
18. (h) Horvátország 
Imádkozzunk továbbra is azért, hogy az országos vezetőség 
kialakítása mielőbb megtörténjen! Imádkozzunk a 
karácsonyi szolgálatokért és a januári táborokra való 
felkészülésért! 
 

19. (k) Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Megköszönjük, ha imádkoztok a téli táborokért. Készítsen 
az Úr nagyszerű alkalmat valamennyi résztvevőnek! 
 

20. (sz) Albánia 
Karácsony táján több mint húszezer gyermeknek fog szólni 
az evangélium Albániában. Kérjük, imádkozzatok Lukáért 
és csapatáért, akik sok Karácsonyi Klubot szerveznek. 
Tervünk az, hogy az ország távolabbi részein élő 
gyermekekhez is eljussunk. 
 

21. (cs) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a tervezett Karácsonyi Klubokért! 
Adjon az Úr új megközelítést és lelkesedést, és munkálja 
hatalmasan az Ő dicsőségét ezen a szolgálaton keresztül is! 
 

22. (p) Moldávia 
Moldáviában az emberek december 25-én és január 7-én is 
megünneplik a karácsonyt. Nagyszerű lehetőség ez arra, 
hogy különleges karácsonyi programokat szervezzünk. 
Imádkozzunk, hogy Isten adjon elénk sok nyitott ajtót – 
iskolákba, óvodákba, gyermekotthonokba –, hogy 
elvihessük Jézus születésének jó hírét! Isten munkálkodjon 
általunk, és sok gyermeket juttasson üdvösségre! 
 

23. (szo) Csehország 
Imádkozzunk a csehországi iskolákban tartott karácsonyi 
programokért! Jó alkalom ez arra, hogy megismertessük az 
evangéliumot sok olyan gyermekkel is, aki még soha nem 
hallotta azt. Imádkozzunk, hogy sok iskolában találjunk 
nyitott ajtóra és nyitott gyermekszívekre! 
 

24. (v) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy a karácsonyi programoknak és 
kluboknak hatása és gyümölcse legyen a gyermekek 
evangélizálásában! Imádkozzunk, hogy a hívőkön keresztül 
Isten Lelke szóljon a hallgatók szívéhez! 
 

25. (h) Szerbia 
Imádkozzunk a bácsfeketehegyi gyermek- és tini szolgálat 
növekedéséért és azért, hogy a szülők is támogassák 
gyermekeik részvételét az alkalmakon! Könyörögjünk, 

hogy Isten gyógyítsa be a múlt sebeit! Imádkozzunk a 
gyermekekért és a fiatalokért, hogy Jézus Krisztusban életet 
és reményt találjanak! 
 

26. (k) Albánia 
Albániában TCE-2 (Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2.) 
tanfolyam indítását tervezzük. Kérjük, imádkozzatok 
Lukáért, Irenáért és Juriért, hogy alaposan felkészüljenek, 
és minőségi képzést tudjanak adni a tanítóknak! 
 

27. (sz) Montenegró 
Imádkozzunk, hogy Isten adja áldását azokra, akik 
gyermekek és fiatalok felé szolgálnak! Adja az Úr, hogy 
hatása legyen annak, ahogyan a körülöttük élőknek 
bizonyságot tesznek és tanítják őket! Imádkozzunk, hogy 
Isten Lelke töltse be a munkatársakat, hogy az Ő 
szeretetéről és igazságáról buzgón tegyenek tanúságot az 
elveszett, sebzett lelkeknek! 
 

28. (cs) Magyarország 
Imádkozunk, hogy a karácsony és a téli szünet idején 
csapatunk minden tagja megújulhasson lélekben! Az 
elkövetkező újévre új erőt kell kapnunk az Úrtól. 
Munkatársaink közül sokan szenvednek különböző 
betegségekben vagy testi fájdalmaktól, ezért imádkozunk, 
hogy meggyógyuljanak és béke legyen szívükben. 
 

29. (p) Románia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy az „Egy csillag üzenete” című 
bibliai lecke a hónap során sok otthonban, iskolában és 
óvodában elhangozhasson, hogy a Romániában élő 
gyermekek megismerhessék a karácsony igazi üzenetét! 
 

30. (szo) Szlovénia 
Adjunk hálát Istennek minden lehetőségért, amelyet 2017-
ben adott nekünk! Hálásak vagyunk Istennek minden tőle 
kapott anyagi támogatásért, amely lehetővé tette, hogy jól 
zárhassuk ezt az évet. Azért imádkozunk, hogy Isten legyen 
velünk a jövő évben is, hogy hűségesek legyünk, 
szolgálatunkat jól végezzük, hogy Ő azt mondhassa: 
örvendezem nektek! 
 

