18. péntek – Szlovákia
2018-ban tartottunk utoljára Tinik Evangéliumi
Tanítása tanfolyamot Szlovákiában. Azóta már többen
érdeklődtek a képzés iránt. Ezért márciusban és
áprilisban szeretnénk tartani egy újabb tanfolyamot a
csesztei táborban. Kérjük, imádkozzatok, hogy akik
elvégzik ezt a tanfolyamot, valóban áldássá legyenek a
tizenévesek közti szolgálatban!
19. szombat – Ciprus
Imádkozunk, hogy az Úr segítségével megtaláljuk
azokat az embereket, akiknek bemutathatjuk a CEF
szolgálatát és annak jelentőségét a gyermekek
életében. Imádkozunk, hogy ők a szolgálat iránt
érdeklődő emberek legyenek.
20. vasárnap – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy újra elindulhassanak az Örömhír
Klubok, és az Úr nyisson ajtókat, hogy elérhessünk
újabb gyermekeket és tiniket!
21. hétfő – Koszovó
Imádkozzatok velünk azért, hogy azokban a falvakban
és iskolákban, ahol karácsonyi programokat tartottunk,
tovább folytathassuk a tanítást!
22. kedd – Albánia
Kérjük, imádkozzatok értünk, mivel most fogjuk
eldönteni, kiket küldjünk el a Vezetőképző
Tanfolyamra!
23. szerda – Lengyelország
Hálát adunk Istennek azért a munkatársi csoportért,
akik segítenek az új Örömhír Klub tanítási ciklus
anyagainak az elkészítésében. Hálát adunk Marekért,
Eláért, Wiktoriáért, Dagmaráért, Esteráért és Natanért.
Imádkozzunk, hogy 2022-ben be tudjuk fejezni az új
leckék előkészítését, és mielőbb bemutathassuk őket
országszerte!
24. csütörtök – Észak-Macedónia
Imádkozunk, hogy a rádióadás, amit készítünk, sok
gyermek számára áldás legyen.

25. péntek – Románia
Imádkozzunk, hogy időben megérkezzenek Írországból a
Húsvéti Klubokban tanítandó irodalmi anyagok! Hadd
hallja sok gyermek az evangéliumot a húsvéti
időszakban is!
26. szombat – Csehország
Hordozzuk imádságban egy húsvéti gyermekvideó
elkészítését! Imádkozzunk, hogy legyen erre alkalmas,
az evangélium üzenetét hordozó forgatókönyvünk!
Imádkozzunk a projekt technikai részéért is!
27. vasárnap – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok új főállású munkatársunkért,
Marjetáért! Marjeta feladatkörébe tartoznak az Örömhír
Klubok, valamint a táborok szervezése és vezetése. Isten
vezesse, és gondoskodjon anyagi szükségeiről is!
28. hétfő – Horvátország
Reméljük, hogy a Sesvetski Kraljevecben indított
tanfolyamot végig meg tudjuk tartani. Imádkozzunk,
hogy a résztvevők teljes egészében elvégezzék a képzést,
és tudjanak időt szakítani a tanfolyami alkalmakra!
29. kedd – Szerbia
Nagy szükségünk lenne egy raktárépületre, ahol a CEF
anyagait hatékonyan és rendezetten tudjuk tárolni. Az
építési engedély megszerzése a kormánytól igen lassú
folyamat.
Imádkozzunk,
hogy
minden
papírt
megfelelően be tudjunk adni, hogy amikor már jobb lesz
az idő, elkezdhessük az építést!
30. szerda – Bulgária
Imádkozzunk Ulrikéért, Krasziért és Veszkáért, akik
februárban Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.
tanfolyamot tartottak Varbicában! Kérjünk biztonságot
és bölcsességet a tanítóknak és a hallgatóknak!
31. csütörtök – Közép-Európa
Imádkozzunk Nevenáért! Ő Darko (a területi igazgató)
pénzügyi és adminisztrációs asszisztense, aki azoknak az
országoknak az ügyeiért felel, amelyekben nincs
országos vezető. Imádkozzunk, hogy ezt a fontos
szolgálatot Istentől kapott bölcsességgel, erővel és
odafigyeléssel végezhesse!

