18. szombat – Lengyelország
Kérjük Istent, hogy áldja meg a Żory városában lévő
ukrán gyülekezet szolgálatát! Ez a gyülekezet az orosz
invázió után kezdte meg működését. Segítse meg az
Úr a lengyel CEF kicsiny csapatát, hogy egész
Lengyelországban
segíteni
tudjuk
az
ilyen
gyülekezeteket!
19. vasárnap – Közép-Európa
Hordozzuk imádságban a tábori időszak előkészítését
és indulását a terület minden országában!
Imádkozzunk, hogy sok gyermek fogadja be Krisztust
Megváltóként!
20. hétfő – Szlovénia
Imádkozzunk, hogy minél több gyermek jelentkezzen
a nyári táborba! Isten Igéje érintse meg és formálja át
mind őket, mind a szüleiket!
21. kedd – Szerbia
Végéhez közeledik a nyári táborok előkészítése; a
hónap végén kezdődik az első tábor. Imádkozunk,
hogy az Úr hívjon el táborozókat, és adja nekünk
védelmét. Imádkozunk, hogy a szívek megnyíljanak az
evangélium előtt!
22. szerda – Csehország
Imádkozzunk Daniel és Vera F-ért, akik egy új
területen,
Északnyugat-Csehországban
kezdődő
szolgálatra készülnek! Kérjük, hogy legyenek
mellettük önkéntesek, és a helyi gyülekezetek
együttműködjenek velük!
23. csütörtök – Lengyelország
Imádkozzunk Piotrért és Nataliáért, akik befejezték
egyéves gyakorlati képzésüket a lengyel CEF-nél!
Imádkozunk Istenhez, hogy vezesse őket oda, ahol
látni akarja őket, adja nekik kegyelmét, és adja meg,
hogy állhatatosan szolgáljanak a lengyel gyermekek
között!
24. péntek – Törökország
A CEF közép-európai területi igazgatója tervezi, hogy
Törökországba látogat. Imádkozzunk, hogy új

kapcsolatok jöjjenek létre hívőkkel, lelkipásztorokkal, és
azért, hogy a Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.
tanfolyamra találjunk hallgatókat!
25. szombat – Észak-Macedónia
Június 29-én kezdődik a gyermektábor, és július 4-ig tart.
Imádkozzunk, hogy jó időnk legyen! Könyörögjünk a
gyermekekért, önkéntesekért! A tábor témája: „Jézus, az én
barátom és Megváltóm”. Imádkozzunk, hogy a gyermekek
valóban találkozzanak Jézussal úgy is, mint Baráttal és úgy
is, mint Megváltóval!
26. vasárnap – Horvátország
Imádkozzunk Nadáért és Sebastianért, akik most indulnak
Romániába a Vezetőképző Tanfolyamra! Imádkozzunk,
hogy semmi ne zavarja meg őket az utazás előtt, és bátrak
legyenek!
27. hétfő – Moldova
Dicsőséget adunk Istennek, mert lehetővé tette, hogy
Soroca városában megtartsuk különleges találkozónkat a
Bibliai Levelező Klubban részt vevő gyermekeknek!
Imádkozzunk, hogy az írott Ige sokak életét
megváltoztassa! Május 31-én fejeződött be a tanév, és
nyáron a gyermekek közül csak kevesen küldenek
válaszokat a Levelező Klub leckéire. Kérjük, imádkozzatok
a gyermekekért!
28. kedd – Szlovénia
Imádkozzunk, hogy szervezhessünk egy nyári tábort a
Szlovéniában
tartózkodó
ukrán
gyermekeknek!
Imádkozzunk, hogy meglegyenek hozzá az anyagiak, és
legyen elegendő tolmácsunk!
29. szerda – Koszovó
Kérjük, imádkozzatok Mirjetáért és Arteidáért, akik idén
nyáron Romániába készülnek, a nagyszebeni Vezetőképző
Tanfolyamra!
30. csütörtök – Románia
Imádkozunk, hogy az Örömhír Romániának, melyet
júliusban tartunk Temes megyében, nagy áldást hozzon.
Imádkozzunk Ionutért és Madalináért, a projekt
koordinátoraiért!

