
17. hétfő – Horvátország 
Imádkozzunk azért a német házaspárért, akik tervezik, 
hogy elvégeznek nálunk egy Vezetőképző Tanfolyamot! 
Imádkozzunk, hogy legyenek barátaik is, akik készek 
támogatni későbbi horvátországi szolgálatukat! 
 

18. kedd – Albánia 
Könyörögjünk, hogy Isten segítsen meg bennünket ebben 
a nehéz helyzetben, és adjon új lehetőségeket a 
gyermekekkel való találkozásra és szolgálatunk 
folytatására! 
 

19. szerda – Csehország 
Imádkozzunk, hogy Prágában a nyári vakáció után új 
szolgálati lehetőségek nyíljanak! A CEF csapata egy új 
Örömhír Klub elindítására készül, és nyitott ajtóra 
találtunk egy gyermekotthonban is, így ott is tarthatunk 
alkalmakat. 
 

20. csütörtök – Magyarország 
Legtöbb munkatársunk a nyáron szabadságra is megy. 
Imádkozzunk, hogy testileg, szellemileg és lelkileg is 
megpihenhessenek és megújulhassanak! Életbevágóan 
fontos, hogy munkatársaink szeptemberben az Úrtól 
kapott erővel és indíttatással tudjanak szolgálatba állni. 
 

21. péntek – Bulgária 
Dicsérjük az Urat, mert YouTube-csatornánkra nagyon 
sok bibliai leckét tölthettünk fel. Imádkozzunk, hogy az 
otkrivateli.com gyermek-weboldalon (a bolgár 
Csodaklikk) is folytathassuk a munkát! 
 

22. szombat – Törökország 
Imádkozzunk továbbra is olyan emberekért, akik készek 
lennének teljes egészében és lehetőleg hosszú távon 
megszervezni az országos szolgálatot! 
 

23. vasárnap – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok új munkatársainkért, hogy elő 
tudják teremteni szolgálatukra az anyagi támogatást! Két 
ilyen házaspár van és egy egyedülálló hölgy. 
Görögországban nem sok olyan gyülekezet van, ahol 
támogatókat lehet találni a szolgálathoz, ezért szükség 
van arra, hogy Isten új utakat mutasson ebben. 
 

24. hétfő – Észak-Macedónia 
Dicsőség Istennek minden lehetőségért, amelyet ezen a 
nyáron adott, hogy Őt szolgálhassuk, és minden 

gyermekért, aki hallhatta az Úr Jézus Krisztusról szóló 
örömhírt! 
 

25. kedd – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozunk, hogy az Úr adjon nagyobb támogatói csapatot 
a CEF munkatársai és az itt folyó szolgálat mellé, hogy 
ezáltal még több gyermeket érhessünk el. Imádkozzunk 
nyitott ajtókért, hogy új Örömhír Klubokat indíthassunk! 
 

26. szerda – Lengyelország 
Szeptemberben vagy októberben elkezdődik az új Örömhír 
Klub szezon. Kérjük, imádkozzatok, hogy a hosszú tavaszi 
otthoni bezártság ellenére megújult örömmel vehessenek 
részt az alkalmakon a gyermekek és mindazok, akik 
szolgálnak feléjük sok lengyel városban és faluban! 
 

27. csütörtök – Montenegró 
Hálát adunk Istennek, amiért a CEF igen sok érdekes 
gyermekkönyvet tudott kiadni. Imádkozzunk, hogy 
mindezek a könyvek jó kezekbe kerüljenek! 
 

28. péntek – Moldova 
Reméljük, szeptemberben visszaállhatunk a rendes 
„kerékvágásba”, és újra megnyithatjuk az Örömhír 
Klubokat. Imádkozzunk nyitott ajtókért és Isten Igéjére 
nyitott szívekért! 
 

29. szombat – Koszovó 
Hála az ÚRnak a szolgálatot hűségesen támogatókért! 
Könyörögjünk, hogy a keresztyének között többen is 
készek legyenek hordozni a szolgálat terhét! 
 

30. szombat – Szerbia 
Imádkozzunk a szeptemberi Örömhír Klubok 
előkészítéséért! Isten végezze el bennünk, hogy az Ő tervei 
szerint, a legjobbat adva végezhessük a szolgálatot! 
 

