
nagy részében kimaradtak az iskolából, és nagyon nehéz 
lesz nekik visszaigazodni a napi iskolai rendhez! 
Imádkozzunk, hogy amikor majd újra nyitnak az iskolák, 
gyorsan visszazökkenjenek a rendes kerékvágásba!” 
 
16. szerda – Magyarország 
Imádkozzunk, hogy ebben a hónapban mindegyik 
területen elindulhassanak az 5 Napos Klubok, és 
személyes jelenléttel tarthassuk meg azokat! 
Imádkozzunk, hogy a szülők megengedjék 
gyermekeiknek a részvételt! 
 
17. csütörtök – Bulgária 
Imádkozzunk Katerináért, aki most készíti a tábori 
anyagokat! 
 
18. péntek – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy azok a keresztyének, akik már 
elvégezték a Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. 
tanfolyamot, indítsanak Örömhír Klubokat 
környezetükben! 
 
19. szombat – Ciprus 
Imádkozzunk több olyan hívőért és önkéntesért, akik 
készek szolgálni saját városukban a gyermekek és 
tizenévesek között! Imádkozzunk, hogy bátran indítsanak 
újabb Örömhír Klubokat és vasárnapi iskolai alkalmakat! 
 
20. vasárnap – Észak-Macedónia 
Könyörögjünk, hogy tarthassunk a gyermekeknek és 
tizenéveseknek nyári táborokat! Imádkozunk, hogy az 
evangélium sok gyermeket és fiatalt érhessen el. 
 
21. hétfő – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek szíve nyitott legyen 
Isten Igéjére! Vezesse el őket a Szentlélek arra, hogy 
Jézus Krisztust befogadják a szívükbe, és a Biblia szerint 
éljenek! 
 
22. kedd – Csehország 
Imádkozzunk a nyári szolgálatokért! Attól félünk, 
nehezen vagy csak korlátozottan lehet majd sok 
gyermeket egybegyűjteni. Isten adjon bölcsességet, hogy 
a lehető legtöbb gyermeket érhessük el! 
 
 

23. szerda – Törökország 
Imádkozzunk a törökországi gyülekezetekért, hogy tudják 
tanítani a gyermekeket a Bibliából, tisztán hirdetve nekik 
az evangéliumot, hogy a hívőknek egy erős nemzedéke 
nőhessen fel! Imádkozzunk védelemért a gyermekek 
tanítóinak! 
 
24. csütörtök – Románia 
Könyörögjünk bölcsességért, hogy meg tudjuk szervezni a 
júliusi és augusztusi nyári programjainkat! Dicsőítsék Istent 
ezek az alkalmak! Bárcsak az a sok gyermek, aki még soha 
nem hallotta az evangéliumot, hallhatna ebben az évben a 
Megváltóról! 
 
25. péntek – Moldova 
A munkatervünkben szerepelnek a nyári alkalmak, de 
könyörgünk Istenhez, hogy meg is tarthassunk minden 
nyári szolgálatot, 
 
26. szombat – Bulgária 
Imádkozunk, hogy jöjjenek önkéntesek a táborainkba és a 
gyermekheteinkre. Összesen hét tábori alkalmat terveztünk. 
 
27. vasárnap – CEF Közép-Európa 
Imádkozzunk, hogy megtarthassuk a nyári szolgálatokat 
személyes jelenléttel, és az Úr nyisson ajtókat, hogy 
elérhessünk újabb gyermekeket és tizenéveseket! 
 
28. hétfő – Görögország 
Új CEF munkatársunk, Szotiria D. írja: „Kérlek, 
imádkozzatok értem, hogy Isten a jelenlegi nehéz 
körülmények között is gondoskodjon támogatásomról!” 
 
29. kedd – CEF Közép-Európa 
Imádkozzunk, hogy a CEF csapatok tagjai bátran 
folytassák szolgálataikat a gyermekek felé, bármilyen 
lehetőség adódik is: akár személyesen, akár online. 
 
30. szerda – CEF Irodalmi Szolgálat 
Hálát adunk Istennek a nagyszerű evangéliumi füzetekért, 
szórólapokért, áhítatos füzetekért, tanítási anyagokért és 
minden más irodalmi anyagért, amit a CEF készített. 
Imádkozzunk, hogy e szolgálat által sokan nyerjenek 
áldást, és mind gyermekek, mind családok megtérjenek! 

