
mokba! 
 
19. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy az Úr adjon a lelki igazságok 
iránti mély vágyakozást a gyermekek szívébe, akik a 
nyári Biblia táborokban részt vesznek! 
 
20. szombat – Moldova 
Erre a hónapra terveztünk egy önkénteseknek szóló 
képzést, amelyet 5 Napos Klubok követnének az 
ország északi részén, különböző helyeken. 
Imádkozzatok velünk, hogy Isten küldjön odaszánt 
fiatalokat ebbe a szolgálatba! Imádkozzunk azért is, 
hogy a nyár elmúltával új Örömhír Klubokat 
indíthassunk ezeken a helyeken, hogy a gyermekek 
még többet tanulhassanak Istenről! 
 
21. vasárnap – Bulgária 
Imádkozzunk az idén nyárra tervezett hat tini- és hat 
gyermektáborért! Imádkozzunk, hogy sok gyermek 
jöjjön az Úrhoz, és élhessen át lelki növekedést! 
 
22. hétfő – Magyarország 
Sz. Rékáért imádkozunk, aki az erdélyi, nagyszebeni 
Vezetőképző Tanfolyam ma kezdődő második felén 
vesz részt! Kérjük az Urat, hogy készítse fel őt a 
főállású területi szolgálatra, amelyet szeptembertől 
kezdene el Budapesten! 
 
23. kedd – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a lengyel 5 Napos Klubok 
szolgálatáért! Imádkozzunk, hogy több gyülekezet 
kapjon világos látást arra, hogy végezze ezt a 
szolgálatot a gyülekezeten kívüli gyermekek javára! 
 
24. szerda – Albánia 
Több tábor és több Szünidei Bibliaiskolai program 
folyik jelenleg a CEF munkatársainak szolgálatával. 
Az Úr újítsa meg erejüket! 
 
25. csütörtök – Románia 
Köszönjük, hogy imádságban kísértétek a májusi TCE-
1. (Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1) tanfolyamot. 

25, Románia különböző részeiből érkezett hallgató 
részesült evangélizációs képzésben. Imádkozzunk, hogy 
a lakóhelyükön élő gyermekek számára áldássá 
legyenek! Imádkozzunk különösképpen E-ért, aki 
nagyon szeretne a gyermek-evangélizációban szolgálni 
Istennek! 
 
26. péntek – Szerbia 
Imádkozunk, hogy táboraink áldottak legyenek. Kérjük, 
hogy a tanítók Isten Lelke által vezérelve szólhassanak a 
gyermekekhez, fiatalokhoz! Imádkozzunk, hogy a szívek 
az Úrhoz forduljanak, és a gyermekek a táborból 
hazaérve csatlakozzanak a helyi gyülekezethez! 
 
27. szombat – Albánia 
Luka és Irena szolgálati autója cserére szorul. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy Isten mihamarabb töltse be ezt a 
szükséget, mivel a mostani autó hosszabb utakra már 
nem használható biztonságosan! 
 
28. vasárnap – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok a Tróodosz-hegyen működő 
táborért! Ez az egyetlen keresztyén tábor Cipruson. Sok 
család nyer áldást ez által a szolgálat által. 
 
29. hétfő – Törökország 
Antuan gyermektáborokat tervez erre a hónapra, 
amelyeknek ő lesz a vezetője. Imádkozzunk Isten 
védelméért és lelki áldásokért! 
 
30. kedd – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk továbbra is a kis Anáért (Cvetanka 
kislányáért), aki jelenleg a harmadik és utolsó 
kemoterápiás kezelést kapja. Dicsérjük az URat, Ana jól 
van, és az eredményei is jók. 
 
31. szerda – Csehország 
CEF-munkatársaink idén nyárra is több napközis és 
bentlakásos tábort szerveztek. Imádkozzunk a 
gyermekekért, hogy a Szentlélek tegye számukra 
érthetővé az evangéliumot! Könyörögjünk, hogy 
Krisztus követése mellett tudjanak dönteni! 
Imádkozzunk utógondozásukért is! 