31. hétfő – Közép-Európa 
Dicsérjük az URat, amiért Sebastian és Darko (akinek a 
jövő évtől át kell vennie a CEF közép-európai 
szolgálatának a vezetését) idén is ellátogathatott számos 
országba. Imádkozzunk, hogy feloldják az utazási 
korlátozásokat, és az elkövetkező hónapokban 
eljuthassanak a többi országba is, és tanácsadásukkal 
segíthessék az ott folyó munkát! 
 

 
„Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az 
egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek.” Mk 16,15 
 
Fontos levél, három aláírással 
  

A XIX. század elején az amerikai Massachusetts 
állambeli Williamstown város Williams College 
egyetemének missziói lelkületű hallgatói 
imaközösségeket kezdtek tartani a pogányokért, a 
nemzetekért, az egyes országokért; hetente két ilyen 
alkalmuk volt. Közülük egyeseknek David 
Brainerdnek, az amerikai őslakosok misszionáriusának 
élete adott indíttatást. Ők alapították meg a 
„Testvérek” elnevezésű közösséget. 
Ennek a közösségnek a tagjai 1810. június 27-én 
levelet írtak egyházuk vezetőinek, amelyben 
tisztelettel arra kérték őket, alakítsanak egy missziós 
társaságot, hogy ezzel az egyház felkészüljön arra, 
hogy misszionáriusokat küldjön ki, engedelmeskedve 
a nagy missziói parancsnak. 
Ebben a levélben azt is megírták, hogy ők maguk 
készek odaszánni életüket erre a munkára, amikor 
Isten az Ő gondviselésében megnyitja az utat. A 
levelet hárman írták alá: Adoniram Judson, Samuel 
Nott és Samuel J. Mills. Az egyházi vezetők pozitív 
választ adtak, és megalapították az Amerikai 
Külmissziói Bizottságot. Ezzel indult el az Amerikai 
Egyesült Államokban az a missziói mozgalom, 
amelynek célja az volt, hogy elérje az egész világot. 



A levél három aláírója és a többi „testvér” megtartotta 
szavát. Adoniram Judson és felesége, Samuel Nott-tal, 
feleségével és más misszionáriusokkal együtt 1812-
ben megérkeztek Indiába. Judsonék egy évvel később 
érkeztek meg végleges állomáshelyükre, a buddhista 
Burmába (ma Myanmar), míg Samuel Nott a 
feleségével Indiában folytatta szolgálatát. Nottéknak 
azonban leromlott egészségük miatt négy év múlva 
vissza kellett térniük az USA-ba. 
Samuel J. Mills 1817 vége felé indulhatott el Isten 
gondviselésével Afrikába. Az ő Afrikával kapcsolatos 
tervei azonban nem válhattak valóra. 1818 júniusában 
az ÚR egy hajóról magával vitte őt az örök hazába; a 
tengerbe temették el. 
Hármuk közül, akik aláírták a levelet, egyedül A. 
Judson maradt életben és tartott ki a misszióban, sok 
éven át harcolva a szinte elviselhetetlen 
nehézségekkel. 1850-ben barátjához, Samuel J. 
Millshez hasonlóan ő is egy hajó fedélzetén halt meg; 
őt is a tengerbe temették. Gazdag lelki örökséget 
hagyott hátra. 
Nálatok mi a helyzet? Tartanak-e ma is 
imaközösségeket a diákok? Odaszánják-e életüket az 
ÚRnak? Írnak-e fontos, a világ sorsát megváltoztató 
leveleket? Imádkozzunk azokért a gyermekekért, 
akiknek az evangéliumot hirdetjük! Talán közülük is 
sokakat elküld az ÚR szerte az egész világba. 
 

Krisztusért, 
  Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős G.) 

 
1. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy legalább a nyár második felében 
tudjunk Biblia táborokat tartani! A jelenlegi korlátozások 
mellett még engedélyeztetni sem tudjuk a táborokat, és 
sok szülő habozik beíratni hozzánk a gyermekeit. 
 
2. vasárnap – Románia 
Imakérésünk az, hogy ebben a hónapban valamilyen 
formában meg tudjuk tartani az Örömhírt Romániának 
programot. Imádkozzunk, hogy ez lehetővé váljon, és így 
Buzau megyében is minél több gyermek hallhasson a 
Megváltóról! 