31. (v) Közép-Európa 
Dicsérjük az Urat, amiért erőt ad nekünk, hogy a 
szolgálatot végezhessük! Imádkozzunk Sebastianért, 
Georgináért és minden munkatársért, aki ezen a területen 
dolgozik, hogy Istent szolgálva, az Ő dicsőségére 
élhessünk! 

 
 

 
 

 
 
Így szólt Sámuel :… „Itt vagyok…”(1Sámuel 12,3a) 
 
„Itt állok, másként nem tehetek…” 
 

Martin Luthernek, a nagy reformátornak talán ezek a 
legismertebb szavai. Amint elgondolkodom az ő 
személyiségén, képességein, egyre jobban elámulok. 
1521-ben a wormsi birodalmi gyűlés elé idézték, 
nagyhatalmú egyházi és világi méltóságok elé, akik azt 
követelték, hogy tagadja meg írásait. Ekkor ő, aki ott 
látszólag magára maradt, rendíthetetlen bátorsággal 
felelte: „Hacsak a Szentírás alapján vagy világos 
észokokkal meg nem győznek (a pápák és zsinatok 
tekintélyét nem fogadom el, mivel ezek egymásnak is 
ellentmondanak), lelkiismeretem Isten Igéjének a foglya. 
Nem tudok és nem is fogok visszavonni semmit, mert 
nem helyes és nem biztonságos a lelkiismeret ellen 
cselekedni. Isten engem úgy segéljen! Ámen.”  
Mindennél jobban bízott Isten Igéjében. Ezért 
nevezhetjük reformátornak. 
 

Luther előtt 2500 évvel volt egy másik nagy 
országgyűlés. Izráel vezetői és a nép azért jöttek össze, 
mert királyt akartak kérni, aki majd uralkodik felettük. 
Sámuel, Isten prófétája úgy érezte, azért kérik ezt, mert 
hátat fordítottak neki és az ÚRnak. Rámutatott arra, 
hogy ő becsülettel, következetesen szolgálta az URat és 
Izráel népét. Megmutatta, hogy sohasem keresett 



személyes előnyöket, és soha nem vett el jogtalanul 
semmit a néptől. 
Soha nem volt még ilyen égető szükségünk istenfélő, 
tiszta lelkiismeretű, becsületes emberekre, akik számára 
Isten Igéje az egyetlen mérték, amely meghatározza 
hitüket és cselekedeteiket. Olyan emberekre van 
szükség, akik azt tudják mondani: „Itt vagyok!” – ami 
azt jelenti: bárki átvilágíthatja őket, egyedül Krisztust 
fogja látni bennük, és semmi hamisságot. Azért 
imádkozom, hogy ilyen ember legyek. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejös G.) 

 
1. (p) Bulgária 
Imádkozzunk a gyermekekért, akik részt vesznek majd 
Karácsonyi Klubjainkon! Különösen Peterért és 
Radkáért könyörögjünk, akik a burgaszi területen 16 új 
helyszínt keresnek fel. 
 
2. (szo) Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a Nowy Tomyśl-ben tartandó 
ifjúsági konferenciáért, hogy az Úr segítségével be 
tudjuk mutatni a Gyermek-Evangélizációs Közösség 
(CEF) ottani szolgálatát, és hívogathassuk a 
gyermekmunkába a fiatalokat! 
 
3. (v) Szlovénia 
Minden Karácsonyi Klubban, amelyet otthonokban, 
könyvtárakban, művelődési házakban és más helyeken 
tartunk, szólaljon meg az örömhír: Jézus megszületett! 
Azért imádkozunk, hogy Ő szülessen meg sokak 
szívében is. Imádkozunk, hogy sokan befogadják Őt, és 
engedjék, hogy otthonaikban is lakozást vegyen. Jöjjön 
el a szlovén családokba a béke és a szeretet! 
Imádkozzunk, hogy minden munkatárs és segítő 
hűségesen és kiválóan teljesíthesse feladatát! 
 
4. (h) Moldávia 
A téli szünet idején téli táborokat szervezünk. 
Imádkozzatok velünk, hogy Isten adjon bölcsességet a 
szervezéshez, és adja meg a szolgálathoz szükséges 
anyagi támogatást is! 

