
megragadva a lehetőséget – részt vennének a romániai 
Vezetőképző Tanfolyamon! Adjon nekik az Úr látást, 
hogy elérhessék a meg nem tért gyermekeket, és 
megértsék, milyen hatalmas az Isten! 
 

18. hétfő – Lengyelország 
Malborkban, Lengyelország északi részén LEGO 
tábort szervezünk egy helyi gyülekezettel közösen; 
kérjük, imádkozzatok az alkalomért! Kérjük az Urat, 
hogy jól tudjunk együttműködni, és Isten 
munkálkodjon Igéje által a gyermekek és a szülők 
szívében! Adjon erőt és bátorságot, hogy a város lakóit 
is megszólíthassuk! 
 

19. kedd – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy több munkatárs vegyen részt a 
gyermekszolgálatban, gyülekezeteik bátorítsák őket, és 
láthassák munkájuk gyümölcsét! Imádkozzunk, hogy 
az evangélium átformáljon gyermekeket és egész 
családokat, így azok a világ világosságává legyenek! 
 

20. szerda – Románia 
Február 20–23. között szemináriumot tartunk 
Nagyszebenben, melynek témája: hogyan gondozzuk a 
támogatói csapatot. Imádkozzunk, hogy minden 
európai CEF munkatársnak erős támogatói csapata 
legyen, és mindnyájan hűségesen tájékoztassuk és 
bátorítsuk őket azzal, hogy elmondjuk, hogyan áldja 
meg Isten a szolgálatot! 
 

21. csütörtök – Macedónia 
Dicsérjük az Urat mindhárom hallgatói csoportért – a 
CityKids csapatért, az óvodástanítókért és a Tini Klub-
tanítókért –, akik megkezdték és be is fejezték a 
tanfolyamokat! Hadd legyenek ők az Úr eszközei a 
gyermekek és a fiatalok megmentésében és lelki 
növekedésében! 
 

22. péntek – Magyarország 
A Lukács 10,2 alapján imádkozzunk főállású 
munkatársakért! Azért könyörgünk, hogy a következő 
három évben öt új munkatársunk legyen. Ezért 
imádkozunk különösen azokra a megyékre nézve 
(Tolna, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg), ahol a 

területi munkatársak nyugdíjba vonultak, de tovább 
folytatják szolgálatukat részmunkaidőben. Kérjük, hogy 
Isten vezesse az országos vezetőt és az egész csapatot, hogy 
az erre alkalmas embereket hívhassák a szolgálatba! 
Imádkozzunk azért is, hogy elküldhessünk két-három 
hallgatót a nyári Vezetőképző Tanfolyamra Nagyszebenbe! 
 

23. szombat – Albánia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten gondoskodásával 
elvégezhessük a durrësi országos iroda épületében a 
sürgősen szükséges felújításokat! 
 

24. vasárnap – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy a CEF újabb területekre új 
munkatársakat küldhessen, és így minél több gyermekhez 
és tizenéveshez eljusson az evangélium! Imádkozzunk, 
hogy a gyülekezetek is meglássák a gyermekek felé való 
szolgálat fontosságát, és támogassák ezt a munkát! 
 

25. hétfő – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok Tonckáért, aki egy ideje betegséggel 
küzd! A teste erőtlen, de a lelke kész. Szeretné, ha a nyáron 
már újra szolgálhatna, és tovább folytathatná a munkát 
különösen a romák között. 
 

26. kedd – Szerbia 
Dicsérjük Istent, amiért a Nišben folyó alkalmakon 
megjelentek újabb gyermekek és fiatalok! Imádkozzunk, 
hogy ők és családjuk is nyitott szívvel fogadják az 
evangéliumot, és tanulmányozzák a Bibliát! Imádkozzunk 
azért, hogy új kapcsolatokat alakíthassunk ki, a 
fesztiválokon, ünnepi klubokon keresztül is elérhessük a 
gyermekeket, és eljöjjenek az Örömhír Klubokba és a 
táborokba! 
 

27. szerda – Montenegró 
Hálát adunk Istennek a Bigovóban, Konikban és 
Podgoricában működő Örömhír Klubokért. Imádkozzunk 
növekedésükért és azért, hogy Isten Igéje által 
életváltozások történjenek! Imádkozunk, hogy újabb ajtók 
nyíljanak, és Örömhír Klubok indulhassanak olyan 
helyeken is, amelyekre eddig nem jutottunk el. 
 

