
16. szombat – Észak-Macedónia 
Kérjük Istent, munkálkodjon a szülők szívében, hogy 
engedjék el gyermekeiket az Örömhír Klubokba! 
 

17. vasárnap – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy az Úr támasszon új munkatársakat 
a gyermek– és ifjúsági szolgálatban! Imádkozzunk, 
hogy több önkéntesünk legyen, aki segít a táborok, a 
szabadtéri alkalmak és az Örömhír Klubok 
szervezésében!  
 

18. hétfő – Albánia 
Könyörögjünk önkéntesekért és szolgáló csapatokért, 
hogy elő tudjuk készíteni a nyári táborokat! 
 

19. kedd – Koszovó 
Szeretnénk egy gyülekezettel közösen új területekre 
eljutni és 5 Napos Klubokat tartani. Imádkozzatok 
értünk és azért, hogy több családot is 
megismerhessünk ezeken a helyeken! 
 

20. szerda – Horvátország 
Imádkozzunk Karmenért, Vesnáért és Rujanáért, akik 
egy-egy idős embert ápolnak otthonukban! 
Imádkozzunk, hogy mindhárman kapjanak segítséget 
feladataik ellátásában! 
 

21. csütörtök – Lengyelország 
Imádkozzunk Danutáért, a rzeszówi területen szolgáló 
misszionáriusunkért! Danuta és férje, Łukasz 
gyermeket vár. Imádkozunk, hogy mind a terhesség, 
mind a szülés örömteli legyen, és Isten áldja meg őket 
kislányuk felnevelésében! 
 

22. péntek – Románia 
Július utolsó hetében Temes megyében „Örömhírt 
Romániának!” programot tartunk. Kérjük, 
imádkozzatok Ionutért és Madalináért, akik szervezik 
ezt a missziót! Ők most egyeztetnek gyülekezeti 
vezetőkkel, és most kezdik felkészíteni az 
önkénteseket erre a különleges alkalomra. 
 

23. szombat – Csehország 
Imádkozzunk a csehországi CEF csapat tagjaiért, akik 
most keresik, hogy kiket küldjenek el a nyári 

Vezetőképző Tanfolyamra! Kérjük Istent, hogy mutassa 
meg nekik az alkalmas jelölteket, akiknek szíve vágya, 
hogy elérjék az itt élő, nem megtért gyermekeket! 
 

24. vasárnap – Albánia 
Imádkozzunk a Permet nevű városért! Itt fogunk most új 
gyermekszolgálatot indítani. 
 

25. hétfő – Törökország 
Imádkozzunk, hogy tovább folytathassuk a 
gyermekmissziós irodalmi anyagok fordítását, kiadását 
és gyülekezeti terjesztését! 
 

26. kedd – Közép-Európa 
Imádkozunk Katarináért, Darko (a területi igazgató) 
irodai segítőjéért. Katarina segít az imanaptárak és több 
balkáni ország irodalmi anyagainak az összeállításában. 
Imádkozzunk, hogy bölcsen, odafigyeléssel és 
hatékonyan végezhesse ezeket a fontos szolgálatokat! 
 

27. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzatok értünk: most tervezzük és készítjük elő 
nyári táborunkat, ahol reménységünk szerint 40 gyermek 
vesz majd részt! 
 

28. csütörtök – Moldova  
Adjunk hálát Megváltónknak, mert idén lehetővé tette, 
hogy hirdethessük az iskolákban az örömhírt! 
Nemsokára itt a tanév vége. Azért imádkozunk, hogy 
minden gyermek, aki az iskolai klubokban ott volt, 
vágyjon rá, hogy eljöhessen a nyári klubokba, táborokba 
is, és tanulhasson Isten Igéjéből! 
 

29. péntek – Szerbia 
Imádkozzunk a nyári táborok előkészítéséért, a tanítókért 
és azért, hogy sok jelentkező legyen! 
 

30. szombat – Közép-Európa 
A területi igazgató, Darko gyakran van úton: elutazik 
Közép-Európa sok országába, hogy segítséget nyújtson a 
CEF szolgálatának vezetéséhez és tovább fejlesztéséhez. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy az autóvezetés hosszú 
óráiban ne érje baj! Imádkozzunk, hogy egészségét is 
őrizze meg az Úr! 

