ki!
18. vasárnap – Csehország
Imádkozzunk Veráért, aki a nagyszebeni Vezetőképző
Tanfolyamot elvégezve Isten akaratát keresi életére és
szolgálatára nézve. Isten vezesse Vera és férje lépéseit,
és adjon szívükbe szenvedélyes vágyat a meg nem tért
gyermekek megmentésére!
19. hétfő – Közép-Európa
Sebastian oktat a nagyszebeni Vezetőképző Tanfolyam
ma kezdődő utolsó hetén. Imádkozzunk áldott
közösségért és a hallgatók lelki növekedéséért!
20. kedd – Görögország
Augusztusban, a szolgálati alkalmakkal, táborokkal
telezsúfolt nyár végén mind a tíz CEF-munkatárs rövid
szabadságra megy. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten
adjon nekik jó pihenést, emelje fel lelküket és újítsa
meg erejüket a most kezdődő tanévre!
21. szerda – Magyarország
Ez már a kilencedik év, amikor segítőkként részt
vehetünk a Balatonnál tartott négynapos keresztyén
konferencia, a Balaton-NET gyermekprogramján. Ez a
hét a Misszió Expó révén lehetőséget ad különböző
missziók bemutatkozására is. Imádkozzunk, hogy az
Úr használja fel ezt a hetet arra, hogy mi is
megismertethessük az idelátogatókkal a gyermekevangélizációval
kapcsolatos
látásunkat
és
elhívásunkat!
22. csütörtök – Moldova
Imádkozzatok velünk különösen a singerei-i Tini
Táborért! Imádkozzunk, hogy Isten szóljon a fiatalok
szívéhez, és sokan jussanak arra az elhatározásra, hogy
egész életükkel az Urat fogják szolgálni!
23. péntek – Csehország
Augusztus 23–24-én a CEF is részt vesz a jól ismert
vsetini ifjúsági fesztiválon. Jó alkalom ez a szolgálat
bemutatására, a fiatalokkal való kapcsolatteremtésre és
arra, hogy az Úr által ránk terhelt ügyet, a nem megtért
gyermekek közti szolgálatot megoszthassuk másokkal.

24. szombat – Bulgária
Augusztus 24-től 31-ig szeretnénk megtartani a Reményt
a Gyermekeknek programot falusi parkokban.
Imádkozzunk, hogy engedélyt kapjunk erre a
polgármesterektől! Imádkozzunk, hogy sok gyermek
jöjjön el meghallgatni az evangéliumot!
25. vasárnap – Montenegró
Augusztus végén több helyen is szeretnénk 3 vagy 5
Napos Klubot tartani. Imádkozzunk, hogy sok gyermek
hallja meg az evangéliumot, és fogadja be Jézust
személyes Megváltójának!
26. hétfő – Albánia
Dicsérjük az Urat, amiért megkezdődhetett országos
irodánk felújítása. Amint megkapjuk a további
engedélyeket a hatóságoktól, azonnal folytatni
szeretnénk a munkát.
27. kedd – Szlovákia
Kérjük, imádkozzatok azért, hogy minden klubalkalomra
sok gyermek jöjjön el, és szeptemberben új Örömhír
Klubokat tudjunk indítani!
28. szerda – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk a tábor igazgatóiért, Sándorért és Kláráért!
Nagy örömmel szolgálnak mindketten, de megújult testi,
érzelmi és szellemi erőre van szükségük.
29. csütörtök – Lengyelország
Imádkozzunk
a
következő
Örömhír
Klub-év
előkészítéséért! Kérjük, hogy Isten segítségével új
klubokat indíthassunk, több gyermeket érjünk el és
adhassunk nekik rendszeres bibliai tanítást!
30. péntek – Horvátország
Adjunk hálát az Úrnak azért a német házaspárért, akik
különféle szabadtéri programokban segítségünkre
voltak. Kérjünk az Úrtól vezetést jövőbeni CEFszolgálatukra nézve!
31. szombat – Ciprus
Kérjük,
imádkozzatok
a
két
önkéntes
gyermekmunkásért, Victorasért és Eugeniáért, hogy az
Úr vezesse őket, és az új tanévben új ötletekkel tudják
segíteni a gyermekprogramokat!

Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás
kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába.” Lk 10,2
Buzgó imádság misszionáriusokért
James Hudson Taylorról (1832-1905), a Belső-Kínai
Misszió alapítójáról számtalan szerző úgy emlékezik
meg, mint „a hit, az imádság, a látás és az újítások
emberéről”.
Már gyermekkorában megértette, hogy az üdvösség
Isten drága ajándéka a világ számára, és Istent azzal
tiszteljük igazán, ha hirdetjük a népeknek ezt az
örömhírt. Több évig tartó felkészülés után elindult
Angliából, hogy Krisztus nevét ismertté tegye
Kínában. Fel sem merült benne az a gondolat, hogy
egy egyszerű ember nem lehet képes arra, hogy
változtasson egy ilyen hatalmas ország, Kína lakóinak
a sorsán.
Hudson Taylor hitét sok próba érte: a bennszülöttek
ellenállása, az anyagi támogatás hiánya; betegségeket
kellett elszenvednie, számos szeretett személyt el
kellett temetnie, köztük feleségét, gyermekeit, sok
misszionárius-társát, és friss kínai hívőket is, akiket
megöltek.
Ő azonban különös módon gyakorolta a hitét: egyre
több és több misszionáriusért könyörgött Istenhez,
hogy eljussanak ehhez a temérdek emberhez – mivel
tudta, mi lesz örök sorsuk, ha Krisztus nélkül élnek és
halnak meg. Isten megtisztelte őt azzal, hogy

meghallgatta imádságait.
Ha valaha szükség volt arra, hogy új missziót
indítsunk a gyermekek felé, most van itt az ideje.
Készek vagyunk-e hitünket azzal megmutatni, hogy új
misszionáriusokat kérünk az ÚRtól – és nem keveset?
Hisszük-e, hogy Isten, aki így szereti ezt a világot,
valóban küldeni fog több misszionáriust, és még a
szükségeikről is gondoskodni fog?
Kérjük,
imádkozz
velünk
misszionáriusokért!
Könyörögj az ÚRhoz, hogy többen legyenek, akik a
hit embereiként készek elviselni bármilyen nehézséget
annak érdekében, hogy a még elveszett gyermekeknek
hirdethessék az evangéliumot, bárhová küldi is őket az
Aratás URa!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős G.)

1. csütörtök – Románia
Kérjük, imádkozzatok a nagyszebeni Vezetőképző
Tanfolyamon részt vevő csapatért! Könyörögjünk,
hogy mindenben, amit tesznek, felismerjék Isten
kegyelmét és segítségét!
2. péntek – Görögország
Kérjük, imádkozzatok, hogy minden gyermek és fiatal,
aki részt vesz a különböző nyári táborokban,
személyesen megismerje Istent! Többféle módon
próbálunk eljutni hozzájuk: 5 Napos Klubokban,
parkokban
rendezett
alkalmakon,
romaés
menekülttáborokban tartott evangélizációkon.
3. szombat – Albánia
Dicsérjük Istent, amiért irgalmas hozzánk, és megvéd
minket az országban uralkodó bizonytalan politikai és
gazdasági helyzetben is. Azért könyörgünk, hogy
legyen lelki éhség és szomjúság Isten élő Igéjére.
4. vasárnap – Magyarország
Munkatársaink közül legtöbben nyár végére tervezik
szabadságukat. Imádkozunk, hogy testileg, lelkileg és
szellemileg is megpihenhessenek és felfrissülhessenek.
Életbevágóan
fontos,
hogy
munkatársaink