28. csütörtök – Közép-Európa 
Sebastian Darkót és Lídiát a közép-európai szolgálat 
vezetésének átvételére készíti fel. Imádkozzunk, hogy 
zökkenőmentes legyen az átállás! 

 
„Mózes pedig monda: A mi gyermekeinkkel  

és véneinkkel megyünk,  
a mi fiainkkal és leányainkkal…” 2Móz 10,9 

 
A fáraó alkudozik 
 

Izráel minden gyermekének ki kellett mennie 
Egyiptomból, hogy imádhassa az URat. Mózes azt 
kérte a fáraótól, hogy bocsássa el az egész népet, a 
gyermekeket is. Mózes számára nagyon fontos volt, 
hogy ők is részt vegyenek ebben, mert tudta, hogy a 
gyermekeknek magát az életet jelenti ez. 
A fáraó tudatában volt annak, aminek sok mai 
keresztyén nincs a tudatában, hogy a gyermekekre 
nagyon erős befolyást tesz az, amit hallanak és látnak, 
amikor a felnőttekkel együtt istentiszteletre mennek. 
Ezért kezdett alkudozásba: „Úgy legyen veletek az Úr, 
a mint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket!” – vagyis 
nem engedte el őket. 
Aki a gyermekek lelkét birtokba veszi, az egy nemzet 
jövőjét tartja a kezében. Loyolai Ignáctól, a jezsuita 
rend alapítójától származik ez az idézet: „Add nekem a 
gyermeket az első hét évre, és én visszaadom az 
embert.” A kommunisták sok országban megtiltották, 
hogy a fiatalok gyülekezeti alkalmakra járjanak. 
Hasonlóképpen számos iszlám országban is tilos 
tizennyolc éven aluli fiataloknak a bibliai hitről 
beszélni. (Más országokban egyáltalán nem szabad 
Krisztusról szólni, különösen keresztyén hitre téríteni 
az embereket.) 
Látod-e már, milyen párhuzam van a fáraó és a 
különböző izmusok között? Férfiaknak és nőknek 



megengedik, hogy imádják Istent, de a gyermekeknek 
nem. 
Mi melyik oldalon állunk: a fáraó (és a Sátán) oldalán, 
vagy Mózes (és vele együtt Isten) oldalán, aki a 
gyermekek és az unokák nélkül nem volt hajlandó 
elindulni? Az ÚR igazi imádókat támaszt magának, 
akik örökölni fogják az ígéret földjét. 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

 
1. péntek – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok Mark P-ért, az új athéni 
gyermek-evangélizációs munkatársért! Mark egy 
athéni romatábor közelében lévő keresztyén 
központban több mint húsz roma gyermeknek tanít 
írást, olvasást, számolást és bibliai leckét. Nagyon 
nehezen kezelhető, vad gyermekek, de szeretik őt. 
Isten áldja meg és erősítse meg Markot, hogy tovább 
végezhesse ezt a munkát, és Ő készítsen örökre szóló 
változást a gyermekek életében! 
 

2. szombat – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy több munkatársa legyen a CEF-
nek, és mindenki Isten áldásával végezze a 
gyermekszolgálatot! Imádkozunk, hogy a 
gyülekezetek támogassák tanítóikat, és bátorítsák őket 
azzal is, hogy gondoskodnak képzésükről, imádkoznak 
munkájukért és a városaikban élő gyermekekért! 
 

3. vasárnap – Bulgária 
Imádkozzunk munkatársaink február 4–6-ig tartó 
megbeszéléséért! Könyörögjünk Isten bátorításáért és 
vezetéséért a nyári szolgálatok tervezéséhez! 
 

4. hétfő – Románia 
Mától február 8-ig Lego tábort tartunk a CEF 
nagyszebeni központjában. Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek a tábor alatt még jobban megértsék, 
kicsoda Isten, és hogyan lehet neki élni! 
 

5. kedd – Horvátország 
Imádkozzunk a karloveci TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása) tanfolyamért, amely (terveink 

szerint) januárban kezdődött. Azt reméljük, hogy ezek a 
képzési alkalmak valóban felkészítik a tanítókat a 
gyermekek közti evangélium-hirdetésre. 
 

