
minden gyermek szíve nyitott legyen, újabb kérdéseket 
tegyenek fel, és megismerjék Jézust mint Megváltójukat! 
 

18. csütörtök – Szlovákia 
Az augusztus végi tanítványképző tábor az a hely, ahol 
mindig tudunk szolgálni önkénteseink felé, akik nyári 
szolgálatunkat segítették. A vezetői tábor pedig azoknak 
kíván lelki táplálékot nyújtani, akik a nyáron másokat 
táplálhattak. Az ÚR áldja és erősítse meg drága 
önkénteseinket! Kérjük, imádkozzatok az ukrán-szlovák 
családos táborért is, amelyet augusztusban tartunk a 
táborközpontban! Bárcsak az ÚR megnyitná sok ukrán 
ember szívét, hogy hitre jussanak Jézusban! 
 

19. péntek – Szlovénia 
Augusztusban két tábort szervezünk a Szlovéniában 
tartózkodó ukrán menekült gyermekeknek: egyet 
kisgyermekeknek, egyet tiniknek. Imádkozzunk, hogy 
elő tudjuk teremteni az anyagiakat, hogy minden 
szükségesről gondoskodni tudjunk! 
 

20. szombat – Törökország 
Imádkozunk, hogy ébredés támadjon a muzulmán 
emberek között, hogy őszintén keressék és vágyjanak 
megtalálni Megváltó Urukat. Imádkozzunk, hogy segíteni 
tudjuk a hívő szülőket abban, hogy gyermekeiknek is 
tovább adhassák az evangéliumot! 
 

21. vasárnap – Közép-Európa 
Imádkozzunk, hogy segítőt találhassunk a CEF közép-
európai területi igazgató mellé! Hatalmas ez a szolgálat, 
nagy szükség van segítőre. 
 

22. hétfő – Ciprus 
Könyörögjünk Istenhez, hogy hozzon új munkatársakat a 
szolgálatba! Imádkozzunk, hogy Isten az imádság és a 
Szentlélek által tartson meg minket egyességben Ővele és 
a szolgálat valamennyi munkatársával! 
 

23. kedd – Szerbia 
Imádkozunk azokért a gyermekekért és tinikért, akik 
nyári alkalmainkon hallották az evangéliumot; 
válaszoljanak az Úr Jézus hívására! Imádkozunk az új 
fiatal nemzedékért, hogy Isten érintse meg és formálja át 
szívüket és életüket. 
 

24. szerda – Moldova 
Imádkozzatok értünk, a CEF munkatársaiért és az 
önkéntesekért, akik különböző falvakban, városokban 

osztjuk az evangéliumi füzeteket! Istentől kapott erőre és 
bölcsességre van szükségünk; azért imádkozunk, hogy 
minden leírt szó közelebb vigyen gyermekeket és 
felnőtteket Isten szeretetéhez. 
 

25. csütörtök – Szlovákia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy kialakulhasson egy jó csapat, 
amely rendszeresen tud szolgálni otthoni és iskolai 
Örömhír Klubokban! Az Örömhír Klubokban átadott 
rendszeres, egységes tanítás a legjobb módja annak, hogy 
megnyerjük a gyermekeket Krisztusnak és megtanítsuk 
őket az Ő követésére. 
 

26. péntek – Csehország 
Imádkozzunk Daniel Férért és családjáért, akik most 
Csehországon belül új területre (Északnyugat-
Csehországba) költöznek! Imádkozzunk, hogy Daniel 
szolgálata új szakaszba léphessen! 
 

27. szombat – Románia 
Imádkozzunk a nagyszebeni Vezetőképző Tanfolyamot 
elvégző hallgatókért, hogy Istentől kapjanak vezetést, 
értsék meg, mi az Ő akarata és terve jövőjükre nézve, és 
hogyan juttathatják el az evangéliumot minél több 
gyermekhez! Imádkozzunk azért is, hogy Isten hívjon el 
többeket a hívők közül főállású szolgálatra! 
 

28. vasárnap – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy azok, akik részt vettek képzéseinken, 
indítsanak saját területükön Örömhír Klubokat! 
Imádkozzunk értük, hogy meglegyen bennük az akarat, 
hogy hirdessék a gyermekeknek az evangéliumot, és velünk 
szolgáljanak a tábori alkalmakon Polevében! 
 

29. hétfő – Szlovénia 
Mivel Szlovéniában is nagy számmal vannak ukrán 
menekültek, azért imádkozunk, hogy a nyári táborokat 
követően Örömhír Klubokat indíthassunk nekik. 
Imádkozunk, hogy legyen elegendő munkatárs és tolmács. 
 

30. kedd – Albánia 
Imádkozzunk, hogy azok a gyermekek, akik újonnan vettek 
részt a nyári táborban, eljöjjenek az Örömhír Klubokba is, 
amelyeket szeptemberben indítunk! 
 

31. szerda – Bulgária 
Imádkozzunk Radkáért, akinek hamarosan térdátültetése 
lesz! Dicsőség az Úrnak, amiért Radka felépülhetett a 
kemoterápia után! 