Pillantás Moldovára
A moldovai Gyermek-Evangélizációs Közösség®
(CEF®) szervezetnek 17 munkatársa szolgál hét
régióban, és van egy Oroszországba kiküldött
misszionáriusa. Moldovában közel hárommillió ember
él. Két nyelvet beszélnek: a románt és az oroszt.
Nekünk, az országos igazgatóknak fontos, hogy
mindkét nyelvet beszéljük. A legtöbb ember ortodox
vallásúnak vallja magát. Az evangéliumi keresztyének
csupán 2,5%-ot tesznek ki, tehát nagy a missziói
terület. Az utóbbi években sokan hagyták el az
országot, hogy munkát találjanak, így sok gyermek
nevelése a nagyszülőkre maradt.
Gyakran tapasztalunk elutasítást és ellenállást, de
dicsérjük Istent minden áldásáért, amit a szolgálatban
kapunk. Az utóbbi 2-3 évben kapuk nyíltak előttünk az
iskolákban. A pandémia idején a szülők és a
nagyszülők is kezdtek nyitottabbá válni az örömhír
befogadására. 2019-ben Isten megáldott bennünket
egy új irodával. Több képzést tartottunk ettől kezdve
az országos irodában, és elindítottunk egy új
tiniszolgálatot. A tinik nagy izgalommal jönnek el
egy-egy hétvégére az irodánkba. Az egyik alkalom
után egy fiú azt mondta: „Gyönyörű ez a ház. Amikor
idejövünk, úgy érezzük, mintha a mennyországban

lennénk, ahol Isten csodálatos lakóhelyet ígért nekünk.
Nagyon tetszik a program is, és örülünk, amikor Istent
dicsérhetjük.”
Kihívást jelent számunkra az új munkások keresése.
Mivel sok fiatal megy el messzire dolgozni, nagyon
kevesen maradnak a gyülekezetekben, ezért nehéz
egy-egy új területen szolgálatot indítani. Anyagilag
függünk a külföldi adakozóktól – ez a másik nagy
kihívás. De tudjuk, hogy minden Isten kezében van.

1. kedd – Bosznia-Hercegovina
Hordozzuk imádságban a Zenicában és Kakanjban
kialakult helyzetet! Ezeken a településeken Örömhír
Klubok működnek. Az iszlám közösség nyomást
gyakorol a családokra, ezért azok arra kényszerítik
gyermekeiket, hogy eljárjanak a mecsetekbe.
Imádkozzunk bölcsességért, türelemért és erőért!
2. szerda – Moldova
Március 8. (anyák napja) kiváló lehetőség arra, hogy a
gyermekeknek különleges programot rendezzünk és
evangélizációra hívjuk az édesanyákat. Imádkozzatok
velünk nyitott, az Igét befogadó szívekért!
3. csütörtök – Montenegró
Hálát adunk Istennek minden lehetőségért, amelyet
adott a karácsonyi időszakban, hogy hirdethessük az
evangéliumot – különösen az új helyszínekért.
Imádkozzunk, hogy ezeken az új helyeken rendszeres
Örömhír Klubokat is tudjunk indítani!
4. péntek – Románia
Ebben a hónapban Romániában területi konferenciákat
tartunk a gyermekmunkások bátorítására. Kérjük,
imádkozzatok, hogy áldást jelentsen ez az alkalom
minden jelenlévőnek, és úgy mehessen el mindenki,
hogy a bibliai üzenetekből, a közösség által és az új
anyagokat látva valóban bátorítást kaphatott!
5. szombat – Törökország
Imádkozzunk a szolgálat fejlesztéséért és azért, hogy
találjunk olyanokat, akik részt vennének a hazai
szolgálatban! Imádkozzunk a területi igazgatókért:

Darkóért és Lidijáért, akik (reménység szerint) ebben a
hónapban idelátogatnak!
6. vasárnap – Szlovénia
Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik az elmúlt két
évben az online Zoom programjainkon bibliai
történeteket hallgattak! Imádkozzunk, hogy Isten Igéje
változást
hozzon
a
gyermekek
szívében!
7. hétfő – Bulgária
Imádkozzunk az első online Gyermekek Evangéliumi
Tanítása 1. (TCE-1) képzésünkért, melyet március 1819-én és 24-25-én tartunk! Imádkozzunk Ivanért, a
tanfolyam szervezőjéért és vezetőjéért!
8. kedd – Közép-Európa
A közép-európai területi igazgató, Darko A. felelős a
szolgálat vezetéséért azokban az országokban, ahol nincs
országos igazgató. Ez tovább nehezíti szolgálatát.
Imádkozzunk érte, hogy Istentől kapott bölcsességgel
tudjon megbirkózni a különféle kihívásokkal!
9. szerda – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Dicsérjük az URat a CEF nyugat-ukrajnai
munkatársaiért, akik decemberben, januárban és
februárban
különféle
evangélizáló
és
tanító
csendesheteket és hétvégéket szerveztek gyermekeknek
és tiniknek. Dicsérjük az URat, mert sokan vettek részt
az alkalmakon. Kérjük, imádkozzatok továbbra is a CEF
táborhelyen folyó szolgálatért!
10. csütörtök – Észak-Macedónia
Imádkozunk, hogy Isten áldja meg azt a 950 gyermeket,
aki az Ő Igéjét hallhatta a Karácsony Együtt
programokon!
11. péntek – Szerbia
Két Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. képzést és egy
Tini Tanfolyamot tartottunk az elmúlt hónapokban.
Imádkozunk, hogy Isten áldja meg a tanfolyamokat
végzett tanítókat, hogy lelkesen tanítsák a gyermekeket
és a tizenéveseket. Imádkozunk, hogy növekedjen és
erősödjön meg Szerbiában a gyermekek és tinik között
végzett munka.

12. szombat – Albánia
Tovább folytatjuk az Örömhír Klubot;
imádkozzatok érte továbbra is!

kérjük,

13. vasárnap – Lengyelország
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamot
szervezünk
országos
irodánkban;
kérjük,
imádkozzatok érte! Imádkozzunk a képzésen részt
vevőkért, hogy jól használják ki a lehetőséget, és még
lelkesebben és céltudatosabban hirdessék az
evangéliumot a gyermekeknek!
14. hétfő – Horvátország
Hálát adunk az Úrnak a pušćinai képzésen részt
vevőkért, akik januárban az oklevelüket is megkapták.
Imádkozzunk, hogy Isten bátorítsa őket a
gyermekmunkára és Örömhír Klubok indítására!
15. kedd – Montenegró
Reménységünk és célunk, hogy bátorítani tudjuk
önkénteseinket arra, hogy elvégezzék a Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamot, és ezáltal jobban
tudjanak
szolgálni
saját
gyülekezetükben.
Imádkozzunk,
hogy
az
emberek
családi
kötelezettségeik és munkájuk mellett el tudjanak jönni
a képzésre!
16. szerda – Moldova
Hálát adunk Urunknak azért a kilenc hallgatóért, akik
januárban befejezték a Tinik Evangéliumi Tanítása
tanfolyamot. Emma, egy fiatal tini tanító, ezt mondta:
„Ezen a tanfolyamon jöttem rá arra, hogy hibákat
követtem el, és emiatt voltak fegyelmezési gondok a
tinik között.” Imádkozzunk Emmáért és tini klubjáért,
hogy alkalmaik építőek legyenek!
17. csütörtök – Csehország
Imádkozzunk a Český Těšínben folyó Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyam résztvevőiért, hogy
Isten nyissa meg szemüket és szívüket a körülöttük élő
gyermekek szükségeire, és hasznosítani tudják a
tanultakat a szolgálatban!

