
19. csütörtök – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok a szlovén munkatársakért! 
Kevesen vagyunk, de sok a munka. Fáradtak vagyunk, 
pihenésre van szükségünk. Isten újítson meg és 
indítson el újra bennünket az Ő dicsőségére! 
 

20. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy jól haladjunk az új épület 
munkálatainak előkészítésével! Ebben az épületben új 
konyha, ebédlő és előadóterem is lesz. Az ÚR 
gondoskodjon a munka anyagi feltételeiről is! 
 

21. szombat – Moldova 
Adjunk dicsőséget az Úrnak minden tanítóért, aki 
tavasszal és nyáron kapott képzést! Imádkozzatok 
velünk az őszre tervezett Tini Klub tanítói képzésért is: 
bölcsen szervezhessük meg, és jöjjenek el lelkes 
tanítók, akik a tanultakat felhasználva az Úrhoz 
vezetik a fiatalokat! 
 

22. vasárnap – Románia 
Dicsérjük Istent a nyitott ajtókért, életünkben 
megjelenő kegyelméért és azért a kiváltságért, hogy Őt 
szolgálhatjuk és az Ő követei lehetünk! 
 

23. hétfő – online szolgálatok 
Hálát adunk Istennek, hogy a járvány alatt is oly 
sokféleképpen teremthettünk kapcsolatot a 
gyermekekkel és a tizenévesekkel. Könyörgünk az 
Úrhoz, hogy segítsen hatékony online tartalmakat, jó 
videó- és hangfelvételeket készíteni, és olyan 
honlapokat, amelyekre a gyermekek szívesen térnek 
vissza azért, hogy hallgassák az evangéliumot; hogy az 
Úr Jézusról és az Ő Igéjéről tanulhassanak. 
 

24. kedd – Közép-Európa 
Urunk, hálát adunk a sok gyermekért, aki hallhatta az 
evangéliumot a táborokban és a klubokban; azokért, 
akik Tehozzád jöttek és üdvösségre juthattak! 
Könyörgünk, áldj meg minden gyermeket és tinit, és 
vond őket közel magadhoz! 
 

25. szerda – Montenegró 
Augusztus 25–27. között 3 Napos Klubot tartunk 
Podgoricában. Imádkozzunk, hogy jól szervezhessük 
meg az alkalmat, és mindenben Isten vezessen minket!  

 
26. csütörtök – Ciprus 
Könyörögjünk, hogy az Úr hívjon el valakit főállású 
CEF munkatársnak, és egy stabil támogató csapat álljon 
a szolgálat mögött! 
 
27. péntek – Lengyelország 
Imádkozzunk, hogy szolgálatba álljanak új 
gyermekmunkások! Szüksége van rájuk ennek a nagy 
népnek: több mint 6 millió gyermek még soha nem 
hallotta az evangéliumot. 
 
28. szombat – Montenegró 
Ma, hosszú várakozás után, melyre a COVID miatt 
kényszerültünk, nagyszabású Tini Konferenciát tartunk, 
amelyre egész Montenegróból várjuk a fiatalokat. 
Hordozzuk imádságban a programot, a szervezőket, 
hogy semmi baj ne érjen bennünket! Imádkozzunk, hogy 
a hallottak megérintsék a tinik szívét, hogy 
felbátorodjanak az Isten útján való járásra! 
 
29. vasárnap – Magyarország 
Dicsérjük az Urat a nyári táborok és 5 Napos Klubok 
alkalmaiért! Munkálkodjon az Úr minden gyermek 
szívében, hogy mielőbb elfogadhassák a Megváltót! 
 
30. hétfő – CEF-munkatársak 
Bízunk az Úrban, hogy megadja mindazt, amire a közép-
európai szolgálatnak és személyesen a CEF 
munkatársainak szüksége van. Kérjük Istent, hívjon el 
többeket a hívők közül a szolgálat támogatására – 
imádságaikkal és adományaikkal! 
 
31. kedd – Közép-Európa 
Dicsérjük Istent valamennyi nyári alkalomért, amikor 
vihettük az örömhírt gyermekeknek és tiniknek! Kérjük 
az Urat, nyisson ajtót ezután is, és adja áldását az 
Örömhír Klubokra, amelyeket szeptembertől, a tanév 
kezdetétől tartunk. 
 