 
Pillantás Szerbiára 
 
Szerbiában a Gyermek-Evangélizációs Közösségnek (CEF) 
18 munkatársa van. Közülük ketten a Közép-Európai CEF-
nél, egy valaki pedig a CEF európai központjában dolgozik. 
Az ország lakosságának 85%-a ortodox vallású, 6,4% 
katolikus, 2,9% muszlim és 1% protestáns. Ennek az 1 
százaléknak a többsége a hagyományos protestáns 
egyházakhoz tartozik. Sajnos nagyon kevés az újonnan 
született hívő. Szerbiában 21 nemzeti kisebbség van. 
A CEF munkatársai az ország északi és középső-déli részein 
szolgálnak. Imádkozunk, hogy legyen több új 
munkatársunk, aki Belgrádban, a fővárosban és az ország 
délnyugati részén szolgál. Közvetlen szolgálataink: Örömhír 
Klubok, 5 Napos Klubok, Tini Klubok (JYC), szünidei 
klubok, kreatív műhelyek, táborok, napközis táborok, 
bábelőadások, fesztiválok. Ezenkívül van tanító-felkészítés, 
irodalmi szolgálat… Szeretnénk minden lehetőséget 
megragadni, hogy hirdessük az evangéliumot a 
gyermekeknek. Videó- és hanganyagokat is készítettünk, és 
ezt a szolgálatunkat a jövőben tovább is szeretnénk 
fejleszteni. 
A CEF saját táborral is rendelkezik Közép-Szerbiában, 
Mrcsajevci faluban, gyönyörű természeti környezetben. 
Ezen a helyen egy hetet töltenek el a gyermekek; közülük 
sokan élik át lelki életük megváltozását. A táborhely még 
nem készült el teljesen; imádkozunk, hogy Isten adja meg a 
lehetőségét, hogy elkészüljön. Azt szeretnénk, ha ez a tábor 
lelki oázis lenne a sötét világban. 
Hálásak vagyunk Istennek, mert az utóbbi időben többen 
kezdtek érdeklődni a CEF képzései iránt. Ebben az évben is 
tartottunk már több tanfolyamot. Imádkozunk, hogy több 
szív legyen nyitott a gyermekek tanítására. Minden évben 



szervezünk konferenciákat, ahová várunk minden 
gyermekmunkást. 
Ebben az évben egy raktár építésébe kezdtünk Nišben, az 
országos iroda közelében. A kinyomtatott irodalmi anyagok 
miatt igen nagy szükségünk van tárolóhelyiségre. Jelenleg 
több helyen vannak az irodalmi anyagok, ez bonyolítja a 
dolgokat. Hálásak vagyunk az irodalmi anyagok 
nyomtatására küldött adományokért is. Imádságunk az, 
hogy ezek az anyagok olyan olvasók kezébe kerüljenek, 
akiknek átformálhatják az életét. 
Bizonyságtétel: Egy tinifoglalkozás után odajött hozzánk 
két fiú, és azt mondták, Bibliát akarnak venni. Nagyon 
biztató volt, hogy jobban meg akarják ismerni az Úr Jézus 
Krisztust, így hát adtunk nekik Bibliát. Azóta hosszú idő telt 
el, és még most is járnak a klubokba. Örvendezünk, hogy 
láthatjuk rajtuk, ahogyan növekednek lelkiekben. 
Imádkozunk, hogy az Úr Jézus tartsa meg őket az Ő útján 
való járásban. 
Együtt könyörgünk a Lukács 10,2 szerint azért, hogy az Úr 
küldjön több munkást az aratásba. 
 

Halász Sámuel és Renáta 
CEF országos igazgatók, Szerbia 

 
1. hétfő – Szerbia 
Ennek a hónapnak az elején nyárimisszionárius-képzést 
szervezünk a CEF Mrcsajevciben lévő táborában. 
Hálásak vagyunk a résztvevőkért, hogy válaszoltak Isten 
hívására. Imádkozzunk, hogy segítsen a tanfolyam a 
résztvevőknek abban, hogy felkészülhessenek az 5 Napos 
Klubokra, de abban is, hogy szeptembertől tovább 
folytassák a munkát a gyermekek között! Imádkozzunk 
az 5 Napos Klubokba érkező gyermekekért, hogy Isten 
Igéje megérintse a szívüket! 
 

2. kedd – Bosznia-Hercegovina 
Augusztus 1-től 5-ig gyermektáborunk lesz, így most 
azért imádkozhatunk, hogy áldott időt tölthessünk a 
gyermekekkel, és az Úr adja meg az anyagiakat is, 
amelyekre a táborhoz szükségünk van. 
 

3. szerda – Montenegró 
Imádkozzunk a nyárimisszionárius-képzés valamennyi 
résztvevőjéért, hogy oda tudjanak figyelni arra, amit 
tanulnak, és alkalmazni is tudják azt később klubokban, 
vasárnapi iskolai alkalmakon, táborokban! Imádkozzunk 
a 6 hallgatóért: 4 felnőttért és 2 tiniért! 

