
 

18. hétfő – Bulgária 
Imádkozzunk Viaráért, aki egyedül szolgál Szófiában! 
Kérjük az Urat, hogy hívjon el Viara mellé egy új 
munkatársat! 
 
19. kedd – CEF Közép-Európa 
Imádkozunk, hogy több munkatárs álljon szolgálatba 
Közép-Európa országaiban, hogy általuk több 
gyermeket érhessünk el Krisztus számára! 
 
20. szerda – Csehország 
Imádkozzunk Daniel Férért, hogy meggyógyuljon, és 
testileg teljesen felépüljön! Könyörgünk azért, hogy 
Daniel visszatérhessen a normál életmódhoz és a 
szolgálatba. 
 
21. csütörtök – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy az Úr küldjön el újabb 
önkénteseket, akik még több gyermeket taníthatnak 
arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus! 
 
22. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk továbbra is azért, hogy meglegyen az új 
épület építéséhez szükséges összeg! Imádkozzunk 
Sebastianért, aki újabb kapcsolatokat keres és új 
terveket készít, hogy segítse a projekt előrehaladását! 
 
23. szombat – Magyarország 
Imádkozzunk együtt a Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása (TCE) 1. tanfolyamokért, amelyek az ország 
különböző pontjain lesznek! Bárcsak elhívna az Úr új 
önkéntes tanítókat, és a tanfolyamok befejeztével sok 
Örömhír Klub indulna! 
 
24. vasárnap – Észak-Macedónia 
Dicsérjük Istent, mert rádión is sugározhatunk 
gyermekműsorokat! Imádkozzunk, hogy ki tudjuk 
terjeszteni nagyobb területre, hogy még több gyermek 
hallhassa az evangéliumot! 
 
25. hétfő – Koszovó 
Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el új önkénteseket a 
gyermekszolgálatra! Nagy bátorítást jelentett idén 

nyáron, amikor L. segített nekünk a foglalkoztató 
feladatok levezetésében és a kisebb gyermekeknek a 
kézműveskedésben. Azt mondta nekünk: nagyon örülne, 
ha szolgálhatná Jézust, amíg csak él. 
 

26. kedd – Moldova 
Most tervezzük novemberi országos konferenciánkat. 
Kérjük, imádkozzatok velünk együtt bölcsességért a 
program elkészítéséhez, hogy az valóban segíteni tudja a 
tanítókat! Imádkozzatok velünk Eugenért: erőre és 
bölcsességre van szüksége az irodalmi anyagok és egyéb 
nyomtatványok előkészítéséhez. 
 

27. szerda – Albánia 
Imádkozunk Alesióért, aki most kezdte el a Vezetőképző 
Tanfolyamot. Imádkozzunk, hogy a tanfolyam után 
folytassa szolgálatát az albániai CEF-nél! 
 

28. csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Kérjünk Istentől bölcsességet és erőt, mert Novi 
Travnikban most az üldözés idejét éljük az Örömhír 
Klubokban és más szolgálatokban! 
 

29. péntek – Románia 
Hálát adunk Istennek az irodalmi anyagok terjesztéséért. 
Bátorítást és áldást kaptunk az által, hogy megláthattuk a 
szolgálat közben, hogyan hallgatta meg Isten 
imádságainkat. Imádkozzunk, hogy Isten az Ő Igéje által 
formálja át emberek életét! 
  
30. szombat – Lengyelország 
Imádkozzunk Łukaszért és Oláért, a lengyelországi 
szolgálat vezetőiért! Adjon az Úr a csapatukba több 
embert, hogy elérhessék a még Krisztus nélkül élő 6 
millió lengyel gyermeket! 
 

31. vasárnap – CEF Közép-Európa 
Imádkozzunk, hogy Közép-Európában az egyházak, 
gyülekezetek meglássák, milyen fontos a gyermekek felé 
végzett szolgálat! Imádkozzunk, hogy a keresztyének 
lehetőséget kapjanak a gyermek-evangélizációra való 
felkészítésre! 

