tarthatjuk az online kapcsolatot ebben a kihívásokkal
teli, de különleges időben!
18. csütörtök – Szerbia
Hálát adunk Istennek minden lehetőségért, amikor
megoszthatjuk az evangéliumot a gyermekekkel akár
online úton, akár személyesen. Imádkozzunk, hogy
Isten szóljon a szívükhöz!
19. péntek – Közép-Európa
Dicsérjük az URat, amiért a CEF sok tagja erejét
megfeszítve annyi mindent tett azért, hogy Krisztus
nevét megismertesse a gyermekekkel a lezárás és a
korlátozások ellenére is!
20. szombat - Lengyelország
Könyörögjünk új támogatókért, akik készek
rendszeresen adakozni a szolgálatra! Imádkozzunk,
hogy Isten avatkozzon be különleges módon, Ő
gondoskodjon róla ahogyan és amikor akar, hogy a
szolgálat minden költségét fedezni tudjuk!
21. vasárnap – Magyarország
Imádkozzunk, hogy a COVID ellenére minél több
gyülekezet
indítsa
újra
vasárnapi
iskolai
gyermekalkalmait (online vagy személyesen) a VISZ
által biztosított anyagok segítségével!
22. hétfő – Bulgária
Imádkozzunk Peter és Radka szolgálatáért: a
karácsonyi alkalmak gyümölcseként most három új
Örömhír Klubjuk van. Imádkozzunk, hogy a járvány
ellenére számos óvoda nyitva tarthasson, és
folytathassuk a szolgálatot!
23. kedd – Észak-Macedónia
Imádkozzunk, hogy sok gyermek kezdje el a Levelező
Klubot, és tanulmányozza az online anyagokat!
24. szerda – Szlovénia
Imádkozzunk, hogy több munkatársunk legyen, mivel
sok az elvégzendő feladat! Imádkozzunk, hogy Isten
gondoskodjon az anyagi szükségekről, mivel úgy
tűnik, hogy sokan emiatt nem gondolnak arra, hogy a
CEF-nél szolgáljanak.

25. csütörtök – Moldova
Terveink szerint holnaptól tartjuk a harmadik tini
hétvégénket. Imádkozzatok velünk a 16 résztvevő
fiatalért! Formálja át szívüket a Szentlélek, és adjon
nekik növekedést az új hitben!
26. péntek – Csehország
Imádkozzunk a Braha házaspárért, akik Csehország
nyugati részén vezetik önkéntesként az ottani területi
szolgálatot! Imádkozzunk, hogy újrainduljon a szolgálat
az Örömhír Klubokban, a gyülekezetekben és a
különleges LEGO® klubokban!
27. szombat – Albánia
Imádkozzunk a tervezett Húsvéti Klubokért és azért,
hogy ezeken az alkalmakon minél több gyermek hallja
és értse meg az evangélium üzenetét!
28. vasárnap – Románia
Dicsérjük Istent az online Levelező Klubért!
Imádkozzatok velünk együtt, hogy 2021-ben ötszázzal
több gyermek tanulhassa Isten Igéjét online módon!
29. hétfő – Görögország
Hálát adunk az Úrnak mindkét weboldalunkért: a
gyermek- és a tinioldalért! A járvány éve alatt a
gyermekoldal (exerevnites.com) látogatóinak száma
szokatlanul magas volt. Néhány gyermek megírta
nekünk, hogy kérte az ÚR Jézust, legyen a Megváltója.
Kérjük, imádkozzatok minden felhasználóért és a
tanácsadókért is, akik a gyermekek üzeneteire
válaszolnak!
30. kedd – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy az ÚR nyisson ajtót, hogy új
Örömhír Klubok indulhassanak az országban!
31. szerda – Ciprus
Néhány gyermek rendszeresen látogatja a görög CEF
weboldalát, ahol elolvassák a napi olvasmányokat,
megnézik a videókat, játszanak a játékokkal. Kérjük,
imádkozzatok értük, hogy megnyissák szívüket az ÚR
Jézus előtt!

„Gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat…”
2Tim 3,15a
A természet törvénye
A könyvek olvasása – úgy látszik – kiment a divatból.
A gyermekek, tizenévesek manapság inkább játékkal,
számítógépes játékokkal, filmekkel szórakoztatják
magukat.
Mennyiben lenne más az életük, ha ők is, mint az ifjú
Timóteus, Isten Igéjéhez vonzódnának? Isten Igéje
bizonyosan felkészítené őket az istenfélő életre, és
lehetővé tenné, hogy mindazt, ami velük született
tehetség és amit megtanultak, Istent tisztelve
használják.
Sir William Blackstone-t a történelemből ismerhetjük.
Blackstone 1723-ban született Angliában. Édesapja
még az ő születése előtt meghalt. Felnevelni őt és két
bátyját egy özvegynek – nem volt könnyű vállalkozás
több száz évvel ezelőtt. Douglas H. Cook egy írásában
mégis sok figyelemre méltó tényt olvashatunk William
gyermekkoráról és későbbi életéről.
„William Blackstone még hétéves kora előtt elolvasta
a teljes Bibliát, Milton összes műveit és A zarándok
útját, John Bunyan klasszikus meséjét a keresztyén
élet harcáról.” Hűha! Micsoda alapot vetett mindez az
élete számára! Tizenkét éves korában William
elveszítette édesanyját is. Nagybátyja támogatása által
azonban tanulhatott, míg végül ügyvéd lett.
Hírnevét elsősorban az a hatalmas munka alapozta
meg, amelynek során megírta és kiadta „Magyarázó

jegyzetek Anglia törvényeihez” c. négykötetes művét.
Magyarázataiból kitűnt, hogy jogi ismereteit,
gondolkodását
alapjaiban
meghatározta
keresztyénsége.
Blackstone úgy tekinti Istent, mint a törvény forrását.
Ezek után arról ír, hogy Isten törvénye mindenek előtt
való. Alkotójának akaratát így nevezi: a természet
törvénye. Végkövetkeztetése ez volt: „Ezen a két
alapon: a természet törvényén és a kijelentés törvényén
nyugszik minden emberi törvény.”
Magyarázatai eljutottak az amerikai gyarmatokra, és
nagy hatással voltak az USA alapító atyáira. A
blackstone-i „természet törvénye” visszhangzik a
Függetlenségi Nyilatkozatban, és századokon át volt a
jogi oktatás elsődleges forrása.
Imádkozzunk olyan gyermekekért, akik ezután fogják
tanulni az Isten és Igéje iránti szeretetet, és készek ezt
alaposan megtanulni! Micsoda áldássá lehetnek ők
egész nemzedékek és nagy tömegek számára!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős Gergely)

1. hétfő – Szlovákia
Most kezdünk el egy online Gyermekek Evangéliumi
Tanítása (TCE™) tanfolyamot. Kérjük, imádkozzatok,
hogy áldásul legyen egyéneknek és gyülekezeteknek! Azt
reméljük, hogy ez a tanfolyam ösztönzést, biztatást tud
adni az ország sok helyén a gyermekek között végzett
szolgálatban. Könyörögjünk, hogy az oktatók
bölcsességet kapjanak arra, hogy minél személyesebbé
tehessék ezt az online képzést a hallgatók javára!
2. kedd – Bulgária
Imádkozzunk, hogy be tudjuk fejezni a Gyermekek
Evangéliumi Tanítása tanfolyamot, amelyet Ruszéban
kezdtünk el, de le kellett állítanunk, mert egyik
hallgatónk koronavírusban meghalt!
3. szerda – Koszovó
Január elején rettenetes árvíz pusztított a gjakovói
területen, a helyi Gyermek-Evangélizációs Közösség
(CEF®) szolgálati helyén. Sokan nézték végig

