19. csütörtök – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok Kasiáért, aki az ország középső
részén (Kalisz, Sieradz, Turek, Koło településeken)
folyó szabadtéri szolgálatok vezetője! Adjon az Úr neki
segítőket és erőt, hogy hirdethesse utcán, játszótereken
az evangéliumot a gyermekeknek!

25. szerda – Románia
Dicsérjük Istent, amiért az Örömhírt Romániának program
által Szucsáván is lehetőségünk van hirdetni az
evangéliumot. Kérjük, imádkozzatok, hogy a július 23–27.
között tartott alkalmakon minél több gyermek hallja meg az
evangéliumot!

20. péntek – Csehország
Dicsérjük Istent a LEGO találkozókért – január óta 11
ilyen alkalmat tartottunk. Sok gyermek itt hallotta
először az evangéliumot. Könyörögjünk értük, és
imádkozzunk további lehetőségekért, hogy a jövőben is
részt vehessenek gyülekezeti programokban!

26. csütörtök – Szerbia
Imádkozzunk az új internetes Bibliai Levelező
Tanfolyamért! Imádkozzunk, hogy sok gyermek végezze el
a leckéket, és így jobban megismerje Istent! Imádkozzunk,
hogy hirdessék a tanfolyamot gyülekezetekben,
táborokban, és beszéljenek róla mindenütt!

21. szombat – Montenegró
Imádkozzunk a gyermekekért, akik a múlt hónapban
velünk táboroztak. Könyörögjünk, hogy otthonaikban
továbbra is bátran olvassák naponta Isten Igéjét!
Imádkozzunk, hogy kapcsolatban maradhassunk velük!

27. péntek – Horvátország
Imádkozzunk a puscinei nyári napközis táborért és más
gyermekmissziós alkalmakért! Az Úr erősítse meg a
főállású szolgálókat, és adjon melléjük a szolgálatba sok
fiatal segítőt!

22. vasárnap – Magyarország
Dicsérjük az Urat az Örömhírt Budapestnek 2018
(ÖHBP) projektért, amelyet Istenes Rita szervezett július
második
hetében.
Hordozzuk imádságban
az
utógondozást és a CityKids projekt meghirdetését az
ÖHBP programban részt vett gyülekezetekben!
Imádkozzunk, hogy Rita bölcsességet és vezetést kapjon
az Úrtól arra nézve, hogy hogyan működhet együtt
ezekkel a gyülekezetekkel a most következő tanév során!
Imádkozzunk azért is, hogy a fővárosban nagyobb
érdeklődés legyen a CityKids szemináriumok és
programok iránt!

28. Szombat – Bulgária
Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el új munkatársakat, és
gondoskodjon anyagiakról a bolgár és a roma gyermekek
között végzett szolgálatban! Imádkozzunk különösen
Szófiáért, ahol Viara mellé keresünk segítőt. Imádkozzunk
egy további munkatársért, aki az irodalmi szolgálatot látná
el az országos irodában!

23. hétfő – Albánia
Juri napközis táborokat szervez Tiranában a
szegénységben élő külvárosi családok gyermekeinek.
Kérjük, imádkozzatok a programok megtartásához
szükséges anyagiakért!
24. kedd – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy ajtók nyíljanak új programok előtt,
és általuk újabb gyermekeket érhessünk el!
Imádkozzunk, hogy Isten vezetésével meglássuk, mely
helyszíneken milyen programokat tartsunk az Ő
dicsőségére!

29. vasárnap – Lengyelország
Imádkozzunk, hogy ne érje baj a nyári misszionáriusokat,
akik utcákon, játszótereken hirdetik az evangéliumot a
gyermekeknek. Néha nagyon nehéz helyekre kell
elmenniük, és támogatnunk kell őket imádsággal ezekben a
lelki harcokban.
30. hétfő – Görögország
Két tábori munkatársunk, Hrisztosz és Debbie júliusban
végezte el a gyakorlati képzést. Imádkozzatok velünk, hogy
be tudjanak illeszkedni a tábori munkába, és végül ennek
vezetését is átvehessék!
31. kedd – Közép-Európa
Dicsérjük az Urat a magyarországi konferenciáért, melyet
májusban rendeztünk! Közel 150-en vettek részt rajta. Az
ÚR segítsen a CEF csapatainak, hogy a hallottakat át tudják
ültetni a gyakorlatba!

„Hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket
kövessetek.” 2Thessz 3,9.
A követendő példa
1867-ben Karl Marx kiadta legismertebb könyvét, A
tőkét. Az elmúlt 150 évben számtalan ország ennek a
könyvnek alapján szervezte meg gazdasági életét. Ezen
túlmenően Marx ideológiája lett az alapja az új
„munkásosztály” kialakulásának.
Marx (1818-1883), aki Nagy-Britanniában élt
emigrációban, kora reggeltől késő estig a könyvtárban
időzött, és a történészek szerint sohasem tette be a lábát
egyetlen gyárba sem, hogy ott a munkások életét
megfigyelje, vagy hogy beszéljen velük. Azzal sem
törődött, hogy pénzt keressen, amiből családját
eltarthatja. Emiatt a család anyagi terhek alatt élt, és
óriási adósságot halmozott fel.
Marx gazdag német családból származott, felesége,
Jenny hasonlóképpen. Marx gyakran hangoztatta, hogy
ezeknek a rokonoknak a kötelessége, hogy róla és
családjáról gondoskodjanak. Egyszer ezt írta egy
barátjának tulajdon nagybátyjáról: „Ha egyszer az a
kutya megdöglik, végre kint leszek a gödörből.” Nem
csoda, hogy azok, akik az ő ideológiáját követték, mind
csődbe jutottak, mert nem tettek semmilyen erőfeszítést
arra, hogy kiderítsék, követésre érdemes-e Marxnak és
családjának a példája.
Az ÚR Jézus, a mi Megváltónk szent életet élt. Hatalmas
példát adott elénk. Az apostolok vele éltek, követve az Ő

tanítását és példáját, és ennek köszönhetően nagy áldást
nyertek.
Ha azt akarjuk, hogy életünk és tanításunk áldás legyen
sokaknak, nekünk is követnünk kell az ÚR Jézus és az
apostolok példáját. A gyermekeknek szükségük van
mind a tiszta bibliai tanításra, mind a megbízható
példákra, amelyeket utánozhatnak. Krisztust utánozva
meg lehet mutatni a világnak, hogy a keresztyénség
valóság.
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
Fordította: Fejős Gergely

1. vasárnap – Görögország
Július 1-jétől 7-éig a CEF filirói táborhelyén,
Thesszaloniki
közelében
sporttábort
tartunk
gyermekeknek és tiniknek, július 15–21. között pedig
Tini Hét lesz. Kérjük, imádkozzatok, hogy ne érje baj a
gyermekeket, és hogy Isten megérinthesse szívüket az
evangélium által!
2. hétfő – Szerbia
Imádkozzunk, hogy a tábori alkalmak rendben folyjanak,
a gyermekek, tinik áldást kapjanak, és Isten Igéjét
hallgatva megváltozzon az életük!
3. kedd – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy áldottak legyenek a táborok! Isten
adja erejét és Igéjét a tanítóknak és az önkénteseknek!
Könyörögjünk, hogy Isten óvja meg a gyermekeket és a
fiatalokat a gonosztól, és hogy az Ő Igéje adjon nekik új
életet!
4. szerda – Macedónia
Kérjük, imádkozzatok gyermektáborunkért (július 1jétől 6-áig), hogy sok gyermek találkozzon az Úrral és
adja át az életét neki!
5. csütörtök – Magyarország
Adjunk hálát irodavezetőnkért, Gyügyei Krisztináért, aki
16 éve szolgál a VISZ-nél. Imádkozzunk érte és
csapatáért, akik július első két hetében a bácsalmási
nyári táborban fognak tanítani. Imádkozzunk Krisztiért,
hogy egészséges legyen, és hogy az Úr adjon neki lelki
és testi erőt, hogy örömmel szolgálhasson!