 
„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még 

nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy 
amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk 

hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen 
valójában.” 1Jn 3,2 

 
Nagyobb jutalom 
 

Adam Clark (1811 – 1866) skót építőmérnök volt. Ő 
kapott megbízást a világhírű Lánchíd, a Budapest két 
részét összekötő legelső híd megépítésére. Lenyűgöző 
szépségű, amit itt alkotott. Ezt követően számos más 
híd építésén is dolgozott: Szászországban, 
Csehországban, Bécsben, ill. ő vezette még egy budai 
alagút megépítését is. 
Az osztrák-magyar uralkodó, V. Ferdinánd - hogy 
kitüntesse őt a Lánchídon végzett kiváló munkájáért - 
osztrák nemesi címet kívánt adományozni neki. Clark 
ezt az ajánlatot udvariasan visszautasította azzal, hogy 
ő skót nemesi címet örökölt az őseitől, és ez elég neki. 
Budapesten a Lánchíd és a vár alatti alagút közötti tér 
az ő nevét viseli. Ez nemcsak a kiváló műszaki 
tehetségének, hanem nagyszerű erkölcsi tartásának is 
emléket állít. 
Mi, miközben az ÚRnak szolgálunk, hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni arról, milyen örökséget kaptunk 
Mennyei Atyánktól az ÚR Jézus Krisztus által. Földi 
uralkodók megbecsülésére, vagy egyszerűen csak az 
emberek elismerésére éhezünk. Isten Igéje azonban azt 
mondja, hogy mi – az Ő ingyen ajándékából – már 



most Isten gyermekei vagyunk, és ez még csak a 
kezdet! Micsoda megtiszteltetésben van részünk! 
Talán te is arra vágysz, hogy uralkodóktól vagy 
másoktól elismerést, jutalmat kapj? Ne feledd, hogy 
Isten gyermekének neveztetsz, és ezzel már megkaptad 
a legmagasabb jutalmat a legmagasabb 
hatalmasságtól! 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős G.) 
 
1. hétfő – Görögország 
Július 1–6. között tartjuk sporttáborunkat Filyróban 
(Thesszaloniki közelében). Kérjük, imádkozzatok, 
hogy egy gyermek se sérüljön meg, és elfogadják az 
Urat mint Megváltójukat! Július 22–27. között Tini 
Kalandtábort szervezünk. Imádkozzunk, hogy az 
evangélium megváltoztassa a fiatalok életét! 
 

2. kedd – Szlovákia 
Kérjük, hordozzátok imádságban az Örömhírt 
Szlovákiának missziót, melyre július 1–4. között kerül 
sor Poprád körzetében (Szlovákia északi részén)! 
Bátorítani szeretnénk a gyülekezeteket, hogy vigyék az 
evangéliumot a városaikban, falvaikban élőkhöz. 
 

3. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a július 1–7-ig tartó bugojnói 5 Napos 
Klubért! Imádkozzunk, hogy a gyermekek sok barátot 
hozzanak magukkal, és áldást jelentsen ez a klub sok 
gyermeknek és családnak! 
 

4. csütörtök – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk, hogy a táborban (július 2–7.) részt vevő 
tizenévesek szíve nyitott legyen Isten Igéjére! 
 

5. péntek – Magyarország 
Megköszönjük, ha imádkoztok a debreceni 
Nyárimisszionárius-Képző Tanfolyamért (június 30–
július 13. között) és azokért a gyülekezetekért, 
amelyek 5 Napos Klubokat fognak szervezni, hogy 
hatékonyan tudják hirdetni ezt a szolgálatot. 
Imádkozzunk a nyári misszionáriusokért, hogy 
szolgálatuk alatt növekedjenek lelkileg, és azoknak a 

gyermekeknek a megtéréséért is, akik ezeken az 5 Napos 
Klubokon hallani fogják az evangéliumot! 
 

6. szombat – Horvátország 
Dicsérjük az Urat azokért, akik segítettek Vesnának és 
Rujanának, hogy részt vehessenek az európai 
konferencián! Imádkozzunk, hogy az Úr ezután is 
használja életükben és szolgálatukban a bibliai tanítás 
ajándékát! 
 