 
Pillantás Montenegróra 

Montenegró egy kicsiny ország, amely Jugoszlávia 
felbomlásával jött létre. A kommunizmus itt nagyon erős 
volt; a keresztyénség szinte teljesen eltűnt – még annak 
hagyományos formái is. 620 ezer lakosa van, akik közül 
a legtöbben még semmit sem hallottak az Úr Jézus 
Krisztusról. Kb. 350-400 evangéliumi keresztyén van 
Montenegróban, ez a teljes népesség 0,06%-a. Mindössze 
néhány evangéliumi gyülekezet található, a központi és a 
tengerparti területeken. Az ország északi részében alig 
vannak hívők. 
A montenegrói Gyermek-Evangélizációs Közösséget 
(CEF) 2009-ben jegyezték be mint független szervezetet; 
azóta működik folyamatosan, noha a CEF-hez kötődő 
szolgálatok már sokkal korábban elkezdődtek. 
Az 1990-es évek végén a CEF két munkatársa, Miruška 
és Katarina, az akkor még közös Jugoszláviából 
rendszeresen járni kezdett Montenegróba, és 5 Napos 
Klubokat szervezett több városban a helyi gyülekezet 
lelkipásztorával és feleségével együtt. Később, 2001-ben 
Miruška Montenegróba költözött, és a montenegrói CEF 
főállású munkatársa lett. Rendszeres Örömhír Klubokat 
indított Nikšić és Podgorica városában és időnként más 
helyeken is. Később Katarina is beállt ebbe a szolgálatba. 
A Samaritánus Erszénye és az Operation Christmas Child 
ajándékcsomagokat osztó szervezetekkel együttműködve 
Isten kaput nyitott számukra sokkal több gyermek felé. 
Ezek a CEF és a helybeli keresztyének által szervezett 
programok a valaha tartott legnagyobb montenegrói 



evangélizációknak tekinthetők: háromjegyű számban 
voltak az evangéliumot hallgató gyermekek és szülők. A 
CEF nyári és téli táborokat is szervez gyermekeknek és 
tizenéveseknek; az, hogy találkozhatnak más keresztyén 
gyermekekkel is, bátorságot önt beléjük. Szervezünk 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása tanfolyamokat, 
gyermek- és ifjúsági konferenciákat, kirándulásokat és 
látogatásokat is. 2014-ben csatlakozott a CEF csapatához 
egy házaspár, Lazar és Izabela, akik tovább gazdagították 
csapatunkat fiatalságukkal és új ötleteikkel. A 
montenegrói CEF most már tizenéveseknek és 
fiataloknak is tart rendszeres klubokat, de van szolgálata 
a családok és az egyedülálló anyák felé is. Komoly 
kihívás új helyszíneken új Örömhír Klubokat indítani, 
mivel nem sok olyan gyülekezet van az országban, ahová 
ezek a gyermekek járhatnának. 
Isten végig az évek során megáldott minket, és hisszük, 
hogy ezután is meg fog áldani, mert Ő a mi oltalmunk és 
erősségünk. Isten csodálatos természeti szépségekkel is 
megajándékozta Montenegrót, Ő adta nekünk a 
gyermekeket, a tizenéveseket, és a felnőtteket is, akiknek 
még meg kell hallaniuk az evangéliumot. Köszönjük, 
hogy imádkoztok értük. 
 

a montenegrói CEF munkatársai 
 
1. péntek – Montenegró 
A montenegrói CEF szolgálat YouTube csatornájának 
továbbfejlesztését tervezzük: újonnan felvett leckéket, 
énekeket és más, a gyermekeknek szóló evangélizáló 
tartalmat szeretnénk feltölteni. Imádkozzunk, hogy 
minden gyermek, aki nézi ezt a csatornát, elfogadja 
Jézust mint Megváltót! 
 

2. szombat – Szlovákia 
Miután elmúltak azok a hónapok (novembertől 
márciusig), amelyekben szigorú járványügyi szabályok 
voltak érvényben, azt reméljük, engedélyt kapunk, 
hogy keresztyén programokat szervezhessünk húsvét 
előtt az állami iskolákban. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy sok iskola nyissa meg kapuit, és engedje, hogy 
hirdessük az evangéliumot! Bárcsak nagy áldást 
hoznának ezek a programok mind a tanulók, mind 
tanáraik számára! 

