
ezen a tanfolyamon 6 vagy 12 hétig. Imádkozunk, hogy Úr 
tanítsa, vezesse őket, hogy mélyebben befogadhassák a 
gyermek-evangélizáció felelősségét és az azzal kapcsolatos 
látást! 
 

18. (k) Horvátország 
Dicsérjük az Urat azokért, akik készek az Országos 
Vezetőségben vagy a területi bizottságokban végzett 
szolgálatra. Imádkozzunk, hogy minél hamarabb 
megérthessék, milyen felelősséggel jár ez a szolgálat! 
 

19. (sz) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Kérjük az Urat, készítse fel a gyermekek szívét, hogy a 
bibliai táborokban meghallhassák az Ő Igéjét és 
engedelmeskedjenek neki! 
 

20. (cs) Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Larnaka városában 
lehetőségünk nyíljon új Örömhír Klubot indítani! Egy, a 
városban működő evangéliumi gyülekezet azt fontolgatja, 
hogy nicosiai önkéntes csapatunkkal közösen indítaná be 
ezt a szolgálatot. 
 

21. (p) Románia 
Romániában most több helyen is CityKids programok 
folynak; kérjük, imádkozzatok ezekért! Hadd jusson el az 
evangélium idén még több nagyvárosi gyermekhez! 
 

22. (szo) Moldávia 
Dicsérjük az Urat, amiért meghallgatta imádságunkat! 
Június elejére Lego-tábort terveztünk, ezért Lego 
építőelemekért könyörögtünk – és kaptunk is annyit, 
amennyi elég volt a táborhoz. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
legyen lehetőségünk újabb ilyen táborokat szervezni! 
 

23. (v) Montenegró 
Imádkozzunk, hogy Isten áldása legyen a különleges nyári 
alkalmakon! Imádkozzunk, hogy a munkatársak minden 
lehetőséget kihasználva vigyék az örömhírt a 
gyermekekhez! Imádkozzunk nyitott ajtókért 3 Napos 
Klubokhoz és egyéb alkalmak, missziós rendezvények 
tartásához! 
 

24. (h) Törökország 
Dicsérjük az Urat, mert a TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása 1) tanfolyam korábbi résztvevői között vannak, 
akik minden héten gyermekeket tanítanak. Hadd szóljon 
általuk is az Úr a gyermekek szívéhez! 

 

25. (k) Szerbia 
Imádkozzunk, hogy a különleges alkalmakat (napközis 
táborokat, koncerteket, fesztiválokat stb.) áldás kísérje; a 
munkatársak Isten erejével szolgáljanak, a gyermekek 
tapasztalják meg Isten szeretetét, és a szülők, a felnőttek is 
nyitottak legyenek az Ő igazságára! 
 

26. (sz) Albánia 
Imádkozzunk Taulantért és Mondáért, akik most a romániai 
Vezetőképző Tanfolyamon vesznek részt! Kérjük, hogy jól 
haladhassanak tanulmányaik során, és ismerjék fel Isten 
vezetését jövőjükre nézve! 
 

27. (cs) Csehország 
Dicsérjük Istent a Gyermek-Evangélizációs Közösség 
csapatáért, amely hűségesen szolgálja Őt. Tapasztalják meg 
Isten biztatását, erejét és gondviselését mindenben, amit 
Őérte tesznek! 
 

28. (p) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok munkatársainkért, hogy 
augusztusban legyen idejük a pihenésre, felüdülésre! Hadd 
frissüljenek fel a nyári táborok és az egymásra zsúfolt 
szolgálatok után mind testileg, mind lelkileg, mielőtt 
elkezdődik szeptemberben az újabb szolgálati időszak. 
 

29. (szo) Bulgária 
Imádkozzunk Andrejért, Margóért, Biszerkáért és 
Jordankáért, akik tervezik az idei nyári romániai 
Vezetőképző Tanfolyamon való részvételüket. 
Imádkozzunk, hogy Isten oltalmazza meg őket, amikor 
visszajönnek Bulgáriába, hogy itt teljesítsék gyakorlati 
hetüket! Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjon a fordító 
anyagi szükségeiről is! 
 

30. (v) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a bugojnói Örömhír Klubért! Imádkozzunk, 
hogy a gyermekek megértsék a tanítást, és növekedjenek 
Isten és az Ő Igéje iránti szeretetükben! Könyörgünk, hogy 
Isten változtassa meg a szívüket. 
 

