17. péntek – Albánia
Hálát adunk Istennek Orneláért, aki több mint öt évig
szolgált fordítással az albániai CEF-nél. Vezesse,
tanácsolja őt az Úr a jövőben is!
18. szombat – Koszovó
Dicsérjük Istent, aki nyitott ajtókat ad az evangélium
hirdetésére! Bárcsak ebben a hónapban is sok
gyermeknek lenne lehetősége meghallani az
evangélium üzenetét a sok tábori alkalmon!
19. vasárnap – Szerbia
Imádkozzunk az 5 Napos Klubokért, valamint az
azokat vezető tanítókért és fiatalokért! Imádkozzunk,
hogy minél több 5 Napos Klubot tarthassunk Szerbiaszerte, sok gyermek hallja meg az evangéliumot és
fogadja be Jézust Megváltójának!
20. hétfő – Moldávia
A tinik számára a tábor csodálatos élmény: új
barátokra tehetnek szert, közösségben lehetnek, és
Isten Igéjét tanulmányozhatják. Imádkozzunk, hogy
Isten a barátok, a táborvezetők és különösen Igéje által
mélyebben is belenyúljon életükbe!
21. kedd – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a gyermekekért és tinikért, akik
részt vesznek a Balti-tenger partján, Ustkában tartott
táborunkban! Adja az Úr jelenlétét, és Igéje által
újítson meg életeket! Kérjük, imádkozzatok a
biztonságunkért és a tábor jó hangulatáért!
22. szerda – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
2018. szeptember 15-én hálaadó istentiszteletet
tartunk, amelyen felszenteljük az új épületeket.
Imádkozzunk az előkészületekért!
23. csütörtök – Görögország
Augusztus a legalkalmasabb idő a Szünidei
Bibliaiskolák és az 5 Napos Klubok tartására. Kérjük,
imádkozzatok, hogy sok gyermek hallhassa meg az
üdvösség jó hírét, és fogadja be Jézust mint
Megváltóját!

24. péntek – Montenegró
Imádkozzunk, hogy Isten adja áldását az idei nyár
sokféle programjára! Imádkozzunk, hogy a gyermekek
és a tinik áldást nyerjenek, és sok új gyermekkel
teremthessünk kapcsolatot!
25. szombat – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy az Örömhír Klubokon részt vevő
gyermekek és tinik a nyár hátralévő részében és az
elkövetkező hónapokban is az Úr közelében maradjanak!
Imádkozzunk főállású munkatársunkért, Vladimirért is,
hogy az Úr támasszon új imatársakat és támogatókat,
akik segítik szolgálatát.
26. vasárnap – Macedónia
Dicsérjük az Urat mindazokért a gyermekekért, akik a
https://detskokatce.mk weboldalon keresztül leveleznek
velünk!
27. hétfő – Horvátország
Imádkozzunk, hogy előre léphessünk az Országos
Vezetőség megalapításának ügyében!
28. kedd – Románia
Rádiós szolgálatunk végig a nyár során egy különleges
versenyt rendez. Kérjük, imádkozzatok, hogy ennek
eredményeképpen a jelenleginél sokkal több gyermek
hallhasson az Örömhír Rádióról!
29. szerda – Törökország
Imádkozzunk a néhány nap múlva megtartandó IOT-2
(Oktatóképző) tanfolyamért! Imádkozzunk a képzés
oktatóiért és a részt vevő hallgatókért is!
30. csütörtök – Albánia
Taulant és Monda, akik tavaly végezték el a Vezetőképző
Tanfolyamot,
most
sok
nyári
evangélizációs
rendezvényen szolgálnak gyülekezetükkel együtt Fier és
Patos településeken. Bárcsak Isten hitre juttatná a
gyermekeket! Úgy tervezik, hogy szeptembertől
elkezdik főállású szolgálatukat a CEF-nél. Imádkozzunk,
hogy nagy áldást jelentsenek ők a szolgálatban!
31. péntek – Közép-Európa
Imádkozzunk irodavezetőnk, Balázs egészségéért! Az
elmúlt évben számos műtéten kellett átesnie.

„És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök életre
gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató
együtt örvendezzen.” János 4,36
A meggyfa
Be kell vallanom: nem vagyok született kertész. Csak
alkalmanként dolgozom a kertben. A kertünkben lévő
két gyümölcsfát még az előző tulajdonos ültette. Nem
sok időmet kötötte le ez a két fa.
Az idén azonban olyan sokat termett a meggyfánk,
hogy arra már különösképpen is oda kellett figyelni.
Amikor felmásztam, hogy leszüreteljem, észrevettem,
hogy egyes ágakon igen kicsik, míg más ágakon
sokkal nagyobbra nőttek a szemek. Nem találtam erre
a tényre magyarázatot, de gondolkodóba ejtett. Annyi
bizonyos, hogy a meggyfának egyetlen ága sem az
énáltalam befektetett munkának köszönhetően termett
– tényleg nem sokat tettem ezért a fáért. A gyümölcs
nagysága pedig egyáltalán nem tőlem függött. Isten
ajándéka volt minden.
Valahogy így van ez a szolgálatunkban is. Ha kemény
munkát végzünk is, egyetlen gyümölcs sem a mi
munkánk miatt fog teremni, ez minden esetben Isten
szuverén cselekedete. Ő dönti el azt is, hogy milyen és
mekkora legyen a gyümölcs.
A missziós munka bizonyos értelemben hasonlónak
tűnik ahhoz, amikor leszüreteljük a meggyfát. Mi már

csak a gyümölcsöt szedhetjük le – a gyermekeket
láthatjuk, akiknek Isten készített új életet.
Adja az ÚR, hogy állhatatosan szedjük a gyümölcsöt,
mert a sötétség egyre nő, és egyszer abba kell
hagynunk a munkát. Adja meg, hogy bőségesen
arathassunk a gyermekek között, míg tart a nyár!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejös G.)