tehetetlenül otthonaik pusztulását. Az Örömhír Klubok
házigazdáinak és a CEF munkatársainak is helyre kell
állítaniuk saját otthonukat. A CEF irodája szolgált
menedékként. Kérjük, imádkozzatok lelki-szellemi erőért
és sürgős segítségért, hogy hozzájuthassunk az
építőanyagokhoz! Imádkozzunk, hogy a szolgálat ne
szenvedjen hátrányt!
4. csütörtök – Szerbia
Gyermekek Evangéliumi Tanítása-1. tanfolyamot tartunk.
Kérjük, imádkozzatok az oktatókért és a hallgatókért, hogy
Isten eszközei legyenek az Ő aratásában!
5. péntek – Horvátország
Imádkozzunk, hogy Isten elhívjon némelyeket a Gyermekek
Evangéliumi Tanítása tanfolyam hallgatói közül főállású
CEF szolgálatra!
6. szombat – Moldova
Dicsérjük az Urat minden moldáv gyermekért, aki Örömhír
Klubba jár! Imádkozzunk, hogy megtérjenek! Imádkozzunk
az édesanyákért és a nagymamákért is, akik eljönnek a
nekik szervezett evangélizációs alkalomra március 7–8-án
(Moldovában ez az anyák napja)!
7. vasárnap – Lengyelország
Kérjük, hordozzátok imádságban a CEF Országos
Bizottságának üléseit, hogy az Úr dicsőítse meg magát
minden döntésükben és abban, ahogyan a szolgálatot
fejlesztik, hogy még inkább elérhessék a gyermekeket!
8. hétfő – Csehország
Imádkozzunk a húsvéti videós gyermekprogram
elkészítéséért! Könyörögjünk, hogy az evangélium üzenetét
magában foglaló, alkalmas forgatókönyv készüljön, és
imádkozzunk a projekt technikai részéért is!
9. kedd – Magyarország
Imádkozzunk, hogy elkészülhessünk a húsvéti videóval,
amelyet az ASEBA-val együtt készítünk, hogy sok
gyermek hallgathassa az evangélium üzenetét a YouTubeon is!
10. szerda – Észak-Macedónia
Imádkozzunk, hogy megerősíthessük együttműködésünket
a helyi gyülekezetekkel, és bátoríthassuk őket, hogy a
járvány ideje alatt is szolgáljanak velünk!

11. csütörtök – Szlovénia
Hálásak vagyunk Istennek, Aki vezet, használ és tanít
minket. Szeretnénk jó eszközök lenni az Ő kezében, hogy
véghez vihesse tervét általunk. Imádkozzunk, hogy
lecsillapodjon a járvány, újra a régi módon
működhessünk, és korlátozások nélkül mozoghassunk!
12. péntek – Törökország
Dicsérjük az URat azért a CEF-munkatársért, aki a
Csodaklikk gyermekoldal megújításán dolgozik!
Imádkozzunk új tanácsadókért, akik segítenek az oldal
hirdetésében, és a gyermekek kérdéseire is válaszolnak!
13. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Adjunk hálát az ÚRnak, amiért több hónap szünet után
megtarthattuk az első egész hetes tábort lvovi CEFönkéntesek
szervezésében!
Könyörögjünk
új
lehetőségekért az elkövetkező hónapokra!
14. vasárnap – Görögország
Kérjük, imádkozzatok a holnapi Zoom találkozóért,
melyre minden görög gyermeket várunk! Az alkalmon
tanítunk egy különleges evangélizáló bibliai leckét egy
igével, lesznek énekek és ismétlő játék. Imádkozzunk,
hogy Isten érintse meg a részt vevő gyermekek szívét!
15. hétfő – Albánia
Tanítói
szemináriumokat
szeretnénk
tartani;
imádkozzunk az alkalmakért! Imádkozzunk, hogy sok
hívő érdeklődjön a CEF szolgálatának kiterjesztése iránt
– akár a gyermekek tanításán keresztül, akár más módon!
16. kedd – Montenegró
Imádkozzunk, hogy az ÚR nyisson ajtókat, hogy többet
látogathassuk a CEF alkalmain részt vett gyermekek és
tizenévesek családjait! Kérjük az Urat, hogy ezen a
kapcsolatépítésen keresztül még több gyermek vehessen
részt a programokon, és szüleik is meglássák, milyen
fontos és jó dolog az, hogy gyermekeik Istenről
tanulhatnak!
17. szerda – Románia
A következő három napon tartjuk éves konferenciánkat
online módon. Imádkozzunk, hogy áldást hozzon minden
résztvevőnek! Dicsérjük Istent, hogy az önkéntesekkel is

