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„A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen
egy is e kicsinyek közül” (Máté 18,14).

A kéthavonta megjelenő gyermeklap célja, 
hogy a gyermekekkel – számukra érthető 
nyelven – megismertesse a Jézus Krisztusról 
szóló Örömhírt, hogy a gyermekek személyes 
kapcsolatba kerülhessenek a Megváltóval.

tom, hogy jobb elmondani, mint felolvasni. 
Mindenesetre megkönnyíti az oktató 
felkészülését, mert nem kell külön keres-
gélnie. A készülésben segítséget jelentenek 
a fejtörők, melyekkel kiscsoportokban  
dolgozhatunk és jutalmazhatjuk a megfej-
téseket. Nagyon hasznos a könyvajánló, 
mert így megbízható írásokat javasolhatunk
olvasásra. (Z. Klári)

A Kárpát-medence összes 
gyermekének, hitoktatójának,
mert erősíti az összetartozást, és az élet 
legszükségesebb dolgát, Jézus Krisztus 
megismerését segíti elő.
12 éve szolgálok a gyermekek között itt 
Délvidéken. Már szolgálatom elején meg-
ismerkedtem az Örömhír újsággal, ami  
nagyon megtetszett, mert bármit olvasnak 
belőle a gyermekek, csakis Istenhez ke-
rülnek közelebb. Nagy öröm ez számunkra, 
mert a Vajdaságban, sajnos, a gyermekek 
számára nincs semmilyen magyar és ke-
resztyén tartalmú újság nyomtatva. Minden 
számból igyekszem egyet félretenni, mert 
a szolgálatom, készülődésem során sok 
hasznát veszem. (Sz. R. Vajdaság)



Kiknek készül ez a lap?

5–14 éves gyermekeknek,
akik mai történeteken keresztül megis-
merhetnek bibliai igazságokat, segítséget 
kapnak egy-egy bibliai történet tanul- 
mányozásához, és barkácsolhatnak is.
Örömmel olvassuk az Örömhírt. Sok 
érdekességet találunk benne. Csoport- 
társainkkal ismertük meg belőle Fufu 
történetét, és magunkra ismertünk. Sze-
retnénk még több fejtörőt és feladatot.
(4/b. hittanosai)

Szülőknek,
mert az Örömhír segítségével családi áhítatot 
tarthatnak a gyermekekkel.
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hoz- 
zánk is eljuthatott az Örömhír újság. Sok 
új dolgot olvastunk belőle. A lányom nagyon 
örült a betlehemi papír bábuknak, amelyeket
közösen készítettünk el. Sokat játszom 
vele, és olvasok neki bibliai történeteket.
(O. E. édesanya)

Nagyszülőknek,
mert az unokáikkal megismertethetik az 
Örömhír segítségével Jézus Krisztust, a 
Megváltót.
Az unokája hitéletére odafigyelő nagymama
vagyok. Ezért járatom az „Örömhír”-t már
harmadik éve. Az unokám azt szereti, ha én
olvasok fel neki az újságból.
(R. A.-né, nagymama)

Óvónőknek, tanítóknak,
akik a tanításuk során felhasználhatják a 
történeteket, ötleteket, feladatokat, és 
alkotásokra bátoríthatják tanítványaikat.
Évek óta jár óvodánknak az Örömhír újság. 
A történeteket a mindennapi gyakorlatban 
alkalmazzuk, sok jó ötlet van benne. Óvo-
dások alkotásaival is találkozunk az újság- 
ban. Ezen felbuzdulva most egy pár rajzot 
küldünk, hátha bekerülhetnek az újságba, 
amire nagyon büszkék lennénk.
(H. K.-né óvodavezető)

Vasárnapi iskolai tanítóknak,
mert az Örömhír rejtvényei és feladatai 
segédanyagot adnak nekik a tanításhoz

Miért jó az Örömhír? Azért, mert írói 
személyes hitükről tesznek bizonyságot, és 
ezáltal a cikkek életszerűek. Azért is, mert 
gyereknyelven íródnak, a gyerekek min-
dennapi életét tükrözik, és megpróbálják 
megmutatni: hogyan lehet keresztyénként 
élni ebben a világban. A vasárnapi iskolában 
a gyerekekkel együtt oldjuk meg a fel- 
adatokat, közösen készítjük elő a barkács 
oldalon levő maketteket is. Remélem, hogy 
a gyerekek otthon is szívesen olvassák. Az 
Örömhír szerintem jó eszköz az evangélium 
terjesztésére a gyerekek között.
(K. E. Vasárnapi iskolai tanító, Erdély)

Hitoktatóknak,
mert segít nekik a felkészülésben.
A Bibliával kapcsolatos írások jól beépít-
hetők a hittan tananyagba; különösen 
hasznosak a földrajzi ismeretek. A gyere-
kek nagyon szeretik, és jobban megjegyzik, 
ha egy kis játékossággal fűszerezzük az 
ismereteket. Az “Olvasd el és válaszolj” 
rovat anyaga eredményesen alkalmazható: 
közös munkában és egyéniben egyaránt. 
A történeteket korukból adódóan nagyon 
igénylik a gyerekek, de sokéves tapasztala- 


