
Klubok induljanak! 
 

19. szerda – Magyarország 
Imádkozzunk a közvetlenül a tanév végén induló 
táborokért és 5 Napos Klubokért! Könyörgünk, hogy 
sok új élet születhessen Krisztusban! Imádkozunk 
azért is, hogy az újonnan megtérőket a nyár folyamán 
tovább tudjuk gondozni mindaddig, amíg 
bekapcsolódnak valamelyik Örömhír Klubba vagy 
gyülekezetbe. 
 

20. csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozunk, hogy az itt élő hívők odaszánják 
magukat az imádságra a városukban élő gyermekekért 
és fiatalokért. 
 

21. péntek – Moldova 
Imádkozzatok velünk együtt a nyári szolgálatokért, 
különösen azokra a területekre gondolva, ahol az 
elmúlt két évben a helyi szigorítások miatt nehéz volt a 
gyermektáborok és egyéb programok megszervezése! 
Isten adjon nyitott ajtókat ezeken a területeken: a 
Dnyeszter-melléken és Gagauziában! 
 

22. szombat – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok az e hónapra tervezett Szünidei 
Bibliaiskoláért és a táborokért, hogy sok gyermek 
jöjjön el és hallja az evangéliumot! 
 

23. vasárnap – Lengyelország 
Imádkozzunk a nyári szolgálatokért! Isten segítsen 
minket abban, hogy biztatni tudjuk a gyülekezeteket és 
a hívőket, hogy bölcsen használják fel a lehetőséget, 
amikor Isten nyitott ajtókat ad, és 5 Napos Klubokban, 
szabadtéri evangéliumi alkalmakon maguk is 
igyekezzenek elérni a gyermekeket! 
 

24. hétfő – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek nyitottan fogadják az 
evangéliumot a nyári szolgálat során! Korábban voltak 
olyan csoportok, ahol a gyermekek nehezen tudtak 
figyelni. 
 

25. kedd – Szlovákia 
Sok helyen tartunk nyári táborokat, City Kids és 
Örömhírt Szlovákiának programokat. Kérjük, 

imádkozzatok, hogy Isten áldása legyen ezeken az 
alkalmakon! Legyen sok önkéntes, akiket az ÚR használ 
a nyári szolgálatokban és áldássá teszi őket sok gyermek 
életében! 
 

26. szerda – Szerbia 
Hálát adunk Istennek a sok gyermekért, akiket 
elérhettünk tavasszal és húsvétkor a bábműsorokon és 
más programokon keresztül. Könyörgünk, hogy az Úr 
munkálkodjon a szívükben, hogy megértsék az 
evangéliumot és üdvösségre jussanak! 
 

27. csütörtök – Észak-Macedónia 
Ma kezdődik a Tini Táborunk. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy sok tizenéves vegyen részt, és könyörögjünk az 
Úrhoz, hogy az Ő Igéje nagy erővel érintse meg a 
fiatalok életét! 
 

28. péntek – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a Szentlélek készítse fel a 
gyermekek szívét Isten Igéjére, amit egész héten 
hallanak majd! Bárcsak megérintené őket a hallott Ige, 
átformálva elméjüket és egész életüket! Imádkozzunk, 
hogy sok gyermek jöjjön el, és ne legyen akadály az 
anyagi nehézség! Azoknak a gyermekeknek és 
családoknak pedig, akik nem tudják kifizetni a tábort, 
Isten rendelje ki, amire szükségük van! 
 

29. szombat – Románia 
Imádkozzunk a www.everychildinromania.com 
honlapon működő projektekért! Imádkozzunk, hogy 
Isten töltse be a nyári misszionáriusok minden 
szükségét, hogy a gyermekek meghallhassák az 
evangéliumot a szabadtéri alkalmakon, eljöjjenek a 
táborokba, és részt vegyenek többféle City Kids 
programon is! 
 

30. vasárnap – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok mind a 12 görögországi CEF 
munkatársért, akik különféle módszerekkel próbálják 
átadni az evangéliumot a gyermekeknek (görögöknek, 
romáknak és menekülteknek). Mi ketten (Sztefanosz és 
Magda) Isten bölcsességét kérjük, hogy vezethessük ezt 
a csapatot. Isten adjon mindig minden tagunknak 
szeretetet és jó közösséget egymással! 

