
 

hétre és augusztusra gyermektáborokat terveztünk. 
Imádságot és anyagi támogatást kérünk, hogy befogadják 
az Ő Igéjét a gyermekek, különösen azok, akik nem 
járnak rendszeresen templomba. Imádkozzunk 
mindazokért, akik ezeken az alkalmakon szolgálnak; 
könyörgünk, hogy az alkalmak áldást hozzanak a 
gyermekeknek! 
 

19. kedd – Szerbia 
Hálásak vagyunk a múlt hónapban megtartott Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamért. Hadd legyenek a 
most végzett tanítók is Isten eszközei, akik hirdetik az 
evangéliumot a gyermekeknek! 
 

20. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozhatunk a rendszeres tini és gyermekklubok 
folytatásáért, hogy az Úr érintse meg ezután is a 
gyermekek és a tinik szívét. Imádkozzunk újabb 
gyermekekért is! 
 

21. csütörtök – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk a júliusban tartott klubokért, hogy minél 
több gyermek hallja meg az evangéliumot és fogadja el 
Krisztust mint Megváltót! Imádkozzunk az 
önkéntesekért, akik készek rá, hogy segítőként részt 
vegyenek ezekben a klubokban! 
 

22. péntek – Közép-Európa 
Imádkozunk az egész tábori időszakért, amely most 
folyik sok közép-európai országban. Könyörgünk, hogy 
sok gyermek hallja a Krisztusról szóló üzenetet, és 
befogadja Őt mint Urát és Megváltóját. 
 

23. szombat – Csehország 
Imádkozzunk Petr Braháért és feleségért, Veráért! Ők a 
nyugat-csehországi CEF szolgálat területi koordinátorai. 
Ebben a régióban sok lehetőségük van a gyülekezetekkel 
való együttműködésre és az evangélium hirdetésére. 
 

24. vasárnap – Moldova 
Hordozzuk továbbra is imádságban a Reménység 
Ukrajnának projektet! Imádkozzunk különösen azokért 
az önkéntesekért, akik próbálják eljuttatni a hátizsákokat 
az ukrán határra! Imádkozzunk minden egyes 
gyermekért, aki megkap egy-egy ilyen hátizsákot! 
 

 
 

25. hétfő – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozhatunk a tini táborért, amelyet reménység szerint 
július végén tartunk. Imádkozzunk, hogy Isten vezessen 
minket a szervezésben, és adja meg a táborhoz szükséges 
anyagiakat is! 
 

26. kedd – Ciprus 
Két ciprusi önkéntes, Victoras és Evgenia arra kért 
bennünket, hogy imádkozzunk velük azért, hogy minél 
több ciprusi gyermek megismerhesse Jézus Krisztust és 
higgyen Őbenne, mint Megváltójában és Urában! 
 

27. szerda – Törökország 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy több új leckét és a 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyam anyagát 
elkezdtük törökre fordítani.  Ebben az évben is keressük az 
érdeklődő hallgatókat, akiket felkészíthetünk és elláthatunk 
az új tanítói anyagokkal. Imádkozunk, hogy Isten jót 
munkáljon mindezekkel. 
 

28. csütörtök – Horvátország 
Imádkozzunk Rosanáért és Nadáért, a romániai 
Vezetőképző Tanfolyam két horvát hallgatójáért! Adja nekik 
az Úr különös áldását, és adjon buzgóságot a szívükbe a 
gyermekek közötti munkára és az imádságra, hogy amikor 
hazajönnek, Isten tovább bátorítsa és erősítse őket a 
gyermekek felé való szolgálatra! 
 

29. péntek – Magyarország 
Imádkozzunk a lucfalvai bentlakásos Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamért! Ez egy új helyszín 
Nógrád megyében, ahol jelenleg nincs területi 
munkatársunk. Bárcsak elhívna valakit az Úr ebből a 
gyülekezetből főállású szolgálatra! 
 

30. szombat – Románia 
Dicsérjük Istent minden gyermekért, aki az elmúlt hetekben 
kézhez kapta az „Azt kérdezed, miért?” c. füzetet. Isten 
munkáljon megtérést sokuk életében! 
 

31. vasárnap – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy Isten Igéje, amelyet a nyári táborokban 
hallhattak a gyermekek és tinik, munkálkodjon tovább a 
szívükben, formálja át őket és szüleiket is! Imádkozzunk, 
hogy olvassák Isten Igéjét akkor is, amikor egyedül vannak, 
és szilárdan álljanak a hitben! 
 