szeptemberben az Úrtól kapott erővel és ösztönzéssel
állhassanak szolgálatba.
5. hétfő – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk a hónap első felében a CEF által szervezett
első boszniai gyermektáborért! Imádkozzunk, hogy az
Úr védelmezzen meg minden résztvevőt, és nyissa meg a
gyermekek szívét az evangélium előtt!
6. kedd – Szerbia
Imádkozzunk, hogy a sok nyári tábor, 5 Napos Klub,
különleges alkalom alatt Isten formálja át a szíveket és
az életeket! Imádkozzunk, hogy a gyermekek és a
tizenévesek a helyi keresztyén közösségekhez
csatlakozva
tovább
növekedjenek
hitükben,
imádkozzanak és olvassák a Bibliát!
7. szerda – Moldova
Még három héten át lesznek több helyen 5 Napos
Klubok; kérjük, imádkozzatok értük továbbra is!
Könyörögjünk, hogy minden önkéntesen keresztül a
Szentlélek szólalhasson meg!
8. csütörtök – Koszovó
Egy házaspár kész lett volna részt venni az idei nyári
Vezetőképző Tanfolyamon, de mivel a tananyag még
nem érhető el albán nyelven, el kellett halasztanunk a
képzésüket. Imádkozzunk, hogy jól haladjanak a
fordítók!
9. péntek – Ciprus
4 éve, amióta hivatalosan megalakult Cipruson a CEF,
egy kicsiny bizottság felügyeli az itt folyó munkát.
Kérjük, imádkozzatok a tagokért, hogy ha kevesen is, de
annál szenvedélyesebben végezzék a gyermekevangélizációt!
10. szombat – Lengyelország
Imádkozzunk Nataliáért, aki most végzi a Vezetőképző
Tanfolyam második felét Nagyszebenben! Az Úr áldja
meg és készítse fel őt a hosszú távú szolgálatra itt,
Lengyelországban, a gyermekek között!
11. vasárnap – Észak-Macedónia
Imádkozzunk
az
augusztusra
tervezett
nyári
programokért! Imádkozzunk, hogy lehetőségünk legyen

szeptemberben új Örömhír Klubokat indítani!
12. hétfő – Montenegró
Podgorica ad helyet az augusztus 12–17-ig tartó
szabadtéri tini tábornak, amelyre az egész Balkánról
várjuk a tizenéveseket. Idősebb tinijeink is itt lesznek.
Imádkozzunk, hogy bátorítást kapjanak, és növekedjen
a hitük! Imádkozzunk, hogy a tábort vezető csapat
Istennek engedelmeskedve szolgáljon!
13. kedd – Románia
Imádkozzunk, hogy idén nyáron is sok ezer
evangéliumi
szórólapot
oszthassunk
szét!
Imádkozzunk önkéntesekért, akikben megvan a látás
arra, hogy végezzék ezt a szolgálatot!
14. szerda – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk Vladimir és Marijana K-ért, akik a
szerbiai Mrčajevciben folyó nyárimisszionáriusképzésen tanítanak! Imádkozunk, hogy legyenek
Boszniában is érdeklődők, akik eljönnek erre a
tanfolyamra!
15. csütörtök – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok továbbra is a táborokért, a
vezetőkért és a segítőkért! Imádkozzunk, hogy azok a
falvak, ahol 3 és 5 Napos Klubokat fogunk tartani,
nyitottak legyenek! Hadd hallja meg minél több
gyermek szüleivel együtt az örömhírt! Isten Igéje
formálja át szívüket, gondolataikat és cselekedeteiket!
16. péntek – Törökország
Citadel most ér haza Romániából. Imádkozzunk érte,
hogy hasznosítani tudja az ott tanultakat!
17. szombat – Szlovákia
Minden év augusztus végén tartunk egy
tanítványképző tábort, ahová a táborokban és az
Örömhírt Szlovákiának szolgálatban részt vett
önkéntesek, segítők jönnek el. Ez az egyhetes tábor
kitűnő alkalom az új kihívások és szolgálatok
bemutatására, de a lelki növekedésre és arra is, hogy
megtanuljuk életünk dolgait helyes fontossági
sorrendbe tenni. Kérjük, imádkozzatok ezért a táborért,
hogy segítségével a CEF segítőinek és leendő
munkatársainak hitben erős nemzedéke formálódjon

