
időszak után csatlakozott a klubjainkhoz, és azokért is, 
akik regisztráltak a www.detskokatce.mk (Csodaklikk) 
oldalon! 
 

19. kedd – Csehország 
Imádkozzunk két helyi munkatársunkért, Ľubomirért és 
Martináért! Több önkéntes segítőre volna szükségük és 
friss látásra a területükön élő meg nem tért gyermekek 
iránt. Isten adjon nekik erőt és bölcsességet a 
szolgálatban! 
 

20. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Hálát adunk Istennek az új gyermekekért, akik eljöttek a 
Kakanjban tartott Karácsonyi Klubba. Könyörgünk, hogy 
tovább is járjanak az Örömhír Klubba, és Isten Igéje 
növekedjen a szívükben! 
 

21. csütörtök – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy az evangéliumi traktátusok sok 
családhoz és gyermekhez eljussanak, és az emberek 
éhezzék Isten Igéjét! Imádkozzunk, hogy az Ő Igéje ne 
térjen vissza üresen, hanem elvégezze munkáját a 
szívükben! 
 

22. péntek – Moldova 
Köszönjük, hogy imádkoztatok Violetáért. Egészségi 
állapota javulni kezdett, bár még mindig gyógyszert kell 
szednie. Dicsérjük az Urat, amiért meghallgatja 
imádságainkat! Imádkozzunk továbbra is, hogy Violeta 
teljesen meggyógyuljon! 
 

23. szombat – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok önkéntes oktatónkért, Liláért! 
Férje decemberben, a rákkal való küzdelem végén 
hazament az Úrhoz. Lila szolgálni szeretne a CEF-ben, és 
ő maga komoly bátorítás számunkra. Férjének ez volt a 
jelmondata: „Csak az ér valamit, amit Krisztusért 
teszünk.” Lila hálás az imádságainkért: ezek tartják meg 
őt ebben a nehéz időben. 
 

24. vasárnap – Horvátország 
Köszönjük, hogy imádkoztatok téli táborunkért. 80 roma 
gyermek jött el. Az Úr szólt a szívükhöz. Imádkozzunk, 
hogy maradandó gyümölcse legyen a tábornak! 
 
25. hétfő – Szlovákia 
Ebben a hónapban Szlovákia három régiójában tartunk 

területi konferenciákat. Kérjük, imádkozzatok, hogy akik 
részt vesznek ezeken az egynapos konferenciákon, sok 
bátorítást és új látást kaphassanak! Szeretnénk látni, amint 
a konferenciák gyümölcseként újabb Örömhír Klubok 
indulnak el. 
 

26. kedd – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy a gyülekezetek lássák, hogy fontos a 
gyermekszolgálat, nyitottak legyenek a CEF 
munkatársaival való együttműködésre, és biztassák 
tagjaikat, hogy vegyenek részt a gyermekek 
evangélizálására és tanítására irányuló képzéseken! 
 

27. szerda – Magyarország 
A következő hónapokban külföldi munkatársaink felújítják 
a Csodaklikk.com gyermekoldalt. Szeretnénk 
Magyarországon is bevezetni a változásokat. Imádkozzunk 
az oldal szerkesztési munkálataiért! 
 

28. csütörtök – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy több főállású munkatársunk és 
segítőnk legyen, mert a szolgálat rohamosan növekszik. 
Több odaszánt és megbízható emberre volna szükség, akik 
több városba tudnák eljuttatni az evangéliumot, olyanokba 
is, ahol még nincsenek evangéliumi gyülekezetek. 
 

29. péntek – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok, hogy több gyermek ismerje meg és 
látogassa a CEF gyermekhonlapját! Bibliai leckéket 
olvashatnak itt, és a játékokon, foglalkoztató feladatokon 
keresztül jobban megismerhetik Istent. Csodálatos 
evangélizációs eszköz ez azért is, mert Cipruson nincs a 
CEF-nek főállású munkatársa. 
 

30. szombat – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy Isten őrizze meg a gyülekezeteket a 
támadásoktól, és a hívők növekedjenek lelkiekben! 
Imádkozzunk, hogy indítsanak gyermekszolgálatokat, és 
elkötelezetten imádkozzanak a városukban lakó 
gyermekekért! 
 