Pillantás Lengyelországra
Lengyelország Európa egyik legvallásosabb országa.
Állampolgárainak több mint 90%-a római katolikus. A
népesség 38 millió fő, ebből hétmillió gyermek. A
Gyermek-Evangélizációs Közösségnek (CEF®) 14
munkatársa van, közülük hatan főleg más országokban
szolgálnak. Öt munkatárs területi szolgálatban áll, 16
megyénkből négyben vannak jelen. Hárman Piasekben,
az országos CEF irodában szolgálunk, itt készítjük elő az
irodalmi anyagokat és koordináljuk a különféle
szolgálatokat. Hálásak vagyunk Istennek, hogy szabadon
folytathatjuk a szolgálatot a gyermekek felé, még ha nem
könnyű is az evangéliumot hirdetni egy babonával teli,
vallásos országban. Ráadásul hevesen nyomul előre a
szekularizáció, mint más nyugati országokban is, ahol az
anyagi jólét növekedése magával hozza a jó és a rossz
keveredését. A legtöbb gyermek, aki itt él, csak a vallási
hagyományokról kap tanítást, Krisztus nélkül – talán ez
az oka annak, hogy az evangéliumi keresztyének a
népességnek kevesebb, mint 0,2%-át teszik ki.
A lengyelországi evangéliumi gyülekezetek nemrégen
imádkozni kezdtek azért, hogy 2050-re 1%-ra nőjön az
evangéliumi keresztyének aránya a népességen belül.
Ezért sürgető szükségünk van munkásokra. Azért
imádkozunk, hogy Isten adjon minden megyébe egy-egy
CEF-munkatársat, aki a helyi gyülekezeteken keresztül
elérheti a gyermekeket. Hisszük, hogy a lengyel egyház
legfőbb feladata az evangélizáció kell, hogy legyen, és az
az imádságunk, hogy a hívők őszintén a szívükön
viseljék ezt.

Örömmel látjuk, hogy Isten meghallgatja ezeket az
imádságokat. Nemrég két új testvért hozott a
csapatunkba: Piotrt és Tomeket. Piotr gyermekként
Örömhír Klubba járt, majd 16 éves korában újonnan
született egy CEF táborban. Tomek már korábban is
szolgált gyermekek között, jelenleg az irodai munkában
segít. Nagy kiváltság és öröm számunkra, hogy tovább
adhatjuk az evangéliumot a lengyel gyermekeknek.
Łukasz és Aleksandra Gruszczyńscy
országos igazgatók, CEF Lengyelország

1. szerda – Szlovákia
Június első hétvégéjén a szlovákiai CEF konferenciát
tart, amelyre a szolgáló csapat tagjait és családjukat
várjuk. Szeretnénk, ha jó és áldott, Istennel és
egymással közösségben eltöltött alkalmunk lenne.
Kérjük, imádkozzatok, hogy ez a találkozó új erőt
adjon szolgálatunknak, és hogy új, tiszta látást
kapjunk, amely vezethet minket a gyermekmunkában!
2. csütörtök – Bosznia-Hercegovina
Kérjük, imádkozzatok a nyári gyermektábor
előkészületeiért és a tábor megtartásához szükséges
anyagiakért! Imádkozzunk az önkéntesekért, akik
segítőink lesznek a táborban!
3. péntek – Montenegró
Június 11-én „Halász partit” szeretnénk tartani, erre az
egész országból várjuk a gyermekeket. A projekthez
sok önkéntesre van szükségünk, és sok az előkészítő
munka is, ezért kérjük, hogy támogassatok minket
imádságban, hogy kellő számban jelentkezzenek
szolgálók! Imádkozzunk, hogy sok gyermek jöjjön el,
és így minél többen hallhassák az evangéliumot!
4. szombat – Románia
Ebben
a
hónapban
már
elkezdődnek
a
gyermektáborok; kérjük, imádkozzatok, hogy ezen a
nyáron is sok gyermek vethesse reménységét az igaz
Istenbe!
5. vasárnap – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk, hogy minden menekült gyermek és
felnőtt, aki táborunkban talált oltalmat a háború idején,

békében élhessen! Dicsérjük az URat hűséges
adakozóinkért, akik lehetővé tették, hogy a háború kellős
közepén is szolgáljunk!

elengedjék gyermekeiket az alkalmakra. Isten tegye
lehetővé, hogy minden tervezett szabadtéri
evangéliumi alkalmat megtarthassunk!

