
 
17. szerda – Csehország 
Imádkozzunk Daniel F-ért, aki európai szinten az 
online Bibliai Levelező Klub fejlesztéséért és 
gondozásáért felelős! Imádkozzunk bölcsességért, új 
ötletekért, kreativitásért! 
 

18. csütörtök – Románia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy 2021-ben már 
személyes alkalmakat is tarthassunk! Romániában 
nagyon sok gyermek van, aki nem tud részt venni az 
online alkalmakon. Kérjük, imádkozzatok, hogy ők 
is tanulmányozzák a Levelező Klub leckéit addig is, 
míg újra elindulhat az Örömhír Klub! 
 

19. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy idén újra megnyithassuk a 
táborhelyet, és a táborokban ismét sok gyermek 
tanulhasson az ÚR útjáról! 
 

20. szombat – Albánia 
Imádkozzunk, hogy a COVID-19 miatti lezárást 
feloldják! Könyörögjünk a durrësi területen jelenleg 
is folyó szolgálatokért! Imádkozzunk új területi 
munkatársakért is! 
 

21. vasárnap – Magyarország 
Imádkozzunk bölcsességért a tanítási anyagok, ill. a 
májusra tervezett országos konferencia teljes 
programjának elkészítéséhez! Imádkozzunk, hogy 
idén már ne legyen akadály a COVID-19, mint 
tavaly! Online konferenciát még sosem szerveztünk. 
Kérjünk bölcsességet az előkészítéséhez, ha nem 
tarthatjuk meg személyesen az alkalmat! 
 

22. hétfő – Moldova 
Különleges alkalmunk lesz holnap: a Dnyeszteren 
túli területen élő, nem keresztyén apáknak és 
fiaiknak szerveztünk találkozót. Imádkozzunk, hogy 
Isten érintse meg a szívüket a program minden 
részében! 
 

 

23. kedd – Szlovénia 
Imádkozzunk Alenka C. M.-ért, aki folyamatosan 
fordítja a szolgálatunk számára nagyon hasznos 
irodalmi anyagokat. Isten adja meg neki a megfelelő 
szavakat, és gondoskodjon anyagi támogatásáról is, 
hogy békességben, aggodalmak nélkül folytathassa ezt 
a munkát! 
 

24. szerda – Bulgária 
Könyörögjünk Istentől való vezetésért, hogy lássuk a 
következő lépéseket, amelyeket meg kell tennünk, 
hogy elérhessünk minden gyermeket, különösen a 
romákat! Sokaknak nincs semmilyen internet-
hozzáférése, így nem tudják követni programunkat. 
 

25. csütörtök – Közép-Európa 
Adjunk hálát az ÚRnak a misszió kulcsembereiért, 
akik egy-egy közép-európai országban élnek, de 
szolgálatuk egész Európára vagy még nagyobb 
területre kiterjed – az internetes technológiák, a 
multimédia, az oktatás területén, vagy az európai 
igazgató segítőjeként! Kérjünk szolgálatukhoz 
bölcsességet és erőt! 
 

26. péntek – Lengyelország 
Könyörögjünk bölcsességért, mivel el kell döntenünk, 
hol fogjuk megtartani a nyári táborokat! Már most 
meg kell kötnünk a szerződést valamely táborhely 
fenntartóival, ami a járványhelyzetben nem könnyű 
feladat. 
 

27. szombat – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk azért, hogy a hazánkban szolgáló 
mindkét házaspár kapjon annyi anyagi támogatást, 
hogy az betöltse szolgálatuk és személyes életük 
szükségeit! 
 

28. vasárnap – Horvátország 
Dicsérjük az URat azért a kicsiny hívő csapatért, 
amely nemrég végezte el a TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot! Imádkozzunk, 
hogy sok olyan gyermeket érjenek el, akik még soha 
nem hallották az evangéliumot! 

 
„Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi széken ül,  

és a Bárányé!” Jelenések 7,10a 
  
Nincs üresedés 
  

Patmosz kicsiny szigete, ahol János a kijelentést (a 
Jelenések könyvének üzenetét) kapta az Úrtól, 
Efézustól délnyugatra található. János apostol az 
ókori Efézushoz (mai, török nevén Selçuk) közeli 
temetőben nyugszik. Ő volt az egyetlen apostol, aki 
nem halt mártírhalált. 
Mialatt János Patmoszon volt, az ÚR félelmetes 
mennyei titkokat láttatott vele. Ő pedig bizonyságot 
tett arról, hogy a trónon Isten ül, és egyedül Őt 
imádja mindenki. 
Számtalan uralkodó volt a történelem folyamán, aki 
azt a benyomást keltette, mintha ő állna minden és 
mindenki felett. Úgy tekintettek önmagukra, mintha 
ők lennének az egész világmindenség urai. Ők 
döntöttek embereknek és egész nemzeteknek a 
sorsáról, sőt az életéről. Sok millióan szenvedtek, 
vagy akár mártírhalált is haltak miattuk. Soha nem 
gondoltak arra, hogy egyszer még ők lehetnek a 
szolgái annak a népnek, amely a vezetésük alatt áll. 
Arra törekedtek, hogy ők üljenek a legmagasabb 
trónuson. 
Bennünket arra tanítottak, hogy „az emberiség 
intellektuálisan felnőtt, a XXI. században már 
bármit megtehetünk” – Isten nélkül. „Tudásunkkal 
megmentjük a világot.” A társadalom azt hiszi: a 



legjobb, ha a gyermekek már nem is hallanak Isten 
csodálatos rendjéről és az üdvösség útjáról, mivel a 
trónon az ember ül. 
Lehet, hogy a mi életünk is úgy végződik majd, 
mint Jánosé vagy a többi apostolé, de szívünket 
vigasztalhatja az a tudat, hogy Isten trónján nincs 
üresedés! Ő sohasem adja fel, nem is szünetelteti 
uralmát; Ő mindent – szó szerint mindent – a 
kezében tart! 
Segítsünk a gyermekeknek, hogy bennük is 
meglegyen ez a mély bizalom Istenben! 
 

