
17. szombat – Koszovó 
Imádkozzunk területi munkatársaink unokájáért! A 
kislányt rákkal kezelik, és az egyik kemoterápiás kezelés 
során károsodott a mája. Imádkozzunk érte és az egész 
családjáért! 
 

18. vasárnap – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a lengyelországi tábori 
szolgálatért! Dicsérjük az Urat, mert idén nagyon sok 
tini- és gyermektábort tarthatunk a tavalyihoz képest. 
Könyörgünk, hogy az Úr sokakat juttasson el ezen a 
nyáron a megtérésre és a vele való kapcsolat 
elmélyítésére! Sok keresztyén tizenéves szenved nagy 
lelki mélységben, depresszióban. 
 

19. hétfő – Moldova 
Új evangéliumi szórólapokra van szükségünk, hogy 
oszthassuk őket a nyári szolgálatok alatt. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy tudjunk új traktátusokat nyomtatni 
vagy Írországból behozni; ez nagy segítség lenne a 
munkatársaknak, és áldás a moldovai gyermekeknek! 
 

20. kedd – Ciprus 
Imádkozzunk, hogy minél hamarabb megtarthassuk 
Limasszolban a Gyermekek Evangéliumi Tanítása 
tanfolyamot! Kérjük Istent, hogy hívjon el hívőket a 
képzésre és a gyermekek közti szolgálatra! 
 

21. szerda – Bulgária 
Dicsérjük Istent, amiért Dora újra munkába állhatott. 
Imádkozzunk, hogy legyen ereje a gyermekei mellett is 
folytatni szolgálatát! Imádkozzunk Veszkáért és az előtte 
álló kihívásokért! 
 

22. csütörtök – Törökország 
Imádkozzunk, hogy új kapcsolatokat teremthessünk 
Törökországban szolgáló lelkészekkel és 
gyermekmunkásokkal, és a régi kapcsolatokat is tovább 
építhessük! Hálát adunk Istennek az itt szolgáló hűséges 
hívőkért. 
 

23. péntek – Csehország 
Imádkozzunk Daniel Férért, aki még mindig súlyos 
egészségi problémákkal küzd! Imádkozzunk, hogy 
meggyógyuljon egész testében! 
 

24. szombat – Románia 
Július 24-től 31-ig tart az Örömhírt Romániának 
program. Imádkozzunk, hogy csodálatos lehetőségeink 

legyenek Buzau megyében az evangélium hirdetésére a 
gyermekek között! 
 

25. vasárnap – Montenegró 
Gyermekfesztivált szervezünk, amelyre várunk minden 
Örömhír Klubos gyermeket egész Montenegróból. 
Könyörgünk, hogy Isten érintsen meg minden gyermeket, 
hogy jobban megismerjék és már fiatal koruktól kezdve 
követhessék Őt! 
 

26. hétfő – Ciprus 
Imádkozzunk, hogy enyhüljenek a COVID miatti 
korlátozások! Amióta kitört a járvány, nem tudtunk sem 
Örömhír Klubokat, sem vasárnapi iskolát, sem tábort 
tartani. 
 

27. kedd – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a Vezetőképző Tanfolyam Zoomon 
keresztül részt vevő hallgatóiért! Reméljük, hogy mind a 
négy lengyel hallgató felbátorodik arra, hogy főállásban 
szolgáljon az Úrnak a gyermekek között. Különösen 
Karolináért és Szczepanért könyörögjünk: három 
kisgyermekük van, akiket gondozni kell az online tanórák 
idejében is. 
 

28. szerda – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el valakit a CEF főállású 
szolgálatra! 
 

29. csütörtök – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten adjon nekünk olyan 
vezetőket, akik ragaszkodnak Istenhez, és akikben nagy 
szeretet van az elveszett gyermekek iránt! Imádkozzunk a 
gyermekekért, hogy az Úr útján járjanak, és megálljanak a 
hitben! 
 

30. péntek – Moldova 
Dicsőség legyen Urunknak mind a 3663 gyermekért, aki 
részt vett a májusi különleges Húsvéti Klubon. 
Imádkozzunk, hogy minden szív, amely hallotta az 
evangéliumot, megújuljon általa! Imádkozzunk azokért is, 
akik kaptak a „Krisztus feltámadt!” füzetből, hogy 
elolvassák és megtérjenek! 
 

31. szombat – Közép-Európa 
Imádkozunk, hogy az online Vezetőképző Tanfolyam 
hallgatói összpontosítani tudjanak a tanításra. Kérjük az 
Urat, hogy szólítsa meg őket, és hívjon el közülük 
némelyeket főállású gyermekszolgálatra! 

