
17. szerda – Csehország 
Hálásak vagyunk minden önkéntesért, aki ebben az 
évben segített bennünket: Örömhír Klub tanítókért, 
tanfolyami oktatókért, informatikai szakemberekért, a 
Levelező Klub tanácsadóiért stb. Isten tartsa meg őket a 
szolgálatban! 
 

18. csütörtök – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok a CEF Országos Vezetőségének 
tagjaiért, akik a Cipruson folyó munka fejlesztésén 
fáradoznak! Érett keresztyének ők, akik szeretik az Urat, 
és vasárnapi iskolában szolgálnak. Könyörögjünk, hogy 
Isten adjon nekik bölcsességet, hogy tudják, milyen 
lépéseket kell tenniük a mostani, nehéz időben! 
 

19. péntek – Montenegró 
Hordozzuk imádságban az idei nyári táborok terveit! 
Kérjük el az alkalmas időt, amikor a táborok 
megtarthatók! 
 

20. szombat – Lengyelország 
Mi tervezünk, de Isten tudja legjobban, mit kell tennünk 
Őérte és a gyermekekért. Terveink szerint ebben a 
hónapban Zoryban, a jövő hónapban pedig Tarnowskie 
Goryban tartanánk LEGO® fesztivált, de nem tudjuk, 
lesz-e idő ezekre. Isten, aki elhívott minket, vezessen el a 
gyermekekhez, és segítsen meg a nehéz körülmények 
ellenére is, hogy hűségesen adjuk tovább az örömhírt! 
 

21. vasárnap – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy Isten bátorítsa a hívőket arra, hogy 
közbenjárjanak a gyermekszolgálatért, és részt is 
vegyenek benne! 
 

22. hétfő – Magyarország 
Könyörögjünk, hogy legyen az Örömhír újságnak 
terjesztési/értékesítési munkatársa! Azért imádkozunk, 
hogy olyasvalakit találjunk, aki ezt a feladatot hosszú 
távra el tudja vállalni, és a szomszéd országokban élő 
magyar kisebbségek között is meg tudja szervezni az 
újság terjesztését! 
 

23. kedd – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy legyen főállású 
gyermekmunkásunk, és többeknek legyen fontos, hogy 
eljuttassák az evangéliumot a gyermekekhez! Van 

néhány önkéntesünk, de főállású munkatárs nélkül nem 
lehet a munkát teljessé tenni. 
 

24. szerda – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk mindazokért a tinikért, akik ott lesznek a 
táborban, amelyért könyörögtünk, amelyet 
megszerveztünk, és amelyről hisszük, hogy meg is 
tarthatjuk (június 24–30-ig)! 
 

25. csütörtök – Koszovó 
Imádkozzunk Marigonáért – ő egy fiatal hölgy, aki néhány 
éve a CEF szolgálata által megismerte Krisztust, majd igen 
nehéz, bizonytalanságokkal teli korszak következett az 
életében. Az ÚR hordozza őt, és vezesse ki belőle 
megerősödve! 
 

26. péntek – Horvátország 
Imádkozzunk azokért a roma gyermekekért, akik már 
többféle módon is hallhatták az evangéliumot: az ÚR 
nyissa meg szívüket, ők pedig engedjék neki, hogy 
gyökeresen megváltoztassa életüket! 
 

27. szombat – Albánia 
Májusra és júniusra három szemináriumot terveztünk 
tanítóknak, de mindegyiket el kellett halasztanunk. Adjon 
Isten bölcsességet, hogy ki tudjuk jelölni az új időpontokat, 
és adjon tanítókat, akik érdeklődnek és eljönnek! 
 

28. vasárnap – Románia 
Dicsérjük Istent minden lehetőségért, amit ad az 
evangélium hirdetésére! Imádkozzunk, hogy azok a 
gyermekek, akik már személyesen ismerik Istent, 
növekedjenek hitükben! 
 

29. hétfő – Görögország 
Sok, különböző bibliai igazságokat tanító bábfilmet 
készítettünk. Új munkatársunk, Mark P., hangfelvételt 
készített sok gyermek-evangélizációs énekről, Szotiria D., 
az új gyermekmunkásunk pedig gyermekeknek szóló 
videók készítésébe kezdett. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
áldás legyen mindezeken az erőfeszítéseken, és sok 
gyümölcs teremjen általuk az Úrnak! 
 