3. hétfő – Szerbia 
Imádkozunk a nyári programokért, hogy taníthassuk a 
gyermekeket és tizenéveseket, és közülük minél többen 
fogadhassák be Jézus Krisztust mint Megváltójukat! 
 

4. kedd – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy a táborban szolgáló önkéntesek és 
tanítók képesek legyenek úgy magyarázni az evangéliumot, 
hogy megértsék a gyermekek! 
 

5. szerda – Csehország 
LEGO®-készletünket az ország több helyén is (Priborban, 
Smilovicében, Litomericében…) felhasználjuk a 
szolgálatban. Imádkozzunk, hogy ezeken a LEGO-
alkalmakon is tisztán és világosan tudjuk tanítani az 
evangéliumot, hogy a gyermekek megértsék és jól 
fogadják! 
 

6. csütörtök – Magyarország 
Óvodások Evangéliumi Tanítása tanfolyamot tartottunk 
júliusban Pécelen 10 hallgatóval. Imádkozzunk, hogy Isten 
áldja meg a tanítókat, hogy a hallottakat alkalmazva 
tanítsák az óvodásokat Isten Igéjéből! 
 

7. péntek – Albánia 
Luka és Irena végzi a Levelező Klub szolgálatot úgy, hogy 
ők maguk viszik házhoz a leckéket a gyermekeknek. 
Imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon a gyermekek 
szívében! 
 

8. szombat – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok a CEF (Gyermek-Evangélizációs 
Közösség) táborának új vezetőiért, Hrisztoszért és Debbie-
ért, valamint kislányukért, Krisztináért! Csodálatos munkát 
végeznek a táborban: építik, bővítik azt, hogy még több 
gyermek hallhasson ott az Úrról. 
 

9. vasárnap – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy a vírus ne akadályozza szolgáló 
csapatainkat a nyári szabadtéri programok megtartásában! 
 

10. hétfő – Koszovó 
A CEF főállású munkatársai, Metush és Nora, amióta a 
kijárási tilalmat feloldották, több gyermeket és önkéntest 
tudtak meglátogatni. Imádkozzunk, hogy sok gyermek 
továbbra is érdeklődéssel hallgassa az örömhírt! 
 

11. kedd – Moldova 
Most már szabadon közlekedhetünk kettesével-
hármasával, és reméljük, hogy ezt a lehetőséget 
kihasználva tudunk ajándékcsomagokat osztani. 
Imádkozzunk bölcsességért, hogy helyes módon tehessük 
ezt, és ennek a szolgálatnak a segítségével is sok 
gyermek hallhassa meg az evangéliumot! 
 

12. szerda – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a lengyel CEF munkatársak új 
nemzedékéért! Sürgősen meg kell találnunk őket és 
beállítanunk a szolgálatba az itt élő sok gyermek között. 
Segítsen meg minket az Úr, hogy hűségesek legyünk, és 
az Ő erejével végezzük ezt a munkát! 
 

13. csütörtök – Montenegró 
Hálát adunk az Úrnak a szolgálatban részt vevő 
valamennyi önkéntesért. Áldunk minden önkéntest, aki 
mindent megtéve velünk együtt munkálkodik a 
szolgálatban. 
 

14. péntek – Szlovákia 
Több bentlakós és napközis tábort is szervezünk Pozsony 
területén. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten adja 
védelmét és áldását minden gyermekre és a táborok 
vezetőire! Bárcsak minél több gyermeket és szülőt 
megérintene az evangélium, és hittel jönnének a 
Megváltóhoz! 
 

15. szombat – Szlovénia 
Imádkozzunk a koronavírus-helyzet megszelídüléséért, 
hogy a nyári szünet idején több lehetőségünk legyen 
közösségben lenni a gyermekekkel, hirdetni nekik Isten 
Igéjét és erősíteni őket hitükben! 
 

16. vasárnap – Ciprus 
Cipruson sok gyermek az internetre csatlakozva nézi a 
bibliai leckéket és evangéliumi tartalmú bábjátékokat, 
amelyeket a görög CEF honlapjára töltünk fel. Ezért arra 
kérünk titeket, imádkozzatok értük, hogy ezeknek a 
videóknak a segítségével megismerjék az Urat, mivel 
jelenleg csak ilyen módon hallhatják az örömhírt. 
 
 