31. vasárnap – Közép-Európa 
Dicsérjük az Urat, amiért Balázsnak és Ildikónak az elmúlt 
hónapokban lehetősége nyílt szolgálni a környezetükben 
élő gyermekek között! Imádkozzunk ezeknek a 
gyermekeknek a megtéréséért! 
 

 
„Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen,  
és ezt mondta: Mit igyunk?” (2Móz 15,24) 

 
Szenvedélyük: a zúgolódás 
 

Istenfélő vezető az, aki a rábízott feladat népszerűtlen 
részét megtanulja Istennek tetsző módon kezelni. 
Minden társadalom nagy számban termel ki olyan 
embereket, akik igen tehetségesek a zúgolódásban és 
abban, hogy vezetőik életét minél inkább megnehezítsék. 
Vajon Isten népe között másként volna? A Biblia – Izráel 
népének példáján keresztül – ennek éppen az 
ellenkezőjéről tanúskodik. Ezek az emberek azt 
bizonyítják, hogy elég sokáig éltek együtt az 
egyiptomiakkal ahhoz, hogy eltanulják tőlük ezt a furcsa 
„szenvedélyt”. De be kell látnunk, hogy ez a 
„szenvedély” nem Egyiptomból, sem nem más, 
földrajzilag meghatározható helyről származik, hanem 
bűnös szívünk legmélyéről. 
A zúgolódást különféle okok válthatják ki, a legfőbb ok 
mégis az, hogy nem ismerjük az Urat. 
a) Aki zúgolódik, nem tudja, hogy Isten az Ő drága 
szeretteit át tudja vezetni a kellemetlen körülményeken. 
b) Nem veszi tudomásul, hogy Isten hatalmas, és olyan 
megoldást tud adni, amely magasan felette van minden 
emberi képzelőerőnek és képességnek. 
c) Nem tanulta meg, hogy Isten gyakran megalázza 
ellenségeit (mint ahogy a fáraó seregét megalázta). 
d) Nincs tudatában annak, hogy Isten örül, ha a 
legnagyobb nyomorúságból kivezetheti népét – ezt 
azonban úgy viszi véghez, ahogyan Ő akarja. 



 
Neked mi a „szenvedélyed”? A zúgolódás (csak azért, 
hogy a vezetőd „alázatot tanuljon”)? Vagy pedig kész 
vagy megtanulni rábízni magad az Úrra, bármilyen 
nyomorúság ér is? 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős G.) 

 
1. péntek – Csehország 
Imádkozzunk a Cesky Tesínben tartott TCE-1 
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása) tanfolyam 
hallgatóiért, hogy Isten nyissa meg a szemüket és 
szívüket meglátni a környezetükben élő gyermekek lelki 
szükségeit! Használja őket az Úr a missziói mezőn! 
 
2. szombat – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok a mai athéni 
gyermekkonferenciáért! Ez egy egész napos program 6–
12 éves gyermekeknek, ahol meghallgatnak egy bibliai 
tanítást, majd sokféle érdekes foglalkozáson vehetnek 
részt, hogy jobban megismerjék Istent. Több mint 100 
gyermek szokott eljönni. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
legyenek gyümölcsei ennek a napnak! 
 
3. vasárnap – Ciprus 
Hálát adunk az Úrnak azért a kevés önkéntesért is, akik 
elvégezték a TCE-1 tanfolyamot, és most 
gyermekprogramokat tartanak Ciprus nagyvárosaiban. 
Még többekre lenne szükség, akik bekapcsolódnának a 
Gyermek-Evangélizációs Közösség munkájába. 
 
4. hétfő – Montenegró 
Hálát adunk Istennek az új gyermekekért, akikkel idén 
eddig találkozhattunk. Imádkozunk, hogy továbbra is 
járjanak az Örömhír Klubokba, és azért, hogy még több 
ajtó nyíljon meg a szolgálat előtt. Isten áldja meg és hívja 
el őket Jézus követésére! 
 
5. kedd – Románia 
Dicsérjük Istent a LEGO táborért, amelyet februárban 
tarthattunk a nagyszebeni oktatóközpontban. 
Imádkozzunk, hogy Isten folytassa munkáját a 
gyermekek életében, akik hallották Igéjét! 
 

6. szerda – Szerbia 
Dicsérjük Istent Danijel R-ért, a CEF Újvidéken szolgáló új 
munkatársáért! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg, amint 
ebben a városban és szerte az országban szolgál a 
gyermekek között! Imádkozzunk Isten munkálkodásáért a 
gyermekek szívében, hogy hittel befogadhassák Jézust! 
 