 
A mennybe függesztette szemeit 
 

„Mivel pedig (István) teljes volt Szent Lélekkel, a 
mennybe függesztvén szemeit, látta Istennek 

dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől.” 
ApCsel 7,55 

 
Sir Walter Newman Flower egy 1923-ban megjelent 
könyvében ír arról, hogyan komponálta Georg 
Friedrich Händel híres művét, a Messiást. Elejétől a 
végéig mindössze 24 napjába telt, mialatt ki sem lépett 
kicsiny londoni házából. Egyszer még az ételét is 
érintetlenül hagyta csaknem egy hétig. A cseléd egyre 
csak morgolódott, hogy milyen szenvedélyesek tudnak 
is lenni a zenészek. De egyszer, mikor hívatlanul 
bement a szobába, hogy rávegye Händelt, hagyja abba 
a munkát és egyen, látta, hogy gazdája arcán könnyek 
gördülnek, és hallotta, amint így szól: „Azt hiszem, 
magam előtt láttam a menny teljességét és magát a 
hatalmas Istent.” Éppen akkor fejezte be Händel a 
Halleluja kórust. 
A Biblia elbeszéli, hogy István, a mártírrá lett 
diakónus, a mennyre függesztette szemeit és látta Isten 
dicsőségét. Attól a pillanattól nem a kövezés 
fájdalmára figyelt, hanem Isten dicsőségét szemlélte. 
Bizonyítékok ezek, hogy a dicsőség Istene az övéinek, 
akik szeretik és drágának tartják az ÚR Jézust, 
megadhatja, hogy az Ő hívó szavára a mennybe is 
betekintsenek. Igaz ugyan, hogy amint Isten 



gyermekei a mennybe tekintenek, közülük is csak 
nagyon kevesek lesznek képesek Händel Messiásához 
hasonló csodálatos művet alkotni; igaz az is, hogy nem 
minden hívő lesz mártírrá úgy, ahogyan István; de 
Isten dicsőségét egyszer minden gyermeke látni fogja. 
Azért imádkozom, hogy az evangélium valamennyi 
tanítója tiszta képet mutathasson fel a gyermekeknek a 
mennyről, és ki tudja munkálni bennük a mély vágyat 
arra, hogy Krisztussal legyenek az örökkévalóságban, 
és lássák Isten dicsőségét. 
És még valami: ha egy bűnös ember alkotása, amilyen 
a Halleluja kórus is, ilyen csodálatosan fel tudja 
emelni lelkünket az ÚRhoz, milyen lesz, amikor már 
nem csupán betekinthetünk a mennybe, hanem ott 
leszünk Ővele, és a legszebb, leghatalmasabb 
kórusban fogunk zengeni az Ő dicsőségére! 
Toborozzunk ebbe a kórusba még több énekest! 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford. Fejős G.) 
 
1. szombat – Moldova 
Imádkozzatok velünk a június 1-jére, a nemzetközi 
gyermeknapra tervezett különleges szabadtéri 
evangélizációs alkalmakért! Imádkozzunk, hogy 
önkéntesek is segítsék ezt a szolgálatot, és olyan 
szívekre találjunk, amelyek nyitottak az evangéliumra! 
 

2. vasárnap – Szerbia 
Imádkozunk, hogy Isten áldja meg a tábori szolgálatra 
készülő tanítókat és önkénteseket. Könyörgünk értük, 
hogy hallják meg a Szentlélek szavát, készek legyenek 
a szolgálatra és az örömhír hirdetésére. 
 

3. hétfő – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Elkezdődött a tábori időszak. Imádkozzunk minden 
gyermekért, hogy figyelemmel hallgassák Isten Igéjét, 
és sokan megismerhessék közülük Krisztust mint 
Megváltójukat! 
 

4. kedd – Ciprus 
Sztefanosz és Magda B. júniusban Ciprusra látogat. 
Tanítóknak szervezett felkészítő szemináriumokat és 
szolgálói megbeszéléseket tervezünk. Kérjük, 

imádkozzatok, hogy Isten küldjön sok fiatalt ezekre a 
felkészítőkre, és adjon nekik olyan látást, amellyel 
elérhetik a ciprusi gyermekeket! 
 

