16. hétfő – Bulgária
Imádkozzunk Andrejért, akinek május 28-án lesz az
esküvője! Áldja meg az Úr őt és menyasszonyát most is,
míg erre a fontos lépésre készülnek!
17. kedd – Törökország
Imádkozunk, hogy irodalmi anyagaink, könyveink török
fordítása elkészüljön, és terjeszthessük őket a
gyülekezetekben, hogy minél többen, akik olvassák,
felismerjék a gyermekmunka jelentőségét, használják is
ezeket az anyagokat, és ennek eredményeként a gyermekek
megtérjenek!
18. szerda – Ciprus
Imádkozzunk,
hogy
találjunk
fiatalokat,
akik
bekapcsolódnának a gyermekmunkába, és hogy Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamot tudjunk szervezni!
19. csütörtök – Montenegró
Május 28-án szalonnasütéses együttlétet tartunk a tiniknek.
Szeretnénk az egész országból hívni fiatalokat, hogy
találkozhassanak és közösségben lehessenek egymással,
miközben együtt készítik az ételt, esznek és tanulmányozzák
Isten Igéjét. Imádkozzunk, hogy egység legyen az
önkéntesek között, és áldott legyen az együtt töltött idő!
20. péntek – Lengyelország
Júliusban Poznańban és Żoryban LEGO®-s evangélizációs
találkozókat
szeretnénk
tartani
gyermekeknek.
Imádkozzunk, hogy újabb gyermekek is hallgathassák az
evangélium üzenetét! Könyörögjünk jó együttműködésért és
az alkalmak jó megszervezéséért!
21. szombat – Moldova
Június 1. a gyermeknap Moldovában; ezen a napon
különleges gyermekalkalmakat szeretnénk tartani. Kérjük,
imádkozzatok, hogy szabadságunk és lehetőségünk is
legyen az Ige hirdetésére!
22. vasárnap – Szerbia
Jelenleg folyik a CEF irodalmi anyagainak tárolására és
egyéb célokra is szolgáló raktár építése. Imádkozunk, hogy
Isten irányítsa az építkezést és gondoskodjon az
anyagiakról, hogy be is tudjuk fejezni azt – folytonosan
emelkednek az építőanyag-árak.
23. hétfő – Horvátország
Kinyomtattuk az „Azt kérdezed, miért?” füzetet horvát
nyelven. Imádkozzunk a füzet horvát gyermekek közti

terjesztéséért és azért, hogy rendszeresen meg tudjuk tartani
az Örömhír Klubokat Zágrábban és Pušćinében!
24. kedd – Csehország
Hálásak vagyunk, mert nagyon sok lehetőségünk van
evangéliumot hirdetni és evangéliumi anyagokat osztani az
ukrán gyermekeknek. Imádkozzunk értük és szüleikért
(többnyire édesanyák vannak itt)!
25. szerda – Románia
Kérjük, imádkozzatok, hogy a gyermeknapon (június 1-jén)
el tudjuk juttatni iskolákba az evangéliumot! Könyörögjünk
önkéntesekért, akik ekkor is készek a szolgálatra!
26. csütörtök – Koszovó
Kérjük, imádkozzatok, hogy azokban a falvakban, ahol
újonnan szerveztünk 5 Napos Klubokat, tudjunk tartani
rendszeres Örömhír Klubokat is!
27. péntek – Magyarország
Tavaly egy német házaspár egy táborhelyet adományozott
nekünk. Vezetésért könyörgünk, hogyan haladjunk tovább
a tervekkel és az építéssel, és hogyan tudnánk használni
addig is, amíg a fejlesztés folyik!
28. szombat – Albánia
Imádkozzunk a májusban tartandó Örömhír Klubért és a
júniusban kezdődő nyári táborok előkészítéséért!
29. vasárnap – Észak-Macedónia
Jelenleg
folyik
„A
macedón
gyermekek
idei
táboroztatásának segítése” projekt. Kérjük az Urat,
gondoskodjon a gyermekek anyagi szükségéről, hogy
eljuthassanak a táborba.
30. hétfő – Szlovénia
Imádkozzunk, hogy fiatalok is bekapcsolódjanak a
gyermekszolgálatba és jöjjenek a nyári táborokba
segítőnek! Imádkozzunk, hogy a felkészítő alkalmakon is
részt tudjanak venni és megtanulják, hogyan kell
felkészülni a szolgálatokra!
31. kedd – Közép-Európa
Imádkozzatok velünk, hogy találjunk a területi igazgató
mellé egy szakképzett munkatársat, aki segíti a középeurópai CEF-szolgálat folytatását!

