18. vasárnap – Közép-Európa
Az új tanév kezdete sok gyermek számára egyben a
rendszeres Örömhír Klubok újra indulását is jelenti.
Imádkozunk, hogy az eddiginél több klub indulhasson,
és több gyermek járjon az alkalmakra.
19. hétfő – Románia
„Ezen a héten növekedett a gyermekek iránti
szeretetem és az evangélizáció iránti szenvedélyem.”
Dicsérjük Istent mindazokért, akik a nyarat
megelőzően képzéseken vettek részt! Kérjük,
imádkozzatok, hogy az őszre tervezett tanfolyamok is
megteljenek hívőkkel, akik el akarják juttatni az
evangéliumot a körülöttük élő elveszett emberekhez!
20. kedd – Ciprus
Feladataink közé tartozik, hogy augusztusban
gyermekeket táboroztassunk a Troodosz-hegységben.
Dicsérjük Istent minden gyermekért, aki eljött a
táborba! Imádkozzunk, hogy az ott tanultakat
alkalmazni tudják az életükben!
21. szerda – Szerbia
Elindult az új tanév, és vele az új Örömhír Klub ciklus
is. Imádkozunk, hogy a gyermekek visszatérjenek a
klubokba, és újak is jöjjenek. Imádkozunk, hogy újabb
klubok is indulhassanak Szerbiában, mivel nagyon sok
gyermek van még, aki nem hallotta az evangéliumot.
22. csütörtök – Szlovénia
Imádkozunk azért, hogy minden gyermek és tini
táborozó, aki szívébe fogadta Jézust, járjon Örömhír
Klubba és gyülekezetbe, és növekedjen Isten
ismeretében.
23. péntek – Moldova
Dicsérjük az Urat minden gyermekért és tizenévesért,
aki hallotta az evangéliumot táborokban vagy nyári
klubokban. Vannak olyanok, akik most fogadták be
Krisztust mint személyes Megváltójukat. Imádkozzunk
lelki növekedésükért!
24. szombat – Albánia
Imádkozzunk a szeptemberben újra induló Örömhír
Klubért!

25. vasárnap – Montenegró
Imádkozzunk az Örömhír Klubok és a Tini Klub újra
indulásáért, azért, hogy a gyermekek és a tizenévesek
ezután is eljöjjenek, és csatlakozzanak újak is!
Hordozzuk imádságban néhány családnak az anyagi
helyzetét is!
26. hétfő – Csehország
Tíz napközis és bentlakásos tábor volt Csehországban,
amelyet a CEF munkatársai szerveztek, vagy
amelyekben tanítóként szolgáltak; hálásak vagyunk
értük.
Hálát
adunk
Istennek,
amiért
jól
együttműködhettünk a gyülekezetekkel. Hálát adunk
minden gyermekért, aki hallgatta a bibliai tanítást és az
evangéliumhirdetést.
27. kedd – Koszovó
Kérjük, imádkozzatok az e hónapban induló rendszeres
Örömhír Klub szolgálatunkért, hogy újabb gyermekek is
jöjjenek!
28. szerda – Magyarország
Imádkozzunk a nyári (különösen a Heves megyei)
szolgálatokat követő munkáért, hogy ősszel újra
találkozhassunk ezekkel a gyermekekkel Örömhír
Klubokban, Tini Klubokban és gyülekezeteinkben!
29. csütörtök – Szerbia
Hálásak vagyunk, hogy az Úr idén nyáron is lehetővé
tette a táborok megszervezését. Hálásak vagyunk, hogy
az Úr minden munkatársnak és önkéntesnek adott erőt és
bölcsességet, és gondja volt anyagi szükségeinkre is.
Továbbra is imádkozunk, hogy a gyermekek és
tizenévesek,
akik
hallották
az
evangéliumot,
növekedjenek hitükben.
30. péntek – Észak-Macedónia
Imádkozzunk minden tizenévesért és gyermekért, aki
részt vett a CEF nyári programjain! Imádkozzunk, hogy
mindaz, amit hallottak és tanultak, gyümölcsöt teremjen
a szívükben!

