18. (v) Horvátország
Dicsérjük az Urat, mert elkészült az „Isten figyel rád,
amikor szomorú vagy” leckesorozat fordítása.
Imádkozzunk, hogy legyenek odaszánt segítőink az
irodalmi szolgálatban!
19. (h) Montenegró
Gyermektábort tervezünk a június 19–24-i hétre.
Imádkozzunk, hogy a tanítók és az önkéntesek Krisztus
hűséges tanúi legyenek, a gyermekek megértsék a
tanítást és engedjék, hogy Isten átformálja szívüket és
életüket! Imádkozzunk, hogy minden gyermek úgy
térhessen haza, hogy bátorítást és áldást kapott!
20. (k) Ciprus
A CEF internetes oldalát, a Csodaklikket egy hívő
testvér lefordította fárszi (perzsa) nyelvre. Imádkozzunk
a gyermekekért, hogy felkeressék ezt az oldalt, és
megismerhessék Krisztust!
21. (sz) Csehország
Imádkozzunk Daniel F-ért, aki az internetes Levelező
Klub alkalmazását fejleszti, melyet sok más európai
országban is használni fognak! Imádkozzunk, hogy
legyen ereje és bölcsessége ehhez a fontos feladathoz!
22. (cs) Moldávia
Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjon minden
gyermekről, aki részt vesz az idei nyári táborainkban!
23. (p) Szlovákia
Dicsérjük az Urat a Gyermek-Evangélizációs Közösség
csesztei táborhelyéért, ahol alkalmanként kb. 100
gyermeket és segítőt tudunk elszállásolni. Imádkozzunk,
hogy nagyon áldott táboraink legyenek egész nyáron, és
sok gyermek ismerje meg Krisztust!
24. (szo) Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a Keresztyén Fiatalok Akcióban
képzésért, amelyet június utolsó hetére tervezünk, hogy
felkészítsük a fiatalokat a missziói munkára. Segítsen
meg minket az Úr a fiatalok hívogatásában, hogy be
tudjuk vonni őket a gyermekszolgálatba!

25. (v) Szerbia
Június 25-től július 1-ig tartjuk az első gyermektábort.
Imádkozzunk a gyermekekért, hogy nyitottan fogadják
az evangéliumot, és a tanítások által növekedjenek
hitükben! Imádkozzunk a jelenlévők épségéért és jó
egészségéért, valamint hogy egység és béke uralkodjon
közöttünk!
26. (h) Albánia
Dicsérjük Istent, mert nyitott ajtót adott elénk néhány
tiranai gyülekezet felé, amelynek tagjai nagy örömmel
szolgálnak a gyermekek között. Kérjük, imádkozzatok
Juriért, aki kapcsolatot épít a gyülekezetekkel, és
segítséget nyújt az Örömhír Klubok elindításához.
27. (k) Románia
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten a tábori szolgálaton
keresztül ebben az évben sok gyermeket mentsen meg
Romániában! Dicsérjük Istent, amiért gondoskodott róla,
hogy megtarthassuk ezeket a táborokat.
28. (sz) Görögország
Imádkozzunk a táborokért, amelyeket az elpitai CEF
táborhelyünkön tartunk. Imádkozzunk, hogy a bibliai
tanításokon keresztül a Szentlélek szólhasson a
gyermekek szívéhez!
29. (cs) Szlovénia
Hálásak vagyunk Istennek, aki elhívta a szolgálatra Lila
K-t. Lila sok évvel ezelőtt az elsők között vett részt
képzéseinken, ő volt az első segítőnk is. Évek múltán
úgy döntött, hogy minden idejét és energiáját a
gyermekek közti evangélium-hirdetésre szánja. Kérjük,
imádkozzatok, hogy az ÚR minél előbb gondoskodjon
anyagi támogatásáról, hogy megkezdhesse főállású
szolgálatát!
30. (p) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy tovább folyhassanak a Bugojnóban
és Travnikban működő Örömhír Klubok! Imádkozzunk,
hogy a gyermekek elhívják barátaikat is! Kérjük az Urat,
hogy a szülők is megláthassák, milyen változás ment
végbe gyermekeikben, és maguk is megtérjenek!