31. (h) Fejlesztési igazgató 
Imádkozzunk Russellért, aki több országba is ellátogat, 
hogy tanácsokat és gyakorlati segítséget adjon CEF-irodák 
és táborhelyek vásárlásához, építéséhez, felújításához! Az 
Úr adjon neki rálátást, bölcsességet és erőt! 
 

 
 

 
 
„Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról 

és délről, és asztalhoz telepednek  
Isten országában.” Lk. 13,29. 

 
Az új szomszédok 
 

Néhány éve, amikor új lakóhelyet kerestünk, fontos 
szempont volt számunkra, hogy legyen a közelben 
evangéliumi gyülekezet. Szeretjük Krisztust, és szeretjük az 
Ő testét, az egyházat. Most egy kisvárosban élünk, ahol 
szép számmal vannak hívők. Sokszor kaptunk bátorítást 
Isten népétől, és reménység szerint mi is biztatás lehettünk 
a közelünkben élő keresztyéneknek. Nagyon szeretünk 
együtt szolgálni az Úrnak, együtt bizonyságot tenni a 
körülöttünk élő embereknek. 
 

Ezen a télen az egyik szomszédunk, drága testvérünk 
hazament az ÚRhoz. Itt most üres a helye, de elfoglalta a 
neki készített helyet a mennyben. Mélyen élt benne a vágy, 
hogy az ÚRnál legyen. 
Itt a földön elveszíthetjük keresztyén szomszédjainkat; az 
ÚR számára azonban nem veszteség ez, mivel ők örök 
hazájukba érkeznek, ahol Megváltójuk közelségét 
élvezhetik, és ahová minket is várnak. 
 

Nemrég egy másik szomszédunk eladta a házát, és nagy 
örömünkre drága barátaink vették meg azt – olyanok, 
akiket fiatal korunk óta ismerünk, és akik évtizedek óta 
harcolnak az evangélium ügyéért. Nagy dolog, hogy ilyen 
szomszédjaink lehetnek. 
 

Ma, amikor ezt az áhítatot írom, Mennybemenetel ünnepe 
van. Nagyszerű alkalom ez arra, hogy még inkább arra a 



jövőre gondoljak, amit Ő ígért nekünk. Milyen lesz majd 
Isten országában? Eljönnek az emberek keletről, nyugatról, 
északról és délről, a világ különböző tájairól, és együtt 
fognak ülni az ÚR közelében és a megváltott szentek 
közvetlen szomszédságában. Megérkezünk és 
beköltözhetünk új, örök otthonunkba új szomszédjainkkal. 
Micsoda öröm lesz az! 
 

Csatlakozni fognak hozzánk azok a gyermekek és felnőttek 
is, akikhez elvihettük az örömhírt, és akiknek a szívében 
mélyen felébredt az a vágy, hogy szoros közösségben 
éljenek az Úr Jézussal, és szoros közösségben éljenek az Ő 
szentjeivel. Milyen dicső lesz az a nap, amikor találkozni 
fogunk ezekkel a gyermekekkel, és együtt tölthetjük az 
örökkévalóságot az Úrral, a mi drága Megváltónkkal! 
Amikor elveszett lelkekért küzdünk, jusson eszünkbe ez a 
nap! 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejös G.) 

 
1. (szo) Magyarország 
Elsősorban a Nyárimisszionárius-képző Tanfolyamért 
(július 2-től 15-ig) és az Örömhírt Budapestnek programért 
(július 10–15.) imádkozunk. Kérjük az Urat, hogy az a 14 
gyülekezet, amely jelentkezett erre a misszióra, meg tudja 
szólítani a saját környezetében lakó gyermekeket! 
Imádkozzunk, hogy azok a gyermekek, akik ezekben az 5 
Napos Klubokban hallani fogják az evangéliumot, 
megtérjenek! 
 
2. (v) Macedónia 
Imádkozzunk a gyermektáborban (július 2–7.) részt vevő 
gyermekekért és tanítóikért! Imádkozzunk, hogy sok 
gyermek találkozhasson a Megváltóval! Kérjük az Urat, 
hogy új életek szülessenek! 
 
3. (h) Szlovénia 
Öt egyhetes táborunk lesz egymás után; kérjük, 
imádkozzatok ezekért! Imádkozzunk, hogy Isten adjon 
elegendő lelki és testi erőt munkatársainknak és 
segítőinknek! A táborok között mindössze egy-két 
pihenőnap áll rendelkezésre, amikor összepakolunk és 
átköltözünk a következő tábor helyére. Szükségünk van 
Isten segítségére és arra, hogy a gyermekek nyitott szívvel 
fogadják az Ő Igéjét. 
 