 
 
 

 
 

Pillantás Bosznia-Hercegovinára 
 

„Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki 
békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt 

mondja Sionnak:  
Uralkodik a te Istened!” Ézs 52,7 

 
Bosznia-Hercegovina 45 évig volt kommunista 
köztársaság Jugoszlávián belül. Az 1991–1995-ös 
polgárháború után két részre osztották: a Bosznia-
hercegovinai Föderációra (amelyben főleg muzulmán 
bosnyákok és katolikus vallású horvátok laknak) és a 
Szerb Köztársaságra (ők főként ortodoxok). A háború 
után protestáns misszionáriusok érkeztek, és 
megalapították az első evangéliumi gyülekezeteket. Ma 
mintegy 25 gyülekezetben és 10 missziói állomáson 
összesen 450 evangéliumi keresztyén él. 
 

A Gyermek-Evangélizációs Közösséget (CEF®) 2015-
ben jegyezték be. Négy főállású munkatársa van: az 
egyik házaspár Vladimir és Marijana K., a másik Samir 
és Melani H. Mindkét házaspár a Bosznia-hercegovinai 
országrészben szolgál. Imádkozzatok velünk együtt új 
főállású munkatársakért, akik a Szerb Köztársaságban, a 
szerb gyermekek felé szolgálnak! 
 

A nemzeti, vallási és politikai feszültség miatt nehezen 
lehet megnyerni a szülők bizalmát, hogy gyermekeiket 
elengedjék a CEF alkalmaira, ezért mi is megdöbbenünk, 
látva azt az áldást, ahogyan Isten ajtót nyit az Örömhír 
Klubok előtt, és hogy gyermekek is, szülők is szeretik ezt 
a programot. Még az egyik muzulmán családból is 
elküldik az öt idősebb gyermeket hetenkénti 
alkalmainkra, ahol Isten szeretetéről és az evangéliumról 
hallanak. Bízunk benne, hogy az Úr tovább munkálkodik 



a szívükben és sok más gyermek szívében is, hogy Isten 
gyermekeivé lehessenek. 
 
 
1. vasárnap – Bosznia-Hercegovina 
Több hétvégi szolgálatot is szeretnénk tartani ebben a 
hónapban a környező városokban. Kérjük az Urat, 
készítse el a gyermekek szívét, hogy hitre jussanak! 
 

2. hétfő – Horvátország 
Augusztus 2–7-ig tábort tartunk Pušćinében. Azt 
kérjük az Úrtól, hogy nyissa meg minden gyermek 
szívét, hogy megérthessék, Isten mennyire szereti őket. 
Imádkozunk, hogy Ő adjon nekik védelmet, és őrizze 
meg egészségüket. 
 

3. kedd – Szlovákia 
Nagy öröm, hogy már nálunk vannak a „János 
evangéliuma” című új traktátusok. Többségét a nyári 
vakáció alatt szeretnénk szétosztani. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy sok gyermeket, szüleivel együtt, 
érintsen meg Isten Lelke, miközben ezt az 
evangéliumot olvassák! Legyen a traktátusok 
terjesztésén Isten áldása és oltalma! 
 

4. szerda – Csehország 
Augusztusban a CEF munkatársai négy tábort tartanak 
(napközis és bentlakós táborokat, Litomerice, 
Kynsperk, Pribor és Lomna városokban). 
Imádkozzunk a gyermekekért, hogy megértsék az 
evangéliumot! Imádkozzunk azért, hogy dönteni 
tudjanak Krisztus mellett, és hogy a tábort követően is 
kaphassanak utógondozást! 
 

5. csütörtök – Bulgária 
A tinik nagyon szeretik a kalandokat. Egy CEF- tábor 
minden tini számára a legnagyobb kaland! 
Imádkozzunk, hogy a táborozó tinik belevágjanak 
abba a kalandba, amely Isten követéséből és az 
Őbenne való hitből áll! 
 

6. péntek – Románia 
Imádkozzunk nyári misszionáriusainkért, akik 5 Napos 
Klubokat tartanak ebben a hónapban! Imádkozzunk, 
hogy az Úrnak végzett szolgálatukban bátorságot és 
győzelmet nyerjenek! 

7. szombat – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a lengyelországi 5 Napos 
Klubokért és napközis táborokért, melyeket 
gyülekezetekkel közösen szerveztünk! Az Úr adjon 
bátorságot és bölcsességet a gyermekek felé való 
szolgálatban! 
 