„A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld
számára, és füvet sarjaszt a hegyeken.” Zsolt 147,8
Ő tudja

Hosszasan várakoztam a repülőtéren sok más utassal
együtt, mielőtt a beszállás megkezdődött volna. Aztán
újból várakozhattunk fent a gépen. Látható volt, hogy
késve fogunk megérkezni úti célunkhoz. Mellettem
egy muzulmán országból való ember ült.
Majd megszólal a jól ismert hang, és az utasok
figyelmét kéri. A kapitány beszél. A késés oka, hogy a
leszállás helyén nem megfelelő az időjárás – mondja,
majd hozzáteszi: „Sajnos az időjárás a Mindenható
kezében van.”
Szavai gondolkodóba ejtenek, gyorsan le is írom őket,
mielőtt elfelejteném. „Valóban a Mindenható kezében
van az időjárás? És ha igen, akkor van-e rá okunk
nekünk, embereknek, hogy befolyásolni akarjuk azt?
És vajon egy keresztyén másként nyilatkozna erről,
mint a muzulmán pilóta? Mi örülünk-e annak, hogy
nem nekünk kell az időjárást befolyásolnunk, vagy mi
is inkább kivennénk Isten kezéből az időjárás
irányítását?”
Megvallom, amikor valamilyen kinti elfoglaltságot
tervezek vagy utazom, én is azt szeretem, ha „jó az
idő”, nem pedig azt, amikor szakad az eső vagy vihar
van. Azt is meg kell vallanom, hogy nem örülök
mindennap egyformán az időjárásnak.
De nem úgy van-e, hogy Isten bölcsessége minden
körülmények között megbízható? Nekem csak el kell

fogadnom ezt, és kérnem kell Őt, hogy tegyen képessé
az ebben való gyönyörködésre.
Megvallom, hogy magam is, ha nem is hangosan, de
sokat panaszkodtam Isten döntéseire, nemcsak az
időjárás tekintetében, hanem az Úr szolgálatában is.
Sokkal mélyebb bizalomra van szükségem –
bizalomra abban, hogy Ő előre tud mindent, és az Ő
bölcsessége magasan felette áll minden emberi
bölcsességnek.
A gép végül az időjárás miatt valóban jelentős
késéssel érkezett meg az úti célba, de teljes
biztonságban voltunk, és még a csatlakozást is
elértem. Az ÚR kegyelmes volt hozzám és minden
utastársamhoz.
Az ÚR azt is megígérte gyermekeinek, hogy örök
céljukat is elérik – felhők, vihar és köd ellenére is. Ez
a tudás kell, hogy vigaszt nyújtson nekünk, miközben
Őt szolgáljuk.
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejös G.)

1. (cs) Csehország
Mától június 4-ig tartjuk a cseh és a szlovák GyermekEvangélizációs Közösség (CEF) közös hétvégéjét a
Beszkidek hegységben. Hadd frissüljön fel és nyerjen új
erőt a nyári szolgálatra minden munkatárs!
2. (p) Törökország
Imádkozzunk a CEF irodalmi anyagok fordítóiért, hogy
munkájukat ne csak az anyagiakért, hanem az Úrnak
való szolgálatként végezzék!
3. (szo) Macedónia
Könyörögjünk a Tini Tábor (június 26. – július 2.)
valamennyi résztvevőjéért! Imádkozzunk azért, hogy a
tanítók tisztán adhassák át nekik Isten Igéjét, és a
fiatalok pozitív választ adjanak a meghallott üzenetre!
4. (v) Közép-Európa
A nagyszebeni Vezetőképző Tanfolyamra nincs meg a
szükséges támogatás, ezért nem tudjuk fedezni a