5. szerda – Albánia 
Ebben a hónapban napközis táborokat és szünidei Biblia 
Klubokat szervezünk Fier, Durrës és Tirana városában. 
Kérjük, imádkozzatok munkatársainkért, akik most 
ezeknek a programoknak a lebonyolításával 
foglalatoskodnak! Ragyogjon be a gyermekek által sok 
nem hívő otthonba az evangélium világossága! 
 

6. csütörtök – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy minden tanító és segítő, aki 
a táborokban szolgál, jól felkészült legyen! 
Elevenedjenek meg és legyenek láthatóvá életükben a 
Biblia igazságai, és jól átadhassák ezeket az igazságokat 
a gyermekeknek, fiataloknak is! 
 

7. péntek – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy Isten áldja és oltalmazza meg a 
gyermektábort, hogy sok gyermek hallja és értse meg az 
evangéliumot, és újuljon meg az életük! 
 

8. szombat – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy Isten vezessen minket nyári 
szolgálataink tervezésében! Gyermekek, tizenévesek és 
családok nyerhessenek áldást munkánk által! 
 

9. vasárnap – Közép-Európa 
Ma indul a Vezetőképző Tanfolyam az erdélyi 
Nagyszebenben. Sokan tervezik a részvételt. 
Imádkozzunk Sebastian és mások tanításáért! 
 

10. hétfő – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a Rybnikben június utolsó 
hetére tervezett szolgálat által sok gyermeket érjünk el, 
és felkészíthessük a más városokból ideérkező fiatalokat 
is! 
 

11. kedd – Törökország 
Imádkozzunk Citadel férjéért, hogy el tudja látni a 
gyermekeket, amíg Citadel a nagyszebeni Vezetőképző 
Tanfolyamon vesz részt! Citadel férje a nyár folyamán 
több gyermektábort szeretne tartani. 

12. szerda – Magyarország 
Imádkozzunk a debreceni nyárimisszionárius-képzés 
előkészítésének befejezéséért! Imádkozzunk, hogy 
legyen több fiatal önkéntesünk és segítőnk! Bárcsak az 
Úr több helyi gyülekezetet is indítana arra, hogy részt 
vegyen a szolgálatban! 
 

13. csütörtök – Románia 
Ebben a hónapban nyárimisszionárius-képzések 
folynak Hunyadvár, Szucsáva és Damboviţa 
településeken. Imádkozzunk, hogy a résztvevők nagy 
bátorsággal hirdessék az evangélium üzenetét a 
szabadtéri alkalmakon! Hadd hallja meg sok gyermek 
az evangéliumot általuk! 
 

14. péntek – Bulgária 
Dicsérjük az Urat, amiért Jordankát három új Örömhír 
Klubbal ajándékozta meg! Kérjük, imádkozzatok érte, 
hogy találjon elegendő segítőt, és fel is készíthesse 
őket! 
 

15. szombat – Csehország 
Imádkozzunk Vera F-ért, aki most a nagyszebeni 
Vezetőképző Tanfolyamon vesz részt! Imádkozzunk, 
hogy érthető legyen a tanítás, és Isten segítse meg a 
tolmácsokat is! 
 

16. vasárnap – Koszovó 
Minden évben nagy kihívás a támogatás előteremtése a 
táborok megszervezéséhez és a szolgálathoz. 
Imádkozzunk, hogy az Úr gondoskodjon róla, és 
ezáltal sok gyermek kerüljön Isten Igéjének hatalma 
alá! 
 

17. hétfő – Csehország 
Több helyen tartunk képzéseket, szemináriumokat a 
tábori munkatársaknak; kérjük, imádkozzatok ezekért! 
Imádkozzunk, hogy tisztán, világosan tudjuk hirdetni 
az evangéliumot, és a Megváltóhoz vezethessük a 
gyermekeket! 
 

18. kedd – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy bátran és kitartóan végezzék a 
keresztyének a gyermekek közti szolgálatot! 
Könyörgünk, hogy Isten vezetésével új kapcsolatokat 
építhessenek, és  Ő nyisson ajtót, hogy újabb  Örömhír  


