való
jó együttműködésért és minden gyermekért, aki részt
vett a bibliai tanításon és az evangélizációs alkalmakon.
7. hétfő – Görögország
Hálát adunk Istennek a görög CEF gyermek-honlapjáért.
A sok gyermek, aki használja ezt az oldalt, a videókon és
a különböző foglalkoztatókon keresztül Isten Igéjét
hallhatja. Munkatársunk, Dora arról számolt be, hogy a
COVID-19 kezdete óta megduplázódott az internetező
gyermekek száma. Nagyon sokan szeretnék tudni,
hogyan üdvözülhetnek. Az elején naponta több mint 200
üzenetre kellett válaszolnunk. Kérjük, imádkozzatok,
hogy az üzenetekre válaszoló hívőknek adjon Isten
bölcsességet, és a gyermekek az Úr mellett tudjanak
dönteni!
8. kedd – Szlovákia
Kérjük, gondoljatok imádságban a szlovákiai CEF-ben
zajló szervezeti változásokra! Az egyik területi
munkatárs férjhez megy, és új helyre költözik. Adjon az
ÚR bölcsességet neki, hogy új lakóhelyén is el tudja
kezdeni a szolgálatot! Egy másik területi munkatársnak
most kezdődik a szombat-éve. Kérjük, imádkozzatok,
hogy a területén tovább folytatódhasson a szolgálat úgy
is, hogy átmenetileg nincs ott főállású munkatárs!
9. szerda – Románia
Dicsérjük Istent, mert a nyári hónapokban is sok
lehetőséget adott irodalmi anyagaink terjesztésére!
Örvendezünk azon, hogy a gyermekek nyitottak Isten

11. péntek – Horvátország
Imádkozzunk új főállású munkatársakért és új tagokért az
országos vezetőségbe!
12. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Mélyen bánkódunk azon, hogy idén nyáron egyetlen
bibliai tábort sem tarthattunk meg. Imádkozzunk, hogy a
gyermekek eljussanak valamelyik Örömhír Klubba, és a
megváltás örömhíre más módon is elérje őket!
13. vasárnap – Koszovó
Dicsérjük az URat Metus és Nora hűséges segítőiért, akik
csodálatos módon támogatják missziójukat!
14. hétfő – Szlovénia
A koronavírus-helyzetet figyelembe véve nagyon nehéz
bármiféle tervet készíteni. Imádkozzunk, hogy
kapcsolatot tudjunk tartani a nyári táborainkban részt vett
gyermekekkel, eljuttathassuk hozzájuk Isten Igéjét, hogy
növekedhessenek ismeretben és személyes hitükben!
15. kedd – Észak-Macedónia
Dicsérjük Istent az első online gyermektáborunkért!
Dicsérjük Istent minden résztvevő gyermekért!
Imádkozzunk azért, hogy ez az online tábor az
elkövetkező időszakban olyan eszköz lehessen, amelyen
keresztül sok gyermek meghallhatja az örömhírt!
Imádkozzunk, hogy az Úr vegyen szállást mindenkinek a
szívében, aki részt vett (vagy részt fog venni) az online
táborban!
16. szerda – Bosznia-Hercegovina
Az iskolai oktatás valószínűleg most ősszel is online fog
folyni. Kérjük az Urat, hogy tudjunk Örömhír Klubokat
tartani! Imádkozzunk, hogy ha nem találkozhatunk is a