 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 

elvégeztem, a hitet megtartottam.” 2Tim 4,7 
 
Mindvégig előre 
 

Mindnyájunknak szüksége van jó példákra, akiket 
követhetünk. Hálát adok Istennek, hogy még ma is 
meg lehet futni az élet nagy versenyét, és futhatjuk azt 
mindvégig. 
 

1. A NEMES HARC – Honnan tudhatjuk, mely 
harcokat kell megharcolnunk, és melyeket kell 
elkerülnünk? Isten el tud vezetni minket azokba a 
harcokba, amelyek IGAZAK, és amelyeket meg 
KELL harcolnunk. Sőt, még meg is adja azt, amire az 
eredményes harchoz szükségünk van: erőt, 
fegyverzetet, stratégiát, vezetést. Krisztus Jézusban 
megtaláljuk mindezt, és még ennél többet is! 
Engedjük, hogy Ő harcolja a harcainkat! 
 

2. AZ ELVÉGZETT FUTÁS – Ahhoz, hogy 
elvégezzük a futást, fel kell készülnünk a versenyre, 
gyakorolnunk kell, és végül át kell lépnünk a 
célvonalat. Felkészülni úgy tudunk, hogy taníthatók 
vagyunk, és aktívan törekszünk a növekedésre. Ahogy 
mondani szokás: holtig tanulunk. Gyakorolni úgy 
lehet, hogy apró napi feladatainkat, amennyire tőlünk 
telik, jól végezzük. Nem szabad ellustulnunk, 
hűségesnek és állhatatosnak kell lennünk. A célt csak 
akkor fogjuk átlépni, ha nem állunk meg futás közben. 
Ne add fel! Én azért imádkozom, hogy mi is 
végigfussuk a pályát. És te? Legyünk állhatatosak, 
kitartók, megingathatatlanok, hogy elvégezhessük a 
futást! 



 

3. A MEGTARTOTT HIT – A hit hősei mindig is 
ámulatba ejtettek. Tanultam róluk, tanultam tőlük is, 
csodáltam őket. Imádkozom, hogy én is ilyen legyek. 
Hogyan tarthatjuk meg a hitet? Először: Isten azt 
akarja, hogy Őbenne bízzunk. Azután jön a második 
része: CSELEKEDNI – mégpedig hitben! Ne feledjük: 
a hit cselekedetek nélkül halott! Ne pihenj korábbi 
babérjaidon! A megtartott hit olyan hit, amely mindig 
aktív és készséges. Mindennap használjuk, ahogy 
haladunk lépésről lépésre. 
 

Úgy imádkozom mindegyikünkért, hogy életünk és 
szolgálatunk végén Pállal együtt mondhassuk: Ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam! 
Hálás vagyok Sebastian és Georgina egész életen át 
tartó munkájáért, mindazért, amit felénk végzett 
szolgálatuk során tettek és elértek. Ők most hűséggel 
befejezik a maguk futását, és átadják nekünk a 
stafétabotot. Segítsen meg minket az Úr, hogy mi is 
ugyanazt tehessük, amit ők, mindvégig hűséges 
szolgálatban állva! 
Ilyen legyen a mi életünk is! 
 

   Krisztusért, 
      Darko Adamek 

 
1. kedd – Moldova 
Kérjük, imádkozzatok velünk a nyári önkéntesek 
felkészítéséért! Bölcsességért könyörgünk minden képzés 
megtervezéséhez, és azt kérjük, hogy odaszánt 
önkénteseink legyenek, akik készek megosztani az 
örömhírt sok gyermekkel! 
 
2. szerda – Románia 
Ebben a hónapban online nyárimisszionárius-képzést 
tartunk, és az a célunk, hogy tanultakat a nyár folyamán 5 
Napos Klubokban gyakorlatra válthassuk. Imádkozzunk, 
hogy Isten áldása legyen a nyári szolgálatokon! 
 
3. csütörtök – Montenegró 
Gyermektábort szeretnénk szervezni ebben a hónapban, 
ha lehetőség lesz rá. Imádkozzunk bölcsességért az 
előkészítéshez! Kérjük, hogy a lefoglalt helyszín a tábor 
megtartására alkalmas helynek bizonyuljon! 

 
4. péntek – Lengyelország 
Imádkozzunk, hogy a nyári vakáció alatt a sziléziai 
régióban, néhány lakótelepen módunk legyen szabadtéri 
gyermekalkalmakat szervezni! Isten segítségével és a 
gyülekezetek odaszánása révén szeretnénk látni a 
gyermekeket, amint az evangélium által üdvösséget 
nyernek, és az önkénteseket, amint lelkesen hirdetik, amit 
Jézus tett értük. 
 