Könyörögjünk azért is, hogy Isten segítségével erős
partneri kapcsolatot építhessen imatámogatóival és az
anyagi támogatókkal!
6. péntek – Bulgária
Imádkozzatok a tábori szolgálatunkért! Tíz táborunk lesz
ezen a nyáron. Imádkozzunk, hogy sok gyermek, aki
még nem ismeri az Urat, megtérhessen! Imádkozzunk,
hogy akik már Őt követik, növekedjenek Őbenne!
7. szombat – Moldávia
Adjunk hálát Istennek az Ő áldásaiért, amelyeket a múlt
hónapban adott: a június 1-i (gyermeknapi)
programokért és a Moldáviában több helyen megtartott
táborokért! Imádkozzatok velünk továbbra is minden
gyermekért, aki hallotta az evangéliumot, hogy a
Szentlélek győzze meg őket bűn tekintetében, és
formálja át életüket!
8. vasárnap – Koszovó
Minden nyáron nagy öröm, ha van pénzünk arra, hogy
hívogassuk a gyermekeket a táborokba. Imádkozzunk,
hogy a gyermekek idén is meghallják az Úr örömhírét!
9. hétfő – Szlovénia
Szlovéniában 12 tábort fogunk tartani; kérjük,
imádkozzatok ezekért! Hívja el Isten a gyermekeket
Igéje hallgatására, járja át mélyen a gyermekek szívét az
Ige, és teremjen gyümölcsöt a maga idejében!
10. kedd – Montenegró
Imádkozzunk, hogy áldás legyen a Tini Táboron, és sok
fiatal jöjjön el! Az Úr szólítsa meg a résztvevőket, és
vonja őket magához!
11. szerda – Törökország
Dicsérjük az Urat, amiért kapcsolatba kerülhettünk
Marcie-val! Marcie elvégezte a Vezetőképző
Tanfolyamot, most itt él az országban, és segíti a
szolgálat szervezését.
12. csütörtök – Románia
Dicsérjük Istent azokért a gyermekekért, akik júniusban
a nagyszebeni CityKids program alkalmával hallhatták
az evangéliumot! 190 gyermek vett részt az alkalmakon.

13. péntek – Szlovákia
Hálát adunk az ÚRnak, hogy az elmúlt három évben
folyamatosan nőtt a nyári táborokban részt vevő
gyermekek száma. Örülünk, hogy újra annyi gyermek
jön el táborainkba, mint tíz évvel ezelőtt, de azt is látjuk,
hogy a gyermekek szíve nem olyan nyitott, mint tíz éve
volt. Kérjük, imádkozzatok, hogy idén a nyári
táborokban minél több gyermek dönthessen Krisztus
mellett!
14. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk, hogy sok gyermek megtérhessen a nyári
táborokban! Dicsérjük az URat amiatt is, hogy a kútásás
sikeresen befejeződött, és már nem okoz gondot a
vízhiány.
15. vasárnap – Albánia
Dicsérjük az Urat, mert töretlen az érdeklődés a durresi
táborok iránt. Kérjük, imádkozzatok azokért a
gyermekekért és tinikért, akik idén újra hallhatták az
evangéliumot, hogy Isten ezután is beszéljen a
szívükkel!
16. hétfő – Ciprus
Igen jó kapcsolatokra tettünk szert, és engedélyt
kaptunk, hogy Nicosiában, egy önkormányzati
létesítményben
gyermekprogramokat
tarthassunk.
Kérjük, imádkozzatok, hogy érintse meg az evangélium
az ide jövő gyermekeket!
17. kedd – Moldávia
A Dnyeszter Menti Köztársaság Moldáviától külön álló
terület a Dnyeszter folyótól keletre. Itt nem lehet
szabadon hirdetni az evangéliumot. Imádkozzunk a
tanítókért, az önkéntesekért, a CEF munkatársaiért, hogy
Isten oltalmával és tőle kapott bátorsággal minden
lehetőséget meg tudjanak ragadni, hogy Jézusról
szóljanak a gyermekeknek!
18. szerda – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok a táborokban szolgáló vezetőkért,
önkéntesekért és mindazokért, akik most vesznek részt a
képzéseken,
hogy
majdan
vezetők
legyenek!
Imádkozzunk jó időért, mivel a tábori programok nagy
része a szabadban zajlik!