30. kedd – Közép-Európa 
Dicsérjük az URat, mert Darko, a területi igazgató 
asszisztense megkapta a szolgálatához szükséges új autó 
árának egy részét. Imádkozzunk, hogy az ÚR 
gondoskodjon a hiányzó összegről is! 

 
„Mert hallottuk, hogyan szárította ki 

az ÚR előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor 
kijöttetek Egyiptomból”  

(Józsué 2,10a). 
  
Csoda a bejáratnál 
  

Amikor a Biblia Ráhábot említi, mindnyájunknak 
eszébe jut, hogyan élt: parázna asszony volt. 
Kétségtelen, hogy nem éppen hízelgő elnevezés ez: 
rámutat bűnös életére. Van azonban más, ennél 
fontosabb dolog is, ami miatt Ráhábra emlékezünk: új 
életet kezdett hitben. 
Ráháb bizonyságot tett a fiatal kémeknek arról, hogy 
amikor hallotta, milyen csodát tett az ÚR: kiszárította 
a Vörös-tengert Izráel népe előtt – akkor ezt hitte is. 
Valószínű, hogy egyetlen szemtanút sem tudott 
kikérdezni, hogyan történt ez a csoda; Bibliája sem 
volt, amelyből elolvashatta volna; nem jutottak el 
hozzá fizikusok kutatási eredményei, sem bibliahű 
teológusok szavai, amelyek megerősítették volna, 
hogy ez megtörténhetett. Egyszerűen csak hitte, hogy 
az ÚR, Izráel Istene képes volt és hajlandó volt a 
Vörös-tengert kiszárítani. 
Később, amikor eljött a lehetőség – negyven évvel a 
Vörös-tengernél történt nagy csoda után – be is 
bizonyíthatta, hogy hite valódi. Hite által maga is 
részese lehetett Isten tervének. 



Azzal, hogy elrejtette a kémeket, majd odakötötte 
ablakára a vörös zsinórt, és buzgón hívta családja 
tagjait, hogy jöjjenek be a házába, mert csak így 
menekülhetnek meg Jerikó pusztulásának napján, 
fényes bizonyságot tett az ÚR megmentő hatalmába és 
hatalmas ígéreteibe vetett hitéről. Végül abban a 
jutalomban lehetett része, hogy saját háza ajtajánál 
láthatta a korábbihoz hasonló csodát: azt, ahogyan 
Isten kettéválasztotta a Jordánt, majd menedéket adott 
neki és szeretteinek, miközben a városfal többi része 
mind leomlott. 
Tanítsuk a gyermekeknek is, hogy higgyenek az ÚR 
minden csodájában, amiről a Biblia ír; hogy készek 
legyenek hitüket cselekedetekben is megmutatni; és 
amikor Isten szerint annak ideje van, meglássák saját 
életükben is az Ő csodáit! Könyörögjünk több hűséges 
hívőért, akik mindent, amit az ÚR tett, megtanítanak a 
gyermekeknek – kételkedés nélkül! 
Krisztusért, 

 Sebastian Edelmann 
(ford.: Fejős Gergő) 

 
1. hétfő – Bulgária 
Dicsérjük Istent a most kezdődő nyárért; dicsérjük Őt, 
amiért lehetővé teszi, hogy a városban és a hegyekben 
táborokat tarthassunk! 
 

2. kedd – Moldova 
A nyári szünet hazánkban június 1-jén szokott 
kezdődni, de most a járványhelyzet miatt 
meghosszabbodhat a tanév. Kérjük, imádkozzatok a 
tervezett táborokért, képzésekért és a CityKids 
projektért! Kérjünk bölcsességet, hogy alkalmazkodni 
tudjunk minden helyzethez! 
 

3. szerda – Szlovénia 
A koronavírus miatt az amerikai önkéntes csoportok 
közül sokan nem jönnek el az idén. Imádkozzunk, 
hogy találjunk elegendő segítőt a nyári táborokhoz! 
 

4. csütörtök – Koszovó 
Imádkozzunk, hogy idén is lehetőségünk legyen nyári 
táborokat szervezni gyermekeknek és tizenéveseknek! 
A koronavírus-helyzet a mi munkatársainkat is – mint 

sokakat szerte a világban – megakadályozta abban, hogy 
terveket készítsenek. 
 

5. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy ezen a nyáron is megnyithassuk a 
tábort, és sok gyermek jöjjön el hozzánk előkészített 
szívvel Isten Igéjének meghallására! Az előző években 
általában 700–900 gyermeket fogadhattunk nyaranta. 
 

6. szombat – Montenegró 
Dicsérjük az URat az idei gyermektáborra érkezett 
adományért! Dicsérjük Őt mindazokért, akik a 
Montenegróban folyó munkát bármilyen módon 
támogatják! 
 

7. vasárnap – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy a nyári táborokat és más 
programokat meg tudjuk tartani valamilyen módon! 
Kérjük, hogy a gyermekek és a tinik jobban 
megismerhessék Krisztust, és növekedjenek hitükben! 
 

8. hétfő – Magyarország 
Imádkozzunk valamennyi képzés és tábori program 
szervezési munkáiért (különösen a debreceni 
nyárimisszionárius-képzésért), a COVID-19 
világjárvány miatti korlátozásokra gondolva! Azért 
könyörgünk, hogy Isten tegye lehetővé minden 
evangéliumi programunk megtartását. 
 

9. kedd – Csehország 
Imádkozzatok nyári szolgálatunkért, mivel attól félünk, 
hogy a korlátozások miatt nem fogunk tudni túl sok 
gyermeket (lehet, hogy egyet sem) összegyűjteni! Isten 
adjon bölcsességet, hogy megtaláljuk a módját, hogyan 
érhetünk el minél több gyermeket! 
 

10. szerda – Lengyelország 
Komoly nehézséget okozhat a táborhelyek bérleti 
díjának a kifizetése, ha nem jelentkezik a táborokba 
elegendő gyermek. A koronavírus miatt a szülők nem 
merik elküldeni gyermekeiket táborba. Imádkozzatok 
értünk, hogy higgyük: Isten a jelenlegi pénzügyi válság 
közepette is képes megtalálni a megoldást! 
 
 

11. csütörtök – Bulgária 
Imádkozzunk a bulgáriai, Sztara Zagorai területen 
tartandó Remény a Gyermekeknek projekt 
előkészítéséért! 
 

12. péntek – Szlovákia 
Imádkozzunk, hogy a csesztei CEF tábor idén nyáron 
is megnyithasson, és fogadni tudja a gyermekeket és 
tizenéveseket! A COVID-19 okozta bizonytalanságban 
nehéz mind a jelentkezési lapok kiküldése, mind a 
segítői csapatok összeállítása. 
 

13. szombat – Törökország 
Sajnálatos módon az április elejére tervezett egyhetes 
képzést le kellett mondanunk. Imádkozzunk, hogy az 
ÚR adjon új lehetőséget, hogy megtaláljuk a megfelelő 
időpontot, hívhassunk hallgatókat, és felkészíthessük 
őket a gyermek-evangélizáció szolgálatára! 
 

14. vasárnap – Románia 
Dicsérjük Istent azokért a tanítókért, akik az elmúlt 
hónapokban részt vettek az online képzéseken, mivel 
más módon ez nem volt lehetséges (családi okok, 
lakóhely stb. miatt)! Imádkozzunk, hogy legyen 
lehetőségük a tanultakat a gyakorlatban megvalósítani! 
 

15. hétfő – Görögország 
Sok olyan gyermek van – pl. a romák vagy más, 
szegényebb családokban élők –, akiknél nincs internet, 
így nem hallgathatják az online bibliai leckéket. Mike 
P., aki korábban havonta látogatta őket, az utóbbi 
hónapokban már nem tehette meg ezt. Kérjük, 
imádkozzatok ezekért a gyermekekért, hogy ne 
felejtsék el, amit a Bibliából eddig tanultak! 
 

16. kedd – Moldova 
Még most is reménykedünk és imádkozunk, hogy 
megtarthassuk a nyári szolgálatokat. Imádkozzatok 
velünk, hogy minden tervezett nyári szolgálatnak 
megteremtődjenek az anyagi feltételei is! 
Könyörögjünk különösen az önkénteseket felkészítő 
tanfolyam és a júliusra tervezett Örömhír Moldovának 
projekt megvalósításához szükséges összegért! 
 