tolmácsok és az oktatók szállásköltségeit. Imádkozzunk,
hogy az Úr gondoskodjon a hiányzó összegről!
5. (h) Moldávia
Dicsérjük Istent gondviselő szeretetéért! Lehetőségünk
nyílt egy Lego tábor szervezésére. Mától június 9-ig
tartjuk meg ezt a tábort. Kérjük, imádkozzatok a részt
vevő gyülekezetekért és értünk is, mert ez az első
alkalom, hogy Lego tábort szervezünk.
6. (k) Szerbia
Imádkozzunk, hogy az új kragujevaci Örömhír Klub
növekedjen, a gyerekek akarjanak jönni, és szüleik is
elengedjék őket! Imádkozzunk, hogy megértsék és meg
is jegyezzék a leckéket, és Isten munkálja ki szívükben a
megtérést! Kérjük, hogy a tanítókat is áldja meg az Úr!
7. (sz) Románia
Ebben a hónapban rádiós szolgálatunk 3. születésnapját
ünnepelhetjük. Dicsérjük Istent minden gyermekért, aki
ezen keresztül hallotta meg az evangéliumot, és minden
hívőért, aki csatlakozott hozzánk, és segített
megvalósítani ezt a szolgálatot.
8. (cs) Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok a nyári táborok előkészítéséért! Öt
táborunk lesz ezen a nyáron. Sok segítőre lesz
szükségünk, és erőt is kérünk, hogy végig kitartsunk,
mivel az egyes táborok között csak egy-egy
pihenőnapunk lesz.
9. (p) Bulgária
Imádkozzunk Jordanka J-ért és Andrej M-ért, akik most
kezdik a romániai Vezetőképző Tanfolyamot.
Imádkozzunk, hogy ez a három hónap bátorítást adjon
számukra, és sok új ötlettel gazdagodjanak, amelyekkel
továbbfejleszthetik a gyermekmunkát!
10. (szo) Magyarország
Imádkozzunk a 2017. július 10–14. között
megrendezendő Örömhírt Budapestnek! projektért, hogy
ezen keresztül sok gyermeket elérhessünk!

11. (v) Montenegró
Imádkozzunk a koniki Örömhír Klubért! Dicsérjük
Istent, mert a gyermekek nyitott szívvel járnak a klubba,
és jól megjegyzik a bibliai leckéket. Imádkozzunk, hogy
Isten munkálkodjon a szívükben, és sokan befogadják
Krisztust mint Megváltójukat!
12. (h) Koszovó
Imádkozzunk, hogy az Úr újra tegye lehetővé, hogy
bibliai táborokba hívogathassuk a gyermekeket! Ehhez
bőkezű adományokra van szükségünk.
13. (k) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk a táborokban szolgáló tanítókért és a részt
vevő gyermekekért! Hadd tapasztalhassuk meg Isten
jelenlétét, és Ő vezessen el minél több gyermeket
Krisztus megismerésére!
14. (sz) Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a június 14–18. közötti BielskoBiała-i
sátormisszióért!
Csapatunk
segít
a
gyülekezeteknek a nagyvárosi gyermekek elérésében.
Áldjon meg minket az Úr azzal, hogy megadja a jó időt
és mindent, amire az Ő szolgálatához szükség van!
15. (cs) Albánia
Júniusban két tábort tartunk a CEF durrësi központjában.
Munkatársak és önkéntesek sokat dolgoznak, hogy olyan
programot készítsenek, amely hatással lesz a gyermekek
életére. Sok gyermek most hall először a Biblia
Istenéről, és megy haza úgy, hogy megváltozott az élete.
16. (p) Bulgária
Imádkozzunk a bulgáriai CEF országos vezetőségéért,
hogy odaszántan vezessék és bátorítsák a munkatársakat!
Imádkozzunk új tagokért is!
17. (szo) Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy a gyermekek, fiatalok szerte az
országban részt vegyenek keresztyén táborokban, és
Isten munkálkodjon a szívükben! Hadd hallják meg a
tiszta evangéliumi üzenetet, hogy megtérhessenek!