1. szerda – Bulgária
Imádkozzunk a bulgáriai CEF országos vezetőségéért!
Kérjük, hogy bölcsességet és a szolgálat
növekedéséhez
szükséges
látást
kapjanak!
Imádkozzunk azokért a gyülekezetekért, amelyek
vágynak arra, hogy még több gyermekhez juttathassák
el az evangéliumot.
2. csütörtök – Magyarország
Kertészné Ágnes, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
területi munkatársunk júliusban és augusztusban
szinte végig 5 Napos Klubokban, Szünidei Biblia
Klubokban és napközis táborokban szolgál.
Imádkozzunk, hogy legyen ereje mindehhez! Kérjük,
hogy legyen sok önkéntes a területén! Könyörögjünk
azért, hogy szolgálatával hatni tudjon minél több
gyülekezeti vezetőre, lelkipásztorra, hogy ők is
felvállalják saját területükön a gyermek-evangélizáció
szolgálatát! Könyörögjünk új, fiatal főállású
munkatársért, aki majd Ágnes utódja lehet!
3. péntek – Koszovó
Imádkozzunk Metusért és Noráért, hogy legyen erejük
minden, e hónapra tervezett evangéliumi szolgálathoz!
4. szombat – Románia
Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjék továbbra is a
https://everychildinromania.com/ oldalon bemutatott
nyári missziós projektek szükségleteiről!
5. vasárnap – Szerbia
Imádkozzunk, hogy áldás legyen a táborokon! Kérjük,

hogy a tanítók Isten Lelke iránti érzékenységgel
szólhassanak a gyermekekhez és a tinikhez!
Imádkozzunk, hogy a szívek forduljanak az Úrhoz, és
a hazatérő gyermekek kezdjenek el gyülekezetbe
járni!
6. hétfő – Csehország
Hálát adunk Istennek Radkáért, aki sok éve szolgál a
CEF-nél fordítással. Imádkozzunk, hogy bölcsen és
kitartóan végezze szolgálatát! Imádkozzunk az újakért
is, akik készek az irodalmi szolgálatot segíteni,
különösen a lektorokért!
7. kedd – Moldávia
Dicsérjük az Urat az országos iroda nemrégiben
megvásárolt új épületéért!
8. szerda – Közép-Európa
Hordozzuk imádságban Balázs és Ildikó gyermekeit,
akik szeptembertől magyar iskolába fognak járni.
9. csütörtök – Szlovénia
Kérjük,
imádkozzatok
azért,
hogy
minden
munkatársnak legyen ideje pihenni, olvasni,
elmélkedni és a jövőre nézve Isten akaratát keresni!
Imádkozzatok mindannyiunk számára jó egészségért,
mivel nagy nyomás nehezedik ránk, de a lehetőség is
sok. Isten adjon bölcsességet, hogy lássuk, hol, mikor
és milyen szolgálatba kell beállnunk!
10. péntek – Montenegró
Imádkozzunk, hogy ajtók nyíljanak Montenegróban
újabb Örömhír Klubok indításához, a már meglévő
Klubok pedig növekedjenek mind létszámukat, mind a
lelki tartalom mélységét tekintve!
11. szombat – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok Edytáért, aki a zamośći tábort
kezdi, és Danutáért, aki a swietajnói táborban segít.
Áldja meg Igéjét az Úr, és használja sok gyermek és
tini szívében!

12. vasárnap – Magyarország
Dicsérjük az Urat az irodalmi szolgálatot végző
csapatért! Nekik köszönhető, hogy a gyermekeket
megfelelő, biblikus kiadványokból taníthatjuk.
Imádkozzunk a csapat kulcsemberéért, Kosteleczkiné
Zsuzsáért,
aki
áhítatos
füzeteken,
tanítói
szövegkönyveken, szemléltető anyagokon dolgozik,
ötleteket ad, az óvodások tanításához segédanyagokat
készít, stb. Imádkozzunk, hogy szolgálata nyomán
egyre több gyermek ismerje meg az Úr Jézust, mint
Megváltóját!
13. hétfő – Szlovákia
A szlovákiai CEF ebben az évben több napközis
tábort szervez helyi gyülekezetekkel közösen. Kérjük,
imádkozzatok, hogy a gyermekek és szüleik, ill. a
táborokat szervező gyülekezetek között kapcsolat
jöhessen létre!
14. kedd – Ciprus
Augusztus végére és szeptember elejére TCE-1
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot
tervezünk az új gyermekmunkások és önkéntesek
felkészítésére. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten
áldása legyen a 30 órás intenzív tanfolyamon!
15. szerda – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy az Örömhír Klubokban részt vevő
gyermekek és tinik a nyár hátralévő részében és az
elkövetkező hónapokban is az Úr közelében
maradjanak! Imádkozzunk, hogy az Ő Lelke szóljon a
szívükhöz, olvassák a Bibliát, és bátorítást
kaphassanak más hívőktől!
16. csütörtök – Bulgária
Imádkozzunk a Reményt a gyermekeknek projektért,
amelyet Pleven városában fogunk megtartani!
Imádkozzunk, hogy engedélyt kapjunk a parkok és
közterületek használatára! Imádkozzunk napos időért,
mivel minden klubot a szabadban tartunk.