 
 
Pillantás Horvátországra 
 

„Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő,  
avagy talál-é hitet e földön?” Lk 18,8b 

 
Horvátország gazdag mind természeti, mind történelmi 
szépségekben, termékeny a földje, tengere meleg vizű, 
vendégszerető emberek lakják. A legtöbben római 
katolikusok. Horvátországban a Gyermek-
Evangélizációs Közösséget (CEF®) 2000-ben 
alapították meg, Rujana Č. az egyetlen főállású 
munkatársa. 
 

Horvátországban a leginkább gyümölcsöző CEF-
szolgálat az 5 Napos Klub. Pušćine városában az 5 
Napos Klubban már több ezer gyermek hallotta az 
evangéliumot, közülük sokan jutottak hitre Jézusban. 
Sok önkéntes, miután elvégezte a Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása (TCE) tanfolyamot, szintén az 5 
Napos Klubokban végzett tanítással fejezte be 
gyakorlati képzését. 
 

Dicsérjük Istent, mert a járvánnyal terhelt tavalyi 
évben is munkálkodott a keresztyének szívében. 
Korábban, amikor lelkipásztorokkal beszélgettünk a 
gyermekszolgálatról, nem volt bennük érdeklődés ez 
iránt. De tavaly három gyülekezetből négy csoport 
jelentkezett, hogy részt vennének gyermekszolgálói 
felkészítésen! Az első csoport már most is tart 
Örömhír Klubokat, a többiek is tervezik 
gyülekezetükben a gyermekmunka beindítását. 
 



 
Álljon itt két bizonyságtétel a gyermekektől: „Nagy 
örömet szereztetek nekem a Bibliai Levelező Klubbal. 
Nagyon tetszenek a leckék. A karantén alatt 
unatkoztam, de most próbálok az időseknek segíteni, 
és az iskolában is jól tanulok. Sokat tanulok a 
leckékből, alig várom, hogy küldjétek az újabb 
részeket.” 
 

„Most, amikor felmentem otthon az emeletre, már nem 
féltem a sötéttől, mert eszembe jutott az az ige, amit a 
táborban tanultam: „Legyetek erősek és bátor szívűek 
mind, akik az ÚRban reménykedtek!” Zsolt 31,25. 
 

Mire van legégetőbb szükségünk a szolgálatban? Több 
munkatársra. A CEF-nek sok új tanítási anyaga van, 
de ezek horvát nyelvre fordításában nagy a 
lemaradásunk. Szükségünk lenne egy, a fordítás iránt 
elkötelezett emberre, de más munkatársakra is a 
különféle szolgálati ágakba, hogy még több gyermeket 
érhessünk el az evangéliummal. 
 
 
1. péntek – Magyarország 
Imádkozunk az október 2-i közgyűlésért, ahol az új 
országos vezetőségi tagokat fogjuk megválasztani. 
Kérjük Isten bölcsességét és tőle való látást az új 
országos vezetőségnek, és új elköteleződést a VISZ 
tagjainak. 
 

2. szombat – Horvátország 
Októberben tini tábort készülünk tartani Polevében. Ez 
a korábbi „szerelem, randevú, házasság” téma 
folytatása lesz. Imádkozzunk, hogy a tinik 
megszeressék Istent! 
 

3. vasárnap – Szerbia 
Hálát adunk az Úrnak az Örömhír Klubokért és a Tini 
Klubokért, hogy rendszeresen tudunk személyesen 
találkozni. Imádkozunk, hogy a gyermekek és tinik 
hűségesen járjanak az alkalmakra. 
 

4 hétfő – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozunk, hogy az Úr érintse meg a keresztyének 
szívét, és indítsa őket arra, hogy támogassák a 
bosznia-hercegovinai gyermek-evangélizációt. 