 
Pillantás Szlovákiára 

Szlovákiában 1991-ben jegyezték be hivatalosan a 
Gyermek-Evangélizációs Közösséget, de titokban már a 
kommunizmus idején is folyt a gyermekmunka. Ma, hála 
az ÚRnak, csodálatos szabadságban élhetünk. Nemcsak 
szabadtéri helyszíneken hirdethetjük az evangéliumot, 
hanem állami iskolákba is bemehetünk húsvéti és 
karácsonyi evangélizációs programunkkal. A karácsonyi 
programot általában úgy tarthatjuk meg, hogy levelet 
írunk az iskolák igazgatóinak, és kb. négyből egy meg is 
hív minket az iskolájába. Néhány éve készítettünk egy 
„Könyvek Könyve” programot, amellyel könyvtárakban 
tudunk szolgálni. Ide az általános iskolák is elküldik a 
tanulókat, ők pedig hallhatnak a Bibliáról, és 
megismerkedhetnek az evangéliummal.  
Táborhelyünk is nagy áldás az ÚRtól. Ebben a volt 
kommunista ifjúsági táborban azelőtt ifjú ateistákká 
nevelték a fiatalokat, de ez a hely ma a gyermek-
evangélizációt szolgálja. Ez a táborhely Isten válasza volt 
imádságainkra; hálát adunk URunknak és dicsérjük Őt 
azért, ahogyan Ő ennek a helynek a felújításáról is 
lépésről lépésre gondoskodik. 
Tavaly, amikor eljött a gyermektáborunkba Natalia, 
láttuk a szemében, hogy ez a kislány lelkileg szenved, 
vagy valamilyen okkult befolyás alatt van. Nem akarta 
meghallgatni az evangéliumot. Még a fülét is befogta, 
hogy ne hallja. Egyszer egy séta közben beszélgettünk 
vele. Elmondtuk neki, hogy Jézus őt is szereti, és ő is 



nagyon drága és becses neki. Figyelmesen hallgatott, de 
azután azt mondta: nem akar hinni benne. Ezután még 
inkább imádkoztunk érte. Másnap az ÚRé lett. Látszott a 
szemében a nagy változás. Egy délután, mikor a 
szobájában ült, bejött a szobatársa, Petra. Natalia 
megkérdezte: „Petra, te ismered az ÚR Jézust?” Petra 
meglepődött. Azt felelte, hogy nem. Natalia erre azt 
kérdezte: „Akkor mire vársz?” Dicsőség az ÚRnak, Ő 
most is csodákat tesz a gyermekek életében! Kérjük, 
imádkozzatok velünk a 2022. évi nyári missziónkért! 
 
 
1. péntek – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk az ohridi gyermektáborért, amely június 
29-től július 4-ig tart! Imádkozzunk, hogy minden 
táborozó gyermek megértse az evangélium üzenetét, és 
a meg nem tért gyermekek elfogadják Jézus Krisztust 
Megváltójuknak! Imádkozzunk a már megtért 
gyermekekért is, hogy növekedjenek Krisztusban! 
 

2. szombat – Lengyelország 
Imádkozzunk a két LEGO táborért: Poznańban (július 
4–9) és Żoryban (július 10–16), hogy sok gyermek 
hallja az evangéliumot szüleivel együtt, és a 
gyülekezetekkel való együttműködés is meghozza 
gyümölcsét! Könyörögjünk Isten kegyelméért, 
vezetéséért, oltalmáért! 
 

3. vasárnap – Bulgária 
Imádkozzunk a „Reménység a gyermekeknek” 
projektünkért! Július 4–9. között, a Sztara Zagora-i 
területen tartjuk ezt a programot. Imádkozzunk, hogy 
sok gyermek hallja meg az evangéliumot! 
 

4. hétfő – Montenegró 
Július 4-től 9-ig az ország északi részén tini tábort 
tartunk. Hálát adunk Istennek, hogy részben már 
megadta a szükséges pénzt a táborra. Imádkozzunk, 
hogy Isten vezessen és szólítson meg minden 
táborozót, hogy lélekben megerősödjenek ezek az első 
generációs keresztyén fiatalok! 
 

5. kedd – Albánia 
Imádkozzunk a júliusi nyári táborainkért! Négy héten 
át tartunk táborokat ebben a hónapban. 

 
6. szerda – Bereg tábor 
A háború okozta bizonytalanság a nyári táborok 
előkészítését is körülveszi. Mindazonáltal kérjük az URat, 
hogy valamennyi tábor áldás lehessen a gyermekek 
számára, és mindenki, aki csak el tud jönni, nyitottan 
fogadja az ÚR Igéjét! Imádkozzunk a szolgálókért is! 
 