 
 

Egy pillantás Albániára 
 
Albánia 50 éven át kommunista uralom alatt állt. 
Betiltották a hitéletet, hallani sem lehetett semmiféle 
vallásról. 1991-ben, amikor a kommunista rendszer 
megbukott, megérkeztek az első misszionáriusok is 
Albániába, hogy továbbadják az örömhírt Krisztusról. 
1993-ban Raymond Shaw ír misszionárius megalapította 
Durrësben a Gyermek-Evangélizációs Közösség albániai 
szolgálatát. A CEF azóta is folytatja a 
gyermekszolgálatot Albánia-szerte, többféle módon. Sok 
gyermek hallhatta meg az evangéliumot, és ennek 
köszönhetően ma már sokan lelkipásztorként szolgálnak 
albán gyülekezetekben, vagy misszionáriusként az 
országban és külföldön is. 
 

Két főállású munkatársunk, Luka és Irena S., 
gyermekeikkel, Alesióval és Lidiával Durrësben, a CEF 
Országos Irodájának épületében lakik és hűségesen 
szolgál. Nagy örömmel támogatják, viszik előre a CEF 
szolgálatát országszerte, terjesztik a CEF irodalmi 
anyagait, tartanak oktatásokat Durrësben, Tiranában és az 
ország főbb evangéliumi központjaiban. 
 

Albánia elsősorban névleges muzulmán ország, ahol a 
hagyományok nagy befolyással bírnak. Nagy kihívás 
elérni a gyermekeket, akik ilyen erős hagyományokban 
gyökerező családi háttérrel rendelkeznek. A gyermekek 
és a fiatalok a legnyitottabbak Jézus Krisztus 
evangéliumára. A szolgálatok közül a nyári táborok és a 
karácsonyi missziós programok vannak rájuk a 
legnagyobb hatással. 
 



Egyszer egy kézműves program során egy lány rajzolt 
egy keresztet, lerajzolta magát és bátyját, amint 
leborulnak előtte, és azt mondta: „Egyedül Jézusban 
szabad hinnünk… Szeretem Jézust, még ha nem láttam is 
Őt.” Minket is fellelkesít, amikor ilyen 
bizonyságtételeket hallunk. 
 

2019 novemberében Albániát (különösen Durrës 
környékét) nagy erejű földrengés sújtotta. Az új épületek 
közül is sok megrongálódott vagy elpusztult, de Isten a 
mi épületünket megoltalmazta, és még a környékbeliek 
felé is szolgálhattunk segélyakciók révén. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy megnőjön a bizalom 
szolgálatunk iránt, amelyet a környékbeli gyermekek és 
tinik felé végzünk. Állandó imádságunk, hogy továbbra 
is nyitott ajtók legyenek előttünk, hogy itt, az ellenséges 
környezetben is folytathassuk az evangélium hirdetését. 
 

Kovács Barna és Judith 
Az albániai CEF ideiglenes vezetői 

 
 
 

1. csütörtök – Észak-Macedónia 
A mai nap a gyermektáborunk utolsó teljes napja. 
Imádkozunk minden résztvevő gyermekért. Könyörgünk, 
hogy Jézus legyen a személyes Megváltója azoknak is, 
akik most még nem ismerik Őt. Kérjük az Urat, hogy 
mindenkit tartson meg épségben és egészségben a 
hazautazás alatt. 
 
2. péntek – Bulgária 
Most van a táborok ideje. Imádkozzunk a négy 
gyermektáborért, melyet júliusban tartunk! Kérjük, hogy 
Isten nyissa meg a gyermekszíveket! Imádkozzunk, hogy 
mindnyájan biztonságban legyenek! 
 
3. szombat – Szlovénia 
Hálásak vagyunk Istennek, aki ajtót nyitott a 
gyermektáborok előtt. Mennyire vágytunk már erre, 
miután egy évig csak a Zoomon keresztül szolgálhattunk! 
Imádkozzunk, hogy újra felszíthassuk a tüzet a 
gyermekekben, és felébreszthessük hitüket! 
Munkálkodjon bennük a Szentlélek, és győzze meg őket, 
hogy Jézusban található az út, az igazság és a kegyelem! 
 
 

4. vasárnap – Magyarország 
Imádkozunk a július 4-17-ig tartó Nyárimisszionárius-
Képző Tanfolyamért. Könyörgünk a helyi gyülekezetekkel 
való jó együttműködésért, hogy több gyermeket érhessünk 
el az evangéliummal. Imádkozunk a fiatal 
misszionáriusokért is, hogy növekedjenek hitükben. 
 