Krisztusért, 
 Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős Gergő) 

 
1. hétfő – Szlovákia 
Hétvégi táborokat terveztünk tiniknek. Akik 
eljönnek az ilyen táborokba, rendszerint elhozzák 
osztálytársaikat, barátaikat is. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy most is megtarthassuk ezeket a 
hétvégéket, és sok tinit vonhassunk közelebb az 
ÚRhoz! Ha pedig csak online formában tarthatjuk 
meg a hétvégéket, imádkozzatok, hogy az ÚR ezen 
a módon is megdicsőítse Önmagát! 
 

2. kedd – Lengyelország 
Sok a bizonytalanság akörül, hogy lesz-e 
lehetőségünk gyermekalkalmakat szervezni 
februárban. Eddig általában a téli szünet volt a téli 
táboroknak és gyermekalkalmaknak az ideje. 
Könyörögjünk, hogy Isten segítsen meglátni, 
hogyan érhetjük el a gyermekeket a szigorú 
szabályok megszegése nélkül! 
 

3. szerda – Románia 
Dicsérjük Istent az online képzések lehetőségéért! 
Kérjük, imádkozzatok, hogy ebben az évben is 
tarthassunk képzéseket önkénteseknek! Adjon Isten 
sok alkalmat az önkéntes munkatársaknak az 
evangélium továbbadására és a tanultak 
alkalmazására! 

4. csütörtök – Csehország 
Imádkozzunk, hogy a lezárást követően 
újraindulhasson a LEGO szolgálat Csehországban! 
2019-ben 37 LEGO-alkalmat tarthattunk, 2020-ban 
azonban a Covid-19 miatt a legtöbbet le kellett 
mondanunk. 
 

5. péntek – Törökország 
Dicsérjük az URat, amiért az elmúlt évben új 
anyagokat fordíthattunk le. Imádkozzunk, hogy legyen 
valaki, aki segít megszervezni a szolgálat ezen részét, 
hogy sokkal több eszköz álljon a keresztyének 
rendelkezésére  szolgálatukban! 
 

6. szombat – Albánia 
Kérjük, imádkozzatok a szemináriumokért, melyeket 
néhány gyülekezettel közösen tervezünk! 
 

7. vasárnap – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy Isten töltse be a szolgálatba 
bekapcsolódó új munkatársak szükségeit! Kérjünk 
bölcsességet a helyes lépések meglátására! 
 

8. hétfő – Magyarország 
Imádkozzunk, hogy mielőbb elindulhasson az a 
projekt, amely során elkészítjük a Csodaklikk.com 
oldalunk androidos alkalmazását! 
 

9. kedd – Moldova 
Szeretnénk időnként összegyűjteni a tiniket, hogy 
közösségben legyünk, és velük együtt 
tanulmányozhassuk az Igét. Kérjük, imádkozzatok 
bölcsességért, hogy úgy tervezhessük meg az 
alkalmakat, hogy azok Isten dicsőségére és a fiatalok 
lelki növekedésére szolgáljanak! 
 

10. szerda – Koszovó 
Dicsérjük az URat, mert új Örömhír Klubokat 
nyithattunk! Imádkozzunk, hogy sok gyermek 
megtérhessen! 
 

11. csütörtök – Montenegró 
Imádkozzunk online szolgálatunk fejlesztéséért! 
Szeretnénk  bölcsen  kihasználni  minden  lehetőséget,  

 
hogy újabb gyermekeket érhessünk el, és 
segíthessük azokat, akik eddig is jártak Örömhír 
Klubba. 
 

12. péntek – Bulgária 
Bulgária gazdasági helyzete egyre romlik; sokan 
veszítik el az állásukat, így mi is sok támogatót 
vesztettünk. Imádkozzunk, hogy Isten töltse be a 
szolgálat anyagi szükségeit! 
 

13. szombat – Szerbia 
Dicsérjük az Urat minden munkatársért és 
önkéntesért, aki a CEF csapatában szolgál! Isten 
adjon nekik továbbra is erőt, szeretetet és jó 
egészséget, hogy szolgálhassanak neki, és 
taníthassák a gyermekeket a Biblia üzenetére! Isten 
segítse meg mindnyájukat, hogy hűségesen 
szolgálják Őt a nehéz körülmények között is! 
Imádkozzunk, hogy legyenek újabb adakozók, akik 
a szerbiai CEF szolgálatát támogatják! 
 

14. vasárnap – Észak-Macedónia 
Kérjük Istent, hogy gyógyítsa meg az érzelmi, lelki 
sérüléseket szenvedett gyermekek szívét és lelkét, és 
Igéje által teremtsen új szíveket! 
 

15. hétfő – Ciprus 
170, egyenként 4 perces hangzó bibliai üzenetet 
fordítottunk le és rögzítettünk. Ezeket a görög CEF 
honlapra fogjuk feltölteni, és egy ciprusi keresztyén 
rádióadón lehet majd naponta hallgatni. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy sok gyermek válaszoljon az 
üzenetekre! 
 

16. kedd – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok Mark P. CEF-munkatársért és 
Sztefanosz Sz. önkéntesért, akik tovább folytatják 
szolgálatukat: egy athéni közösségi központban egy 
20 roma gyermekből álló csoportot tanítanak a 
Biblia üzenetére, ill. írásra és olvasásra. Isten őrizze 
és áldja meg őket nehéz munkájukban! 
 