 

3. vasárnap – Bulgária 
Imádkozzunk a március-áprilisi pleveni Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamért! Kérjük, hogy 
ezek a fiatalok elhívást kapjanak a gyermekszolgálatra! 
Imádkozzunk Andrejért; szüksége van egy újabb autóra, 
könyörögjünk ezért is! 
 

4. hétfő – Szerbia 
Imádkozunk, hogy áldás legyen a Húsvéti Klubokon. 
Imádkozunk az előkészületekért és azért, hogy a 
szükséges engedélyeket is megkaphassuk. Kérjük, hogy 
az Úr nyissa meg mindazok szívét, akik hallják az 
evangéliumot! 
 

5. kedd – Románia 
Ebben a hónapban sok Húsvéti Klubot szeretnénk 
tartani. Imádkozzunk, hogy a gyermekek és családjuk ne 
csak köszöntésként mondják egymásnak, hogy „Krisztus 
feltámadt”, hanem igazán megértsék, mit jelent ez, és 
közülük sokan bízzák rá magukat a feltámadt 
Megváltóra! 
 

6. szerda – Moldova 
Imádkozzatok velünk együtt az önkéntesekért, akik 
segítőként részt vesznek húsvéti alkalmainkon és 
védelemért, amikor utazunk, hogy a gyermekekkel 
találkozzunk! Imádkozzunk, hogy Isten járjon előttünk 
akkor is, amikor új helyekre megyünk hirdetni az 
evangéliumot! 
 

7. csütörtök – Lengyelország 
Áprilisban fontos megbeszélést tart Lengyelországban a 
CEF országos bizottsága. Imádkozzunk bölcsességért a 
döntéseinkhez! Kérjük, hogy Isten vezetésével tudjuk 
tovább fejleszteni szolgálatunkat az új tartományokban 
is! 
 

8. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Hála az ÚRnak az adományokért, amelyeket 2021. 
utolsó negyedévében kaptunk a táborban folyó építkezés 
céljaira! Hálásak vagyunk, hogy imádkoztatok a tervek 
elkészültéért és az építési engedély megszerzéséért. Bár 
adna az ÚR további anyagi segítséget az építkezéshez! 
 

9. szombat – Szlovénia 
Hálát adunk Istennek minden lehetőségért, amikor 
ajtót nyitott, hogy hirdethessük az evangéliumot a 
gyermekek között. Imádkozzunk, hogy életük 
megváltozzon, hogy barátaik és szüleik lássák a 
változást, és ők is hitre jussanak! 
 

10. vasárnap – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk, hogy Isten vezesse tovább a fiatalokat, 
akik elvégezték a City Kids képzést! Imádkozunk, 
hogy viszontláthassuk őket sok Örömhír Klubban 
segítőként. 
 

11. hétfő – Ciprus 
Darko, a területi igazgató feleségével, Lidijával 
áprilisban Ciprusra látogat. Imádkozzunk, hogy Isten 
vezesse el őket azokhoz, akik készek részt venni a 
CEF szolgálatában, hogy eljuttassák az evangéliumot a 
gyermekekhez! 
 

12. kedd – Bulgária 
Tovább folytatjuk az idei nyári „Remény a 
gyermekeknek” projekt tervezését. Imádkozzunk 
Veszkáért, aki most a Sztara Zagora környékén lévő 
gyülekezeteket keresi fel! 
 

13. szerda – Horvátország 
Júniusban a tengerparton szeretnénk tábort szervezni, 
ez alkalommal először a Ćinta nevű keresztyén 
táborhelyen. Imádkozzunk az előkészítésért, valamint 
hogy legyen elegendő tanító és önkéntes, és valóban 
megtarthassuk a tábort! 
 

14. csütörtök – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk a tábori szakácsok szolgálatáért! A 
nőtestvérek nagy munkát végeznek csodálatra méltó 
lelkülettel, de egészségük igen törékeny. Szükségünk 
van fiatalabb szakácsokra, akik hosszú távon vállalják 
a szolgálatot. 
 

15. péntek – Csehország 
Imádkozzunk Daniel Férért: a gyógyulásáért, testi 
állapota javulásáért! Még mindig nagyon rosszul hall 
és nehezen nyel. Imádkozunk, hogy visszatérhessen a 
normál életmódhoz és a szolgálatba. 