5. hétfő – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az URat, mert adományt kaptunk, amelyen egy 
kisteherautót vásárolhatunk a tábor szolgálatainak céljaira. 
Imádkozzunk, hogy a nyári táborok lebonyolítását ne 
akadályozza a járvány, és az ÚR fordítsa Önmaga felé a 
gyermekek szívét a Biblia üzenetén keresztül! 
 

6. kedd – Albánia 
Megköszönjük, ha imádkoztok a nyári táborokért, 
amelyeket most néhány gyülekezettel közösen készülünk 
megtartani. Imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon 
minden gyermek szívében, és ne okozzanak gondot a 
kormány COVID-19-cel kapcsolatos intézkedései! 
 

7. szerda – Koszovó 
Imádkozzunk, hogy tarthassunk nyári táborokat, és az Úr 
adjon mellénk önkéntes segítőket! 
 

8. csütörtök – Csehország 
Júliusban a CEF munkatársai négy napközis táborban 
szolgálnak (Prágában, Chrudimban, Hostalkován és 
Trinecben). Imádkozzunk a gyermekekért, hogy megértsék 
az evangéliumot! Imádkozzunk, hogy Krisztus mellett 
tudjanak dönteni, és a tábort követően részük lehessen 
utógondozásban! 
 

9. péntek – Szerbia 
Azért imádkozunk, hogy minél több gyermek és fiatal 
jöjjön el a CEF táboraiba, és megérintse szívüket a Jézusról 
hallott tanítás. Imádkozunk számukra védelemért és jó 
egészségért a tábor és az oda-visszautazás ideje alatt. 
 

10. szombat – Szlovákia 
Hálát adunk az ÚRnak, mert igen sok gyermek jelentkezett 
a nyári táborokba. Kérjük, imádkozzatok ezért a 
szolgálatért, hogy sok gyermek és tizenéves megtérhessen! 
Imádkozzunk, hogy minden tábor Isten védelme alatt álljon 
jó együttműködésben! 
 

11. vasárnap – Bosznia-Hercegovina 
Több hétvégi tábort, kirándulást, szabadtéri Örömhír 
Klubot és kézműves programot is szeretnénk tartani ebben 

a hónapban. Hálát adunk az Úrnak, hogy a COVID-19 
miatti szigorításokat enyhítették, így több gyermeket 
hívhatunk ezekre az alkalmakra. Imádkozunk, hogy az Úr 
hozzon el gyermekeket és egész családokat, és készítse a 
szívüket az evangélium meghallására. 
 
12. hétfő – Magyarország 
Imádkozunk a nyári táborokért, melyeknek ebben az 
évben az olimpia lesz a témája. Imádkozunk, hogy a 
helyi gyülekezetek közül is sokan használják tanítási 
anyagainkat – nemcsak a szemléltetőeszközöket, hanem 
magát a tanítást is – a gyermekek megtérése érdekében. 
 
13. kedd – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy a Tini Tábor alatt mindvégig 
bölcsességet és vezetést kapjunk Istentől! Imádkozzunk, 
hogy a tizenévesek meghallgassák Isten Igéjét, legyenek 
nyitottak arra, ahogyan Ő igazgatja útjaikat, és Őt 
kövessék minden útjukon! Hálát adunk az Úrnak, hogy a 
gyülekezet hívői főznek ránk. Imádkozzunk védelemért 
és egészségért mindenki számára! 
 
14. szerda – Románia 
Szórólapokat és evangéliumi irodalmat terjesztünk e 
hónapban; hordozzuk ezt imádságban! Imádkozzunk, 
hogy Isten készítse elő mindazoknak a gyermekeknek és 
családoknak a szívét, akik kézhez kapják az Ő Igéjét! 
Imádkozzunk, hogy az újabb területeken is (ahol még 
nem jártunk) befogadják a gyermekek az evangélium 
csodálatos üzenetét! 
 
15. csütörtök – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk Sándorért és Kláráért, a tábor igazgatóiért, 
hogy jól együtt tudjanak működni a hatóságokkal, és 
megtalálják a legjobb módot az élelem beszerzésére a 
táborok alatt! Imádkozzunk a gyermekekért és 
tizenévesekért, akik készülnek részt venni a bibliai 
táborokban! 
 
16. péntek – Horvátország 
Imádkozunk, hogy a selcei táborban, melyet ezen a héten 
(július 16-20 között) tartunk, az Úr nyissa meg a 
gyermekek szívét, hogy befogadhassák Őt mint 
Megváltójukat. Kérjük Istent, hogy őrizze meg őket 
betegségtől, balesetektől és minden gonosztól.  
 