6. hétfő – Koszovó
Kérjük, imádkozzatok a tábori előkészületekért!
Könyörögjünk hűséges önkéntesekért is!

12. vasárnap – Albánia
Hordozzuk imádságban nyári táborainkat – összesen 2
hetet – melyeket júniusban tartunk Durrësben!

7. kedd – Lengyelország
Imádkozzunk a júliusra tervezett LEGO®-s gyermekevangélizációs alkalmakért (Poznańban és Żoryban),
hogy újabb gyermekek is hallhassák az evangélium
üzenetét! Imádkozzunk jó együttműködésért és az
alkalmak szervezéséért, ill. a részt vevő gyülekezetekért,
hogy el tudják kezdeni a rendszeres szolgálatot az
egyházon kívüli gyermekek felé!

13. hétfő – Montenegró
Észak-Montenegróban tartjuk a gyermektábort június
20–25. között. Imádkozzunk, hogy ez a nyári tábor
nagy áldás legyen a gyermekeknek, és felbátorodva
térhessenek haza! Könyörögjetek értünk is, hogy elég
önkéntesünk legyen; hogy ők is be tudjanak
illeszkedni, és jól végezzék a rájuk bízott feladatokat!
Imádkozzunk az előkészítésért és azért, hogy sok
gyermek jöjjön!

8. szerda – Csehország
Imádkozzunk a tábori szolgálók felkészítéséért, amelyet
több helyen tartunk Csehországban! Imádkozzunk a
szolgálókért, hogy képesek legyenek érthetően
továbbadni az evangéliumot, és a gyermekeket a
Megváltóhoz vezetni!
9. csütörtök – Bulgária
30-50%-kal emelkedett az ára mindennek. Táborokat
szeretnénk szervezni, de a szálláshelyek nem hajlandók
közölni velünk az árakat. Tavaly 240 leva volt egy tábor
költsége, most 340 leva a legolcsóbb árajánlat.
Imádkozzunk, hogy találjunk táborhelyeket, és
elkezdhessük a tervezést! Imádkozzunk, hogy a szülők
az új árak ellenére is el tudják küldeni gyermekeiket a
táborba!
10. péntek – Horvátország
Imádkozzunk a Puscinében folyó ötnapos táborért: azért,
hogy jöjjenek gyermekek; a vezetőkért, az
önkéntesekért! Imádkozzunk, hogy minden jól szervezett
legyen! Könyörögjünk, hogy Isten Igéje jó földbe
hulljon, a gyermekek megnyissák szívüket és befogadják
az Úr Jézust!
11. szombat – Magyarország
Ebben a hónapban azért imádkozunk, hogy el tudjuk
kezdeni minden területen az 5 Napos Klubokat
személyes jelenléttel. Imádkozunk, hogy a szülők

14. kedd – Moldova
Imádkozzatok velünk a nyárimisszionárius-képzésért,
hogy Isten küldjön odaszánt fiatalokat, akik idén
nyáron szolgálni fognak a gyermekek között!
Imádkozzunk oktatóikért is, akik a felkészítésüket
végzik!
15. szerda – Bulgária
Célunk, hogy megtartsuk a Sztara Zagora-i területen a
„Remény a gyermekeknek” projektet; el is kezdtük az
előkészítést.
Imádkozzunk
Veszkáért,
aki
lelkipásztorokkal tárgyal a feladatokról! Imádkozzunk
a lelkészekért, hogy készek legyenek városaikban,
falvaikban
evangélizációs
alkalmakat
tartani!
Imádkozzunk, hogy mérsékeljék nyáron a járványügyi
korlátozásokat!
16. csütörtök – Ciprus
Imádkozzunk az online országos vezetőségi
értekezletért! A szigeten végzett munka következő
lépéseit szeretnénk megbeszélni.
17. péntek – Magyarország
Imádkozunk a nyári misszionáriusokért, akik e hónap
utolsó hetében kezdik meg szolgálatukat. Imádkozunk
valamennyi képzés és tábori alkalom (különösen az
egri nyárimisszionárius program) szervezéséért.