Pillantás Észak-Macedóniára
Az észak-macedóniai Gyermek-Evangélizációs Közösségnek
(CEF®) jelenleg öt főállású munkatársa van, akik három
külön területen szolgálnak: Szkopjéban (itt van az iroda és
három
munkatárs),
valamint
két
munkatársunk
Sztrumicában és Gevgelijában. Legégetőbb szükségünk
most az, hogy az ország középső részén és a nyugati
területen is legyen egy-egy munkatársunk. (Ott él a
muzulmán
lakosság
legnagyobb
része,
evangéliumi/protestáns gyülekezet egy sincs ott.)
Bár kicsiny csapat vagyunk, jól folyik a szolgálat a
tizenévesek és a gyermekek között. A CEF szervezetét
Észak-Macedóniában minden egyház elfogadja, és a
legtöbben használják is anyagainkat. Ezért próbálunk
naprakészek lenni az új anyagok fordításával, és dicsőség az
Úrnak, ez sikerül is.
Isten arra is lehetőséget adott, hogy naponta (reggelenként,
és esténként megismételve) gyermekműsorokat sugározzunk
egy helyi kereskedelmi rádióban. Ezzel kb. 200 ezres
lakosságot érünk el, és hála az Úrnak, jó visszajelzéseket
kapunk a műsorokra.
Több mint 63 önkéntes vett részt a „Karácsony együtt”
programban, és több mint 1000 gyermek jött el. Ez több,
mint amire bármikor is sor került hazánkban. Online
karácsonyi anyagainkat is sokkal többen használták, mint a
tavalyiakat. Isten nyitott ajtót adott elénk a COVID miatti
korlátozások ellenére, és imádkozunk, hogy erőfeszítéseink
gyümölcse a gyülekezetekben is látható legyen.
Szkopjei munkatársunk, Veszna, miután otthonában
klubokat tartott, ezt mondta: „Felhívott Natasa. Ő egy

tízéves kislány édesanyja, a kislánya itt volt a Karácsonyi
Klubban. Amikor a kislány osztályában a gyermekek és a
tanár arról beszélgettek, mit jelent a karácsony, M. volt az
egyetlen gyermek a harminc közül, aki tudta, miért
ünnepeljük a karácsonyt. Ez olyan nagy hatással volt a
tanárra, hogy megkérdezte M-et, hol tanulta mindezt, ő
pedig megmondta, hogy az Örömhír Klubban. Dicsőség az
Úrnak!
Főként Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1 és City Kids
tanfolyamokat tartunk, de nyárimisszionárius-képzéseket és
rövid szemináriumokat is kínálunk szükség szerint; ez
nekünk is segít, hogy legyenek önkénteseink, amikor tábort
vagy más nyári programot tartunk.
Most évtizedek óta először anyagi nehézséggel kell
szembenéznünk. Az Úrra nézünk, Aki betöltheti
szükségeinket.
Pavle és Suzana Kostadinov
CEF Észak-Macedónia, területi igazgatók

*********
1. vasárnap – Szlovákia
JYou Connection™ (JYC™) (Tinik Evangéliumi
Tanítása tanfolyam) lesz a csesztei táborközpontban. Az
ÚR áldja meg a hallgatókat, és tegye őket áldássá sok
tizenéves számára, akinek szüksége van arra, hogy
megismerje az URat és növekedjen Őbenne!
2. hétfő – Csehország
Imádkozzunk, hogy területi szolgálat indulhasson
Prágában! Kérjünk új lehetőségeket az evangélium
továbbadására és a gyermekek tanítására! Imádkozzunk,
hogy a helyi gyülekezetekben legyen látás és vágyódás
az egyházon kívüli gyermekek közötti szolgálatra!
3. kedd – Montenegró
Május 6-án folytatjuk a tiniknek indított „Műhely”
projektet. Szeretnénk segíteni őket abban, hogy
meglássák: hogyan vehetnek részt a gyülekezetüknek és
annak a városnak az életében, ahol laknak. Imádkozzunk,
hogy a teljes projekt Isten vezetése alatt folyjon! Kérjük,
hogy sok tizenéves jöjjön el erre az alkalomra!
Imádkozzunk, hogy megtanulják, hogyan fejlődhetnek
tovább egyénileg és közösségként! Könyörögjünk jó
szervezésért is!