7. vasárnap – Moldova 
Imádkozzunk együtt az erre a hónapra tervezett négy 
különleges LEGO-táborért és a 14 napközis táborért! 
Kérjük, hogy Isten Igéje formálja át sok gyermek életét, 
akik hallgatják az evangéliumot! 
 

8. hétfő – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy a július 8–13-ig tartó Tini Táborban 
a fiatalok megtanulják, hogyan érthetik meg és hogyan 
élhetik meg az evangéliumot! Imádkozzunk, hogy a 
tanítók a Szentlélekre figyelve tanítsanak és 
beszélgessenek a fiatalokkal! 
 

9. kedd – Szlovénia 
Terveink szerint ennek a hónapnak minden hetében 
gyermek- és tini táborokat tartunk. Kérjük, 
imádkozzatok a táborvezetőkért, a segítőkért és a 
résztvevőkért! A vezetőknek jó egészségre, bölcsességre 
és sok-sok energiára van szükségük. Kérjük, 
imádkozzatok a külföldi segítőkért, akiknek gyorsan kell 
alkalmazkodniuk az új időzónához, az itteni kultúrához 
és életritmushoz! 
 

10. szerda – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok Edytáért, Liliannáért, Konradért, 
Danuta Sn-ért, Danuta Sp-ért és Lukaszért, akik az idei 
nyári gyermek- és tinitáborokat vezetik! Segítsen meg 
minket az Úr, hogy hűségesen és tisztán ismertessük 
meg az üdvösség evangéliumát a gyermekekkel! Segítse 
őket az Úr, hogy növekedjenek a kegyelemben! 
 

11. csütörtök – Közép-Európa 
Imádkozzunk az irodavezetőinkért: Balázsért és 
Ildikóért, akik a nyáron segítőkként vesznek részt 
különböző táborokban! 

12. péntek – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a bosznia-hercegovinai hallgatókért, 
akik idén nyáron részt vesznek a romániai 
Vezetőképző Tanfolyamon! Imádkozzunk, hogy az Úr 
adjon nekik erőt az odafigyelésre, és vezesse őket 
tanulásuk közben! 
 

13. szombat – Románia 
Július 13–20. között tartjuk Damboviţa megyében az 
Örömhírt Romániának missziót. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy ez a program, melyet – ha Isten 
segít – 100 különböző helyszínen fogunk tartani, 
áldást jelentsen sok gyermek számára! 
 

14. vasárnap – Koszovó 
Megköszönjük, ha imádkoztok a táborokért. Hat tábort 
terveztünk a koszovói hegyekben. Imádkozzunk, hogy 
Isten Igéje életeket formáljon át! Kérjük, hogy az Úr 
oltalmazza meg a gyermekeket és a tanítókat! 
 

15. hétfő – Görögország 
Sztefanosz és Magda B. egy hétig tanít a Vezetőképző 
Tanfolyamon az erdélyi Nagyszebenben. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy Isten adjon nekik biztonságos 
utazást oda és vissza, és hogy az Ő bölcsességével és 
erejével taníthassanak! 
 

16. kedd – Törökország 
Dicsérjük az Urat, hogy több ember is segít a CEF 
különböző kiadványainak lefordításában. 
Imádkozzunk a szolgálatukért! 
 

17. szerda – Ciprus 
Nicosiában és Larnakában Szünidei Biblia Klubokat 
szervezünk. Kérjük, imádkozzatok néhány 
önkéntesért, akik segítenek a gyermekprogramok 
lebonyolításában! 
 

18. csütörtök – Csehország 
Dicsérjük az Urat a 11 LEGO-találkozóból álló 
sorozatért, amelyet májusban és júniusban tartottunk 
Nyugat-Csehországban! Sok gyermek itt hallhatta 
először az evangéliumot. Imádkozzunk értük! Kérjünk 
az Úrtól további lehetőségeket, hogy 
bekapcsolódhassunk   különböző  gyülekezeti   progra- 