Pillantás Romániára
Hálásak vagyunk Istennek, Aki nyitott ajtót adott
Romániában az evangélium előtt. Sokat imádkozunk
azért, hogy iskolákba, óvodákba és sok más helyre is
elvihessük az evangéliumot Karácsony, Húsvét idején
és a nyári szünetben. Idén az 1Kor 16,9 volt az év
igéje: „Mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott
előttem”. Isten felelt és felel imádságainkra!
A Gyermek-Evangélizációs Közösség (CEF®)
szolgálata Romániában az 1970-es években kezdődött.
(Még most is találkozunk olyanokkal, akik attól
kezdve imádkoznak a romániai gyermekekért.) A
missziót 1994-ben jegyezték be hivatalosan.
Romániában sok hívő van, aki szívén hordozza az
evangélizációt. Évről évre sokan vesznek részt
képzéseinken, még a járvány alatt is több százan
tanulhattak nálunk online.
A CEF naptárában is fontos program az Örömhír
Romániának. Minden évben több száz gyermek
hallgathatja az evangéliumot ezen a héten. A Bibliai
Levelező Klub is áldott eszköz volt Isten kezében
Romániában. Az elmúlt időszakban 5 hölgy végezte
ezt a munkát teljes időben; több mint 60 000
gyermekkel voltak kapcsolatban. Ma is találkozunk
hívőkkel, akik gyermekként részt vettek a Levelező
Klubban, és hálával emlékeznek rá. Ma nehezebb
ennyi gyermekkel levelezni. Sokan a Csodaklikk oldalt

tanulmányozzák, és online végzik a Levelező Klubot.
Imádkozunk, hogy a gyermekek tanulmányozzák Isten
Igéjét, és az bölccsé tegye őket az üdvösségre.
Egyik munkatársunk, Cristina, az iskolában hallotta
először az evangéliumot, amikor az egyik CEF
munkatárs az ő osztályában osztotta az irodalmi
anyagokat. Beiratkozott a Bibliai Levelező Klubba, és
elkezdett Istennel járni. Most is, amikor irodalmi
anyagokat osztunk, Cristina emlékeztet bennünket
arra, hogy milyen nagy hatást gyakorolt ez az ő
életére. Ezért is, de a sok csodálatos beszélgetés miatt
is, évente több százezer evangéliumi füzetet osztunk
szét.
52 munkatársunk van, aki főállásban szolgál a
misszióban. Kérjük, imádkozzatok, hogy több
munkatárs csatlakozzon csapatunkhoz! Romániában
sok olyan terület van, ahol a gyermekek még nem
hallották az evangéliumot. Imádkozzunk, hogy jobban
megláthassuk, ki Ő, és jobban megértsük azt, hogy
Nélküle valóban elvesznek a gyermekek! Köszönjük!
1. csütörtök – Szlovénia
Imádkozunk, hogy azok a gyermekek, akik
szeretnének Örömhír Klubba járni, de a szüleik nem
engedik őket, mert nem értenek egyet a
keresztyénséggel, meg tudják tartani Istenbe vetett
hitüket
és
reménységüket.
2. péntek – Lengyelország
Hálát adunk Istennek a piaseki gyülekezetben készített
több ezer gyermekhátizsákért! Az Ukrajnában szolgáló
misszionáriusoknak küldjük el ezeket, hogy
segítségükkel elérhessék a gyermekeket. Bárcsak
minél több gyermek kapna áldást e szolgálat által mind
testben, mind lélekben, és megismerné a Megváltót!
3. szombat – Törökország
Hálásak vagyunk az „Azt kérdezed, miért?” füzet új,
török nyelvű kiadásáért, melyet török gyülekezetekben
terjeszthettünk. Azért könyörgünk, hogy a füzetek
eljussanak a gyermekek kezébe, és választ adjanak