7. csütörtök – Moldova 
Azért könyörgünk, hogy minden gyermeknek, aki részt 
vesz az „Építsd meg LEGO-ból” programokon, a 
Szentlélek által megváltozzon az élete, és eljusson a 
döntésre, hogy Jézus Krisztusra építi fel életét! 
 
8. péntek – Szlovákia 
Július a táborok ideje. Kérjük, imádkozzatok a 9 nyári 
ottalvós és napközis táborért, amelyeket júliusban tartunk! 
Idén második éve, hogy családos táborunk is lesz, ahová 
eljöhetnek a szülők gyermekeikkel együtt. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy sok gyermek jusson megtérésre a 
táborokban! Imádkozzunk, hogy jó együttműködés legyen 
a táborokban szolgáló csapatok között! 
 
9. szombat – Bulgária 
Imádkozzunk táborainkért! Július 17–23-ig hat táborunk 
lesz az ország különböző pontjain. Imádkozzunk, hogy 
Isten kegyelme legyen mind a gyermekeken, mind a 
tanítókon! Könyörögjünk, hogy a Szentlélek mélyen érintse 
meg a szíveket, hogy újonnan szülessenek! 
 
10. vasárnap – Szerbia 
Folynak a nyári táborok. Imádkozunk a munkatársakért és a 
tanítókért, hogy az Úr adjon nekik erőt és bölcsességet a 
táborozók közötti szolgálathoz; őrizzen meg minden 
vezetőt és táborozót a balesetektől és a Sátán támadásaitól. 
 
11. hétfő – Horvátország 
Imádkozzunk a chintai táborért! Az Úr segítsen Rujanának 
a táborra való felkészülésben! Imádkozzunk fiáért, Noáért, 
aki segítőként vesz részt a táborban! Körülbelül 20 
gyermek lesz nálunk hét napon át, naponta két órát. 
Imádkozzunk, hogy az Úr nyissa meg a gyermekek szívét, 
hogy Isten elhangzó Igéje gyümölcsöt teremjen! 
 

 
 

12. kedd – Koszovó 
Adjunk hálát Istennek, mert megtarthatjuk a tábort július 
11–15. között! Már most örülünk, hogy látni fogjuk a 
gyermekeken az áldást és életük megváltozását. 
 

13. szerda – Magyarország 
Imádkozunk, hogy az Úr hívjon el főállású 
munkatársakat Budapestre (jelen pillanatban egy sincs!)! 
Hívjon el utódokat a pécsi és a nyíregyházi területeken 
szolgáló nyugdíjas munkatársak helyére is, akik a 
jelenlegi területi munkatársak mellett - még mielőtt ők 
kilépnek a szolgálatból - elkezdhetik saját szolgálatukat 
és beletanulhatnak! 
 

14. csütörtök – Csehország 
A CEF-munkatársak négy napközis és bentlakásos tábort 
fognak vezetni júliusban (Chrudim, Trinec, Husinec és 
Hostalkova településeken). Imádkozzunk a 
gyermekekért, hogy megértsék az evangéliumot! 
Imádkozzunk, hogy Krisztus mellett döntsenek, és a 
tábort követően is kaphassanak lelki táplálékot! 
 

15. péntek – Montenegró 
Július folyamán sok programunk lesz tinikkel, mint pl. 
„műhelyek” és közös étkezések. A műhelyekben a 
fiatalok örömmel vesznek részt különféle szolgálatokban 
és tanulják, hogyan kell szolgálni; imádkozzunk, hogy 
ezekből megtanulhassák, hogyan adhatják oda magukat 
önzetlenül másokért! 
 

16. szombat – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok a két táborért (egy gyermek- és 
egy tini tábor), hogy minden vezető és gyermek 
egészséges legyen, a programot a terveknek megfelelően 
bonyolíthassuk le és a Szentlélek munkálkodjon a 
gyermekek szívében! 
 

17. vasárnap – Románia 
Dicsérjük Istent, amiért lehetővé teszi, hogy az Örömhír 
Romániának projekt segítségével eljuttassuk az 
evangéliumot a Temes megyei gyermekeknek! A július 
23–30-i héten szerte a megyében 5 Napos Klubokat 
tartunk. Imádkozzunk, hogy Isten különleges módon 
munkálkodjon sokak életében! 
 

18. hétfő – Lengyelország 
Imádkozzunk a Lengyelországban tartózkodó ukrán 
gyermekek  között  folyó  szolgálatért!  A  július  19–26-i  