 
5. kedd – Szlovákia 
Szlovákiában idén ősszel több tanfolyamot is kellene 
tartanunk: Gyermekek Evangéliumi Tanítása (TCE) 1. és 
2. és Tinik Evangéliumi Tanítása tanfolyamot. Áldja 
meg és használja fel az ÚR mindhárom képzést arra, 
hogy az evangélium még több gyermeket érjen el! 
Könyörgünk azért, hogy a körülmények lehetővé tegyék 
a személyes találkozást. 
 
6. szerda – Törökország 
Imádkozunk, hogy rendszeresen eljussunk 
Törökországba. A legtöbb lelkész nincs tudatában annak, 
hogy a gyermek-evangélizációra szükség van, így azért 
is imádkozunk, hogy lelkészek és gyermekmunkások is 
lássák meg a gyermek-evangélizáció fontosságát, és 
támogassák ezt a szolgálatot. 
 
7. csütörtök – Moldova 
Egyre több gyülekezet látja meg, hogy szükség van 
gyermek– és tinitanítók képzésére. Kérjünk bölcsességet 
az egyes tanfolyamok megtervezéséhez, és kérjük el a 
szükséges anyagiakat! 
 
8. péntek – Csehország 
Hosszú szünet után, melyre a járvány miatt 
kényszerültünk, most fogjuk megtartani első TCE 
tanfolyamunkat; kérjük, imádkozzatok érte! Ez lesz az 
első online TCE tanfolyamunk. Imádkozzunk 
zökkenőmentes lebonyolításért! 
 
9. szombat – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy mielőbb elindulhasson az új 
online evangélizációs projekt! Most készítjük a bibliai 
történetek hangfelvételeit. Imádkozzunk, hogy sok 
gyermek hallgassa meg, és legyen Krisztusé! 
 
10. vasárnap – Románia 
Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik az online 
Bibliai Levelező Klubon keresztül tanulják Isten Igéjét! 
Imádkozzunk, hogy a tanácsadók Istentől kapott 
bölcsességgel válaszolhassák meg a gyermekek 
kérdéseit! Kérjünk kreativitást az új tartalmak 
elkészítéséhez! 

 

11. hétfő – Montenegró 
Imádkozzunk valamennyi családlátogatásért, 
amelyekre ebben a hónapban sor kerül! Imádkozzunk, 
hogy megerősödhessen kapcsolatunk a már ismert 
családokkal, és Isten ajtót nyisson újabbakhoz is! 
 
12. kedd – Koszovó 
Ebben a hónapban kezdjük szervezni a karácsonyi 
programokat és szolgálatokat. Kérjünk hozzá 
bölcsességet és nyitott ajtókat! 
 
13. szerda – Lengyelország 
Hálásak vagyunk a piaseki CEF-irodában dolgozó 
önkéntesünkért, Tomekért. Az Úr vezesse az Ő tervei 
szerint, és segítse meg szolgálatában! Imádkozzunk 
Marekért és Eláért is, akik nagy munkát végeznek: ők 
fordítják lengyelre a tanítási anyagokat és más 
könyveket. Dicsérjük az Urat önkénteseinkért. 
 
14. csütörtök – Albánia 
Októberben két szemináriumot tartunk két különböző 
városban: Beratban és Korcében. Imádkozzunk, hogy 
a résztvevők áldást nyerjenek! 
 
15. péntek – Észak-Macedónia 
Imádkozunk azért, hogy felkészíthessünk fiatal 
segítőket az Örömhír Klubokban, 5 Napos Klubokban 
és táborokban való szolgálatra. 
 
16. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az URat azokért a drága barátainkért, akiktől 
adományokat kaptunk az új gépkocsira, amelyre most 
már igen nagy szükségünk van. Megrendeltük az autót, 
és reményeink szerint nemsokára használatba is 
vehetjük. Imádkozzunk Sándorért és Kláráért, a tábor 
igazgatóiért is! 
 
17. vasárnap – Ciprus 
Mivel szigorú járványügyi korlátozások voltak 
érvényben, mostanában nem tudtunk közvetlen 
szolgálatot végezni, de sok tanítói anyagot 
lefordíthattunk. Imádkozunk, hogy ezek sok 
gyermeknek áldásul legyenek! 