olyan nehéz kérdésekre is, mint a szenvedés, a háború
vagy a bűn problémája.
4. vasárnap – Horvátország
Most kezdődik Kaproncán a Gyermekek Evangéliumi
Tanítása 1. tanfolyamunk. Imádkozunk, hogy minden
résztvevő rendszeresen járjon, és szenvedélyesen
szeresse a gyermekmunkát. Imádkozzunk, hogy
beálljanak a szolgálatba Örömhír Klubokban és
táborokban!
5. hétfő – Bulgária
Dicsérjétek velünk Istent, mert csodálatos lehetőségeket
adott, hogy táborokban, 5 Napos Klubokban elérhessük a
gyermekeket az evangéliummal. Szeptember 5-8. között
újra találkozunk, hogy átgondoljuk és megtervezzük a
jövő évet; kérjük, imádkozzatok ezért!
6. kedd – Románia
Dicsérjük Istent azokért a gyermekekért, akik idén
nyáron, a táborok alatt bizalmukat az Úr Jézus
Krisztusba vetették. Öröm volt látni az örömüket.
Imádkozunk, hogy napról napra egyre jobban szeressék
Istent, és továbbra is az Ő útján járjanak.
7. szerda – Montenegró
Mini konferenciát szeretnénk tartani tiniknek valamelyik
szombaton.
Kérjük,
imádkozzatok
az
anyagi
szükségekért, az alkalmon szolgáló önkéntesekért és
előadókért!
8. csütörtök – Koszovó
Dicsérjétek velünk az Urat a nyári szolgálatokért!
Szeptember 8-18-ig nálunk lesz egy bibliaiskolásokból
álló csapat Németországból.
9. péntek – Csehország
Imádkozzunk Tányáért, aki az ukrán CEF-től van
nálunk. Ő vezeti a szolgálatot a Csehországban
tartózkodó ukrán gyermekek között. Hordozzuk
imádságban jövőjét és imádkozzunk szolgálati
lehetőségekért számára!
10. szombat – Bosznia-Hercegovina
A nyári programok befejeződtek, el kell kezdenünk a
rendszeres Örömhír Klubokat Zenicában és Kakanjban.

Imádkozzunk
bölcsességért
az
új
leckék
kiválasztásához! Imádkozhattok a klubokat látogató
gyermekekért és tizenévesekért, hogy megnyissák
szívüket az Úr előtt.
11. vasárnap – Bereg tábor
Dicsérjük az URat a több száz gyermekért, aki a
mintegy tucatnyi Biblia tábor valamelyikében részt
vett! Imádkozzunk, hogy az ÚR munkálkodjon tovább
a szívükben, és gazdag gyümölcsöt teremjen bennük!
12. hétfő – Bulgária
Imádkozzunk Radkáért, akinek térdízületpótló műtétje
lesz! Imádkozzunk tovább Doráért, aki a kemoterápiás
kezelés után lábadozik!
13. kedd – Albánia
Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik a nyári
táborokban hallották az örömhírt! Imádkozzunk, hogy
eljöjjenek heti alkalmainkra is!
14. szerda – Moldova
Szeptember az Örömhír Klubok és a Tini Klubok újra
indításának az ideje. Imádkozzatok velünk a tavalyi és
újabb klubok indításáért!
15. csütörtök – Magyarország
Imádkozzunk az irodalmi csapatért, hogy bölcsen
válasszák ki és készítsék elő a megfelelő tanítói
anyagokat a következő Örömhír Klub ciklushoz!
16. péntek – Észak-Macedónia
A tanév kezdetével mi is elindítjuk a rendszeres
Örömhír Klubokat. Imádkozzunk a már meglévő
klubjainkért, hogy a gyermekek növekedni tudjanak
Krisztusban a hallott tanítások által, a még meg nem
tért gyermekek pedig eljussanak a Jézus Krisztusban
való hitre!
17. szombat – Lengyelország
Imádkozzunk az Írországból érkező önkéntesek
csapatáért, akik a lengyelországi CEF országos
irodáját fogják felújítani! Isten áldja meg szolgálatukat
és oltalmazza őket!