5. szombat – Magyarország 
Imádkozzunk 40 nyári misszionáriusért, akik júliusban 
fogják megkezdeni szolgálatukat! Imádkozzunk 
valamennyi képzési és tábori alkalom szervezéséért 
(különösen az egri nyárimisszionárius programért), 
tekintettel a COVID-19 járvány miatti megszorításokra! 
 
6. vasárnap – Koszovó 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek megértsék az igazi 
jelentőségét annak, hogy miért jött el az ÚR Jézus, és hogy 
Isten szerető Atya! Imádkozzunk, hogy egyházunk is 
belefogjon a gyermekmunkába! A COVID-19 még most is 
probléma. 
 
7. hétfő – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy a Gyermek-Evangélizációs Közösség® 
(CEF®) csapata a Biblia táborok alatt a mély bibliai 
igazságokat is friss, érthető formában tudja átadni a 
gyermekeknek! Imádkozzunk, hogy a Szentlélek végezze 
munkáját a gyermekek szívében, hogy sokan 
fordulhassanak oda az ÚR Jézushoz! 
 
8. kedd – Szlovákia 
Szórólapterjesztő missziós alkalmakat tervezünk a nyárra. 
Segítsen az ÚR, hogy jól felkészülten induljunk el ebbe a 
harcba, és adjon nekünk sok nyitott ajtót! Imádkozunk 
azért, hogy gyermekek és szülők nyitott szívvel fogadják 
ezeket a szórólapokat! 
 
9. szerda – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy a Mrčajevciben lévő táborhelyen tartott 
szolgálói alkalom áldott és bátorító legyen! Imádkozzunk, 
hogy minden tervezett nyári alkalmunkat meg tudjuk 
tartani, hogy hallhassák a gyermekek az evangéliumot! 
 
 

10. csütörtök – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy a járványt tekintve stabil és 
biztonságos legyen a helyzet, hogy személyesen együtt 
lehessünk a táborokban a gyermekekkel és a segítőkkel! 
 
11. péntek – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy Isten vezessen minket az online 
szolgálatok fejlesztésében! Imádkozzunk, hogy még több 
gyermek kövesse Facebook-oldalunkon az Örömhír 
Klubot®, és hogy az online anyagokat néző vagy hallgató 
gyermekek visszajelezzenek nekünk! 
 
12. szombat – Albánia 
Ezen a héten kezdődik a Vezetőképző Tanfolyam – ebben 
az évben online, és ezért most csak az első fele kerül 
megrendezésre. Imádkozzunk Alesióért, aki szintén 
jelentkezett a képzésre! Alesio be szeretne lépni a CEF-
be. Az ÚR vezesse őt ebben! 
 
13. vasárnap – Csehország 
Imádkozzunk Zbyšek Š-ért, aki most készül online 
tanítására a Vezetőképző Tanfolyamon! Szüksége van a 
Szentlélektől való, különleges vezetésre a 
felkészüléséhez, hogy sokféle eszközt tudjon használni 
tanításában. 
 
14. hétfő – Lengyelország 
Imádkozzunk Piotrért és Kasiáért, akik sok más 
hallgatóval együtt most készülnek a Vezetőképző 
Tanfolyamra! Augusztus 20-ig tart a képzés. Natalia 
(Piotr felesége) lesz a tolmács, aki a napi 6 angol nyelvű 
órát lengyelre fordítja. Kérjünk számára erőt, és 
könyörögjünk azért, hogy a képzés gyümölcseként új 
misszionáriusok álljanak munkába, akik fejleszteni 
tudják a gyermekek közti szolgálatot! 
 
15. kedd – Görögország 
Egy új CEF-munkatárs, Mark P. írja: „Kérjük, 
imádkozzatok értünk, mert zsúfolt nyarunk lesz! Én a 
Vezetőképző Tanfolyamon veszek részt, ahol mindennap 
lesznek óráim. Feleségem, Anastasia, most kezdi meg 
szakmai gyakorlatát, hogy megkapja óvodások tanítására 
jogosító oklevelét. Imádkozzatok, hogy az Úr 
segítségével odafigyelhessünk mindezekre, és a lehető 
legtöbbet hozhassuk ki ebből a nyárból! Imádkozzunk az 
elsős  roma gyermekekért is, akik a járvány miatt a  tanév  