6. szerda – Csehország 
Imádkozzunk a CEF egyik munkatársáért, Karin R-ért! 
Teljesen lefoglalja őt a körzetében végzett sokféle 
szolgálat; önkéntesekre, segítőkre van szüksége, hogy 
együtt hordozzák a munka terhét. Adjon neki Isten erőt 
és kitartást! 
 

7. csütörtök – Moldova 
Imádkozzunk, hogy Isten küldjön főállású 
munkatársakat Vulcanesti vidékére! Imádkozzunk 
különösen Vasiléért és Ljubáért, akik területük 
gyülekezeteiben ismertetik és mutatják be ezt a 
szükséget. 
 

8. péntek – Koszovó 
Imádkozzunk azokért a gyermekekért és fiatalokért, akik 
eljutottak az Úr üdvözítő ismeretére, hogy erősek 
legyenek hitben, és az igazságban járjanak! 
 

9. szombat – Szlovákia 
Ma Banovcében tartunk helyi konferenciát. 
Imádkozzunk, hogy a konferencia gyümölcseként új 
CEF-munkatársat küldhessünk erre a területre, és 
legyenek új önkéntesek is, akik Örömhír Klubokat 
szerveznek! Tavasszal TCE (Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása) tanfolyamokat is szeretnénk tartani. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy a tanfolyami résztvevők 
szolgáljanak majd Örömhír Klubokban! 
 

10. vasárnap – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok téli táborunkért, amelyet 
Kiczycében szervezünk egy másik keresztyén 
szervezettel együttműködve, sziléziai gyermekeknek. 
Bárcsak a bibliai tanítást és minden tevékenységet 
felhasználna az Úr arra, hogy Önmaga felé fordítsa a 
gyermekeket! 
 

11. hétfő – Törökország 
Isztambulban TCE-1 tanfolyamot szeretnénk tartani; 
imádkozzunk ennek előkészítéséért! 
 

12. kedd – Magyarország 
Imádkozzunk a VISZ jövőbeni szolgálatáért 
Budapesten és a főváros környékén! Miután a csapat 
egyik tagja kilépett a VISZ-től, egy másik 
munkatársunk, Zsuzsi pedig szülési szabadságra ment, 
itt most egyetlen főállású munkatárs sem szolgál. 
Imádkozzunk az országos vezetőért, Gáborért és a 
helyi bizottságért, hogy az Úr vezesse őket a 
továbblépésben és a szolgálat folytatásában! Sürgősen 
kellenének új munkatársak a szolgálatba. 
 

13. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy a Novi Travnikban működő 
Örömhír Klub és az egyéb programok áldottak 
legyenek! Kérjük, hogy sok gyermek jöjjön el az Úr és 
az Ő Igéje iránt nyitott szívvel! Imádkozzunk, hogy a 
hívők hűségesek legyenek, és állhatatosan járjanak 
azon az úton, amelyet az Úr kijelölt számukra! 
 

14. csütörtök – Bulgária 
Imádkozzunk a CEF egyik munkatársáért, Doráért, aki 
most lábadozik egy kemoterápiás kezelés után! 
Imádkozzunk, hogy minél hamarabb munkába 
állhasson, és szolgálhasson a haszkovói területen lakó 
gyermekek felé! 
 

15. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az Urat a CEF tábori központért, ahol egész 
évben, hétről hétre Krisztust hirdethetjük! Dicsérjük az 
Urat a szeptemberben tartott, sok biztatást is adó 
felszentelési istentiszteletért! 
 

16. szombat – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy több gyermek látogassa a 
görög nyelvű, gyermekeknek és fiataloknak készített 
keresztyén honlapokat! Csodálatos lehetőség ez arra, 
hogy az evangélium olyan otthonokba is eljusson, 
amelyek különben nem nyitottak rá. A gyermekek itt 
bibliai történeteket olvashatnak, megtanulhatják, mit 
jelent Isten szeretete és mi a megváltás, amit készített. 
 

17. vasárnap – Csehország 
Nagy szükség van hazánkban új munkatársakra. 
Imádkozzunk  fiatalokért,  akik  idén  nyáron –  