8. vasárnap – Albánia 
Kérjük Istent, hogy áldjon meg minden gyermeket, aki 
ott lesz a gyülekezetekkel közösen szervezett 
táborokban! Könyörgünk azért, hogy ne legyenek 
nehézségeink sem a COVID, sem más miatt, ami a 
táborok megtartásában akadályt jelentene! 
 

9. hétfő – Észak-Macedónia 
Imádkozunk, hogy tudjunk e hónapban több helyen is 5 
Napos Klubot tartani, és hogy az evangélium sok 
gyermeket érjen el. 
 

10. kedd – Koszovó 
Kérjük Istent, hogy hívjon el több önkéntest a 
gyermekek közti szolgálatra! Imádkozzunk, hogy több 
nyári alkalmat szervezhessünk, és kapcsolatot 
teremthessünk újabb gyermekekkel és családokkal! 
 

11. szerda – Szlovénia 
Marjetka Z. most fejezi be a Vezetőképző Tanfolyam 
(CMLC) első részét. Kérjük, imádkozzatok azért, hogy 
hasznosíthassa a megszerzett tudást a 
gyermekmunkában! Imádkozzunk, hogy mielőbb 
beállhasson a szolgálatba mint főállású munkatárs, és 
hirdethesse az evangéliumot a gyermekeknek! 
 

12. csütörtök – Törökország 
Imádkozunk, hogy a lelkipásztoroknál és 
gyermekszolgálóknál tett látogatásaink sikerrel járjanak. 
Imádkozzunk azért, hogy szervezni tudjunk egy 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. (TCE-1) 
tanfolyamot az érdeklődőknek! Kérjük Istent, hogy a 
CEF irodalmi anyagait terjeszteni tudjuk a 
gyermekmunkások között, segítségként az evangélium 
tanításához! 
 

13. péntek – Moldova 
Kérjük, imádkozzatok velünk Tatianáért, a 
grafikusunkért, aki most a tanítóknak és önkénteseknek 

készített orosz nyelvű irodalmi anyagok 
újraszerkesztésén dolgozik! Isten tegye őt bölccsé és 
kreatívvá! 
 

14. szombat – Közép-Európa 
Sok országban most folynak a tábori alkalmak és az 5 
Napos Klubok. Imádkozunk, hogy Isten adjon vezetést 
és védelmet, hogy sok gyermek ismerhesse meg 
Krisztust, és neki adja szívét! 
  

15. vasárnap – Szerbia 
Dicsérjük Istent a munkatársakért és az önkéntesekért, 
akik a nyári szolgálatokban segédkeznek. Imádkozunk, 
hogy Isten vezesse és áldja meg őket szolgálataikban. 
Kérjük az Urat, hogy küldjön új munkatársakat és 
önkénteseket. 
 

16. hétfő – adminisztráció 
Kérjük Istent, hogy áldjon meg mindenkit, aki 
adminisztratív munkát végez a CEF-ben, akár 
valamelyik országban, akár régiós szinten: az 
informatikai területen dolgozókat, a könyvelőket, a 
fordítókat, a képzések oktatóit és másokat! Minden 
feladat fontos a szolgálatban. Imádkozunk azért is, 
hogy ezek a munkatársak személyesen is részt 
tudjanak venni a gyermekek közti szolgálatban, és 
bölcsen osszák be idejüket. 
 

17. kedd – Csehország 
Imádkozzunk, hogy újra legyen lehetőségünk a 
LEGO-val végzett evangéliumi szolgálatra! A nyáron 
nem lehetett ilyen alkalmakat tartani, de most már 
hisszük, hogy az ajtók ismét megnyíltak. 
 

18. szerda – Magyarország 
Tizedik éve, hogy mi is segíteni tudunk 
Balatonszemesen, a Balaton-NET nevű 4 napos 
keresztyén konferencia gyermekprogramján! A 
mostani szolgálat augusztus 20–21.-én a részleges 
COVID korlátozások miatt különleges lesz. 
Imádkozunk, hogy munkatársaink rugalmasan 
tudjanak alkalmazkodni az új helyzethez. Könyörgünk 
azért is, hogy a VISZ szolgálatainak jó illata 
terjedhessen a sokféle egyházi háttérből jövő családok 
között. 
 