7. csütörtök – Moldova 
Mára és holnapra (a nemzetközi nőnap alkalmából) 
különleges alkalmat szervezünk az Örömhír Klubos 
gyermekek anyukáinak. Kérjünk bölcsességet a program 
előkészítéséhez, és könyörögjünk Isten Igéjét befogadó, 
nyitott szívekért! 
 
8. péntek – Koszovó 
Dicsérjük az Urat azokért a tinikért, akik hűségesen követik 
Őt! Az Örömhír Klubos gyermekek anyukái rendszeresen 
járnak a CEF irodájában tartott alkalmakra. Könyörögjünk 
megtérésükért! 
 
9. szombat – Bulgária 
Imádkozzunk a Szófiában folyó TCE-1 tanfolyam mai 
tanítási napjáért! Imádkozzunk azért, hogy a hallgatók 
gondosan készüljenek fel és mutassák be a bibliai leckét! 
 
10. vasárnap – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok azért a TCE-1 képzésért, amelyet 
Chociwelben, Lengyelország északnyugati csücskében 
tervezünk tartani. Kérjük, hogy imádkozzatok Edytáért és 
Liláért, akik ma utaznak oda, hogy felkészítsék a hívőket a 
gyermekek között végzendő szolgálatra! Adjon az Úr 
különleges áldást ezekre az alkalmakra! Kérjük Őt, hogy 
hívjon el több munkatársat, akiknek a szívére helyezi 
azoknak a gyermekeknek a sorsát, akik még nem hallották 
az evangéliumot! 

11. hétfő – Törökország 
Sebastian találkozóra készül egy családdal, akik 
gondolkodnak a Vezetőképző Tanfolyamon való 
részvételen. Könyörögjünk Isten vezetéséért és azért, hogy 
ha elmennek, az Úr rendelje ki számukra a tanfolyam és az 
utazás költségeit! 
 
12. kedd – Magyarország 
Imádkozunk az irodalmi csoportért, akiknek ebben az 

időszakban kell elkészíteniük többféle anyagot is 
(Húsvéti Klubokra, táborokra, 5 Napos Klubokra). 
Szeretnénk, hogy tanítási anyagaink aktuálisabbak, 
interaktívak legyenek, és igazodjanak a mai posztmodern 
gyermekek életéhez. 
 
13. szerda – Románia 
Ebben a hónapban terveink szerint 13 területi 
konferenciát tartunk Romániában. Kérjük, imádkozzatok 
azért, hogy Isten áldása legyen ezeken az önkénteseknek 
tartott találkozókon, és a tanítókat ösztönözhessük arra, 
hogy szolgálatukban Istent dicsőítsék (ez a konferenciák 
témája)! 
 
14. csütörtök – Albánia 
Egész tavasszal folyik az országos iroda felújítása. 
Kérjük, imádkozzatok a tetőn dolgozó munkások 
biztonságáért! Isten gondoskodjon minden szükségesről, 
hogy mire a tábori időszak elkezdődik, minden fontosabb 
munkával végezhessünk! 
 
15. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk Isten gondoskodásáért! Két új szakácsra 
van szükségünk itt, a táborban. Hívja el az Úr a szíve 
szerinti embereket erre a szolgálatra! 
 
16. szombat – Görögország 
Kérjük, hordozzátok imádságban az athéni TCE-1 
tanfolyam befejező részét! Sok tanító vesz részt a 
tanfolyamon különböző gyülekezetekből. Ma mutatják be 
a bibliai lecke tanítást; imádkozzunk, hogy jól sikerüljön 
nekik! 
 
17. vasárnap – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok Domžale városáért, ahol nemrégen 
új Örömhír Klub indult! Itt még nincs evangéliumi 
gyülekezet. Az Örömhír Klub célja nemcsak a 
gyermekek Krisztushoz vezetése, hanem a 
gyülekezetplántálás is. Kérjük, imádkozzatok a 
vezetőkért és a munkatársakért, akik kemény munkával 
keresik, hogyan érhetnék el a gyermekeket itt és az 
ország más területein is! 
 
18. hétfő – Észak-Macedónia 
Dicsérjük az Urat minden új gyermekért, aki a karácsonyi  