4. szerda – Bulgária
Dicsérjük az Urat, hogy megtarthattuk első online
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamunkat! Jó
volt a látogatottsága: 18-an vettek részt. Dicsérjük Őt, mert
ajtót nyitott arra is, hogy bentlakásos tanfolyamot tartsunk
Plevenben, Varbicában és Burgaszban. Imádkozzunk, hogy
valamennyi hallgató tovább folytassa az önkéntes
szolgálatot a nyári táborokban!
5. csütörtök – Magyarország
Az Úr vezetését keressük, hogyan tudnánk szolgálni a
hazánkban tartózkodó ukrajnai menekültek felé. A magyar
gyermekeknek Örömhír Klubokat szeretnénk tartani, az
ukrán gyermekeknek pedig traktátusokat is tartalmazó
hátizsákokat osztanánk és egyéb programokat szerveznénk.
6. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Dicsérjük az URat, mert Sándor testvérünknek, a tábor
igazgatójának életveszélyes sérülése után most már lassú
javulást mutat az állapota. Imádkozzunk, hogy teljesen
felgyógyuljon! Dicsérjük az URat, hogy Sándor lánya
beugrott és igen sok feladatot átvett annak érdekében, hogy
a tábort ne kelljen bezárni!
7. szombat – Koszovó
Kérjük, imádkozzatok, hogy az 5 Napos Klub, amelyet
mostanában terveztünk, gyümölcsöző legyen, és sok
gyermek bízza rá életét az Úrra!
8. vasárnap – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok, hogy a CEF csapata képes legyen
megszólítani az Ukrajnából érkezett gyermekeket, és
továbbadni nekik az evangéliumot! Könyörgünk
fordítókért, tolmácsokért és azért, hogy legyenek
intézmények, amelyek lehetővé teszik, hogy keresztyén
programokat tartsunk.
9. hétfő – Lengyelország
Imádkozzunk az ukrán menekültekért, akiknek nagy
többsége Lengyelországba jött! A lengyel nép nagyon
kedvesen fogadta őket. Imádkozzunk, hogy kitartóan tudják
segíteni az édesanyákat és a gyermekeket! Az Úr Jézus
Egyháza is segít; eközben az ukrán hívőket is biztatja, hogy
hirdessék saját honfitársaiknak az evangéliumot. Mi is
segítünk nekik evangélizációs anyagok továbbadásával,

mint pl. az „Azt kérdezed, miért?” füzet és a „Remény
Ukrajnának” projekt – mindkettőt a lengyel CEF
biztosítja.
10. kedd – Szlovákia
Májusban szeretnénk néhány egyszerűbb felújítási
munkát elvégezni a csesztei táborközpontban; ebben
fiatalok is segítségünkre lesznek. Kérjük, imádkozzatok,
hogy áldott együttlétünk legyen! Isten segítsen és
oltalmazzon minket!
11. szerda – Horvátország
Kérjük, imádkozzatok az ukrán nyelvű „Azt kérdezed,
miért?” füzetek terjesztéséért az ukrán gyermekek között!
Imádkozzunk azért is, hogy tudjunk szervezni Örömhír
Klubot az ukrán gyermekeknek!
12. csütörtök – Bosznia-Hercegovina
Kérjük, imádkozzatok, hogy legyenek a szolgálatban
önkénteseink és partnereink, akik segítenek napi
feladataink ellátásában, ill. a zenicai és kakanji gyermekés tiniklubok megtartásában!
13. péntek – Moldova
A háború sok tervünket keresztülhúzta. Néhány
programot törölni kellett. De dicsérjük az Urat, mert a
tanítói felkészítőt megtarthattuk március 5-én, ill. április
3-án és 9-én. Kérjük, imádkozzatok minden, a képzésen
részt vett tanítóért, hogy Isten használja őket az Ő
dicsőségére és sok gyermek üdvösségére!
14. szombat – Szerbia
Imádságban hordozzuk a nyomtatott irodalmi anyagok
terjesztését, hogy az anyagok eljussanak azoknak a
kezébe, akik használni fogják a gyermekek tanításában,
és azokéba, akik olvasni fogják. Imádkozunk, hogy a
Szentlélek munkálkodjon mindazoknak a szívében, akik
a CEF anyagait olvassák és használják.
15. vasárnap – Románia
Hálásak vagyunk Istennek, mert megsegített minket a
területi konferenciák lebonyolítása során. Azért
imádkoztunk, hogy biztatást tudjunk adni a több száz
önkéntesnek, akik jelenleg is hűségesen munkálkodnak a
gyermekek között. Imádkozzunk, hogy Isten adjon nekik
bátorságot!