5. (k) Montenegró 
December végén és január elején tartjuk karácsonyi 
programjainkat; imádkozzunk az előkészületekért! 
Kérjük az Urat, hogy sok új gyermeknek is 
elmondhassuk az evangéliumot! Imádkozzunk, hogy 
legyen elég önkéntesünk, az elhangzottak megérintsék a 
hallgatóságot, és hogy minden résztvevő és segítő 
egészséges legyen! 
 

6. (sz) Szerbia 
Imádkozzunk, hogy a karácsonyi bábjáték-szolgálat 
áldás legyen a gyermekeknek, akik megnézik! Kérjük az 
Urat, hogy sok újabb iskolában is felléphessünk, és Isten 
szóljon a gyermekek szívéhez! Imádkozzunk, hogy az 
előadás után hazavigyék a kiosztott evangéliumi 
kiadványokat, és az egész család elolvassa azokat! 
 

7. (cs) Görögország 
Kérjük, imádkozzatok az Athénben, Thesszalonikiben és 
Görögország más részein tartandó evangélizációs 
programokért! Imádkozzunk, hogy nyitott ajtókra 
találjunk, és jó kapcsolatokat alakíthassunk ki különösen 
az iskolaigazgatókkal és a tanárokkal! 
 

8. (p) Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy karácsonykor lehetőségek 
nyíljanak az evangélizációra! 
 

9. (szo) Csehország 
A jelenlegi CEF csapat szeptemberben irodát nyitott 
Prágában, és megkezdte szolgálatát. Imádkozzunk a 
továbbhaladásért, új munkatársakért, akik helyben 
(Prágában vagy környékén) laknak, és kérjük, hogy 
valaki közülük elvállalja a főállású szolgálatot is! 
 

10. (v) Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a hívőkért, hogy keressék Isten akaratát a 
gyermek- és tini evangélizáció terén! Kérjük, hogy újabb 
embereket érjenek el lakóhelyükön, miközben 
szolgálnak a különféle vallási hátterű gyermekek között. 
Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg ezeket az 
erőfeszítéseket, és az Ő jótetszéséből sokan megtérjenek! 
 

11. (h) Törökország 
Az országban végbement változások miatt nehézségbe 
ütközik az irodalmi anyagok célba juttatása. 

Imádkozzunk, hogy az Úr mutasson új utat! Egyre több 
keresztyén kéri tőlünk a tanítói anyagokat. 
 
12. (k) Bulgária 
Imádkozzunk munkatársnőnkért, Viara Tineváért! Viara 
a bolgár fővárosban, Szófiában szolgál. Imádkozzunk, 
hogy Isten hívjon el újabb misszionáriusokat – 
Bulgáriából vagy külföldről –, hogy szolgáljanak nálunk, 
különösen Szófiában! 
 
13. (sz) Szlovákia 
Október elején terjesztettük karácsonyi 
programajánlónkat az iskolákban. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy sok iskola megnyissa kapuit az evangélium 
hirdetésére! Imádkozzunk, hogy sok önkéntesünk 
legyen, akik segítenek eljuttatni az evangéliumot az 
iskolákba. Adjon az ÚR minden iskolás gyermeknek az 
evangéliumot befogadó, nyitott szívet! 
 
14. (cs) Románia 
Nagyon hálásak vagyunk Istennek a 2236 gyermekért, 
akik eljöttek nyári táborainkba. Könyörögjünk, hogy 
azok, akik elfogadták az Urat, tovább növekedjenek a 
hitben! 
 
15. (p) Macedónia 
Dicsérjük az Urat az új karácsonyi CD-ért, amelyet a 
macedóniai CEF csapat készített! Dicsérjük az Urat 
minden gyermekért, aki a CD-n megszólal, és hálát 
adunk a támogatókért is! 
 
16. (szo) Koszovó 
Imádkozzunk a karácsonyi szolgálatokért! Metus és 
Nora egy gyermekekből és fiatalokból álló csapatot – 
akik a pristinai klubokba járnak – készít fel arra, hogy 
elmenjenek különböző falvakba hirdetni az örömhírt. 
 
17. (v) Magyarország 
Imádkozunk, hogy nyissák meg családok az otthonaikat, 
és hívogassák a gyermekeket a Karácsonyi Klubokba! 
Az Úr nyisson utat az iskolákba, hogy ott is lehessenek 
ilyen alkalmak! A gyermekeknek sürgősen hallaniuk kell 
az evangéliumot. Azért imádkozunk, hogy több gyermek 
juthasson hitre az Úr Jézusban mint  Megváltójában. 