 

4. (k) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok a gyermekekért, akik eljönnek 
táborainkba ebben a hónapban! Könyörögjünk, hogy akik 
már ismerik az Urat, növekedjenek hitükben, akik pedig 
még nem ismerik Őt, hitre juthassanak! 
 
5. (sz) Montenegró 
Imádkozzunk a Tini Táborért! Imádkozzunk az 
önkéntesekért és a tanítókért, hogy Isten Lelkének 
vezetésével tanítsák és érjék el a fiatalokat! Imádkozzunk, 
hogy a fiatalok szíve nyitott legyen Isten Igéjére, és 
közelebb juthassanak Őhozzá! 
 
6. (cs) Szerbia 
Imádkozzunk a CEF táborhelyén tartott négy nyári 
táborért! Imádkozzunk, hogy a táborozók nyitottan 
fogadják Isten Igéjét, és az Ő Lelke vegye munkába 
életüket! Kérjük az Urat, hogy őrizzen meg mindenkit 
épségben és egészségben, és a tábori élmény áldássá legyen 
mindnyájuk számára! 
 
7. (p) Közép-Európa 
Balázs, az irodavezető és Sebastian az elkövetkező 
napokban több gyermektáborba látogat el, és részt vesz a 
tanításban. Tartsa meg őket az Úr épségben utazásaik 
során, és adjon áldott együttlétet a résztvevőkkel! 
 
8. (szo) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a jövő heti Bielsko-Biala-i City Kids 
misszióért! Kérjük az Urat, hogy adjon áldást az 5 Napos 
Klubokra, melyek alkalmával megszólítjuk az itt élő 
gyermekeket. 
 
9. (v) Csehország 
Imádkozzunk, hogy az ebben a hónapban tartott 5 Napos 
Klubok alkalmain minél több gyermeket érhessünk el az 
evangéliummal! 
 
10. (h) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a CEF zenicai önkénteseiért és az e területen 
folyó Örömhír Klubokért! Kérjük az Urat, hogy indítsa az 
önkénteseket szolgálatra, és tegye képessé őket a 
gyermekek tanítására! Imádkozzunk, hogy újabb 
gyermekeket is meg tudjanak szólítani! 
 

11. (k) Moldávia 
Egy észak-ír csapat jön el hozzánk ebben a hónapban. 
Kérjük, imádkozzatok különösen az első hetünkért, amelyre 
egy angol nyelvi napközis tábort terveztünk. Imádkozzunk 
azért, hogy legyenek megtérő gyermekek, és a 
gyülekezetek tovább folytassák a környezetükben lakó 
gyermekek megszólítását! 
 
12. (sz) Koszovó 
Imádkozzunk, hogy a nyári táborok és missziók alatt az Úr 
hatalmasan szóljon a gyermekek szívéhez! Kérjük Istent, 
hogy gondosodjon a táborok anyagi szükségleteinek 
fedezéséről is! 
 
13. (cs) Szlovákia 
Táboraink alatt szeretnénk felkészíteni fiataljainkat a nyári 
missziós szolgálatokra. Szeretnénk néhányukat magunkkal 
vinni 5 Napos Klubokba és traktátusosztási szolgálatokra. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a fiatalok a tanításon és a 
közvetlen missziós szolgálatokon keresztül is még közelebb 
kerüljenek az Úrhoz, hogy Őneki éljenek és Őt szolgálják! 
 
14. (p) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok azokért a lengyel gyülekezetekért, 
amelyek a nyári vakáció alatt klubokat, 
sportrendezvényeket, bibliai táborokat szerveznek, ahol az 
evangéliumot hirdetik gyermekeknek és szüleiknek. 
Imádkozzunk, hogy mind több gyülekezet ismerje fel, hogy 
erre a szolgálatra szükség és lehetőség is van – amíg nyitott 
ajtókat találhatunk országunkban. 
 
15. (szo) Albánia 
Kérjük, imádkozzatok az albániai keresztyén táborokban 
részt vevő gyermekekért! Csapatunk sok tábort felkeres, 
hogy utógondozási anyagokat biztosítson a gyermekeknek 
és a fiataloknak. 
 
16. (v) Bulgária 
Imádkozzunk a 12 bibliai táborunkban megforduló 
gyermekek és tizenévesek megtéréséért! Imádkozzunk az 
önkéntesekért, és kérjünk jó időt a táborok idejére! 
 
17. (h) Magyarország 
Imádkozunk a Nagyszebenben tartott Vezetőképző 
Tanfolyam hallgatóiért. Dicsérjük az Urat Sz. Rékáért és 
más,  külföldről  érkező  magyarokért,  akik  részt  vesznek  