 
4. csütörtök – Moldova 
Vannak területek, ahol az 5 Napos Klubok szolgálata 
különösen hatékony eszköznek bizonyul, amelyen keresztül 
több gyermeket érhetünk el Isten Igéjével. Imádkozzatok 
velünk különösen azért, hogy a helyi hatóságok megadják 
az engedélyeket, és könyörögjünk elkötelezett, odaszánt 
önkéntesekért! 
 

5. péntek – Észak-Macedónia 
Dicsérjük Istent a Rádió 7-ért, amely által Isten sokaknak 
lehetővé teszi, hogy a gyermekműsoroknak köszönhetően 
Istenről halljanak! Imádkozzunk, hogy ezek a 
rádióműsorok minél több hallgatót elérjenek, különösen a 
gyermekeket! Van 170 új műsorunk – imádkozzunk, hogy 
Isten adjon bölcsességet, hogy meglássuk, hogyan tudjuk 
őket a lehető legjobban felhasználni! 
 

6. szombat – Albánia 
Imádkozzunk, hogy azok a gyermekek, akik részt vesznek a 
nyári táborokban, személyes kapcsolatot kezdhessenek az 
Úr Jézussal! 
 

7. vasárnap – Lengyelország 
Imádkozzunk a Balti-tengernél 2022. augusztus 9–18. 
között tartandó táborért! A tábor címe: „Az Ő oltalma 
alatt”. Könyörögjünk Isten oltalmáért és azért, hogy az Ige 
végezze munkáját a gyermekek és a tanítók szívében! 
Imádkozzunk, hogy további önkénteseink is elhívást 
kapjanak a főállású gyermekszolgálatra! 
 

8. hétfő – Koszovó 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten gondoskodjon minden 
szükségesről a két táborhoz, amelyre most készülünk! 
 

9. kedd – Magyarország 
Dicsőség az Úrnak a Baranya megyei új táborhelyért! 
Imádkozunk, hogy áldott légkörben folyjon a tábor, és sok-
sok gyermek ismerhesse meg az Úr Jézust mint Megváltót. 
 

10. szerda – Románia 
Hálásak vagyunk Istennek a „gyermekek a gyermek-
evangélizációban” naptárért, amelyet hívő gyermekeknek 
ajándékozunk, biztatva őket arra, hogy bizonyságot 
tegyenek a hitükről barátaiknak. Kérjük, imádkozzatok 
azért, hogy sok gyermek a Megváltóba vesse bizalmát, 
amikor hallja barátjától az evangéliumot! 
 

11. csütörtök – Bulgária 
Imádkozzatok a gyermekheteinkért! Könyörögjünk, hogy 
jó időt kapjunk, és hogy záporként hulljon az áldás a 
gyermekekre! 
 

12. péntek – Csehország 
Augusztusban a cseh CEF munkatársai összesen négy 
napközis és bentlakós tábort fognak tartani (Prágában, 
Lomnában, Priborban és Litomericében). Könyörögjünk 
a gyermekekért, hogy megértsék az evangéliumot! 
Imádkozzunk, hogy dönteni tudjanak Krisztus mellett, és 
a tábor után is kapcsolatban maradjanak velünk! 
 

13. szombat – Horvátország 
Júniusban volt egy táborunk Pušćinében. Imádkozzunk a 
gyermekekért, akik ott voltak a táborban! Imádkozzunk 
azokért, akik befogadták Megváltójuknak az Úr Jézust, 
hogy amit hallottak, azt elmondják másoknak is, 
bizonyságot tegyenek barátaiknak, rokonaiknak! 
 

14. vasárnap – Lengyelország 
Gondoljunk imádságban a lengyelországi 
menekülttáborokra! Néhány ilyen helyen alkalmunk volt 
szolgálni. Imádkozzunk, hogy Isten ebbe a munkába is 
küldjön munkásokat! Ludmila testvér 
(Fehéroroszországból) tervezi, hogy 2022. júniusban 
vagy júliusban ismét beáll a lengyelországi szolgálatba. 
Isten kegyelmét és vezetését kérjük számára. 
 

15. hétfő – Magyarország 
Új táborhelyünkön, Sarudon most készülünk az első 
gyermektáborra. Imádkozunk, hogy el tudjunk készülni a 
javítási munkákkal a fürdőszobákban, hogy a ház teljes 
mértékben megfeleljen a táborozóknak. Imádkozunk a 
péceli bentlakásos Óvodások Evangéliumi Tanítása 
tanfolyamért is.  
 

16. kedd – Bereg tábor, Kárpátalja 
Dicsőség az ÚRnak, mert Sándor testvérünknek, a tábor 
igazgatójának jelentősen javult az egészségi állapota a 
februári életveszélyes baleset óta! Imádkozzunk, hogy 
teljesen meggyógyuljon! Reménykedünk, hogy az építési 
projektünkkel is előre tudunk lépni, ha majd a háborúnak 
vége lesz. Imádkozzunk ezért is! 
 

17. szerda – Koszovó 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a gyermekek szüleiknek is 
továbbadják a tanult bibliai leckéket! Imádkozzunk, hogy  


