
18. szombat – Szlovénia 
Hálát adunk Istennek minden segítőnkért és 
támogatónkért, akik lehetővé tették, hogy folytassuk 
munkánkat, és a gyermekek evangélizálására 
összpontosíthassunk. 
 

19. vasárnap – Bulgária 
Dicsérjük az Urat, amiért ismét készülhetünk a Remény a 
gyermekeknek projektünk megvalósítására. Imádkozzunk 
Veszkáért, aki most kezdi el az egyeztetést a Sztara 
Zagora-i terület gyülekezeteivel! 
 

20. hétfő – Csehország 
Imádkozzunk azért a három nővérért, akik önkéntesként 
a Bibliai Levelező Klub tanácsadóiként szolgálnak! 
Imádkozzunk, hogy Istentől kapott bölcsességgel 
beszélgethessenek a gyermekekkel életükről és lelki 
szükségükről! 
 

21. kedd – Moldova 
Imádkozzunk, hogy az Úr gondoskodjon anyagilag is a 
karácsonyi projektről (édességekről, az alkalmakat 
hirdető anyagokról, magáról a programról)! 
Reménységünk, hogy idén az eddiginél több gyermeket 
tudunk elérni. 
 

22. szerda – Magyarország 
Imádkozunk, hogy az online tartalom, amelyet a 
karácsonyi időszakra készítettünk és feltöltöttünk a 
Csodaklikk.com-ra és a YouTube oldalunkra, sok 
gyermeket elérhessen a megváltás üzenetével! 
 

23. csütörtök – Lengyelország 
Imádkozzunk a CEF alkalmazottak, vezetőségi tagok 
családjának karácsonyi együttlétéért! Ez jó alkalom arra, 
hogy továbbadják az örömhírt családtagjaiknak, 
szomszédjaiknak, barátaiknak, különösen azoknak, akik 
még nem hívők. 
 

24. péntek – Közép-Európa 
Imádkozunk azokért a gyermekekért, akik ebben az 
évben hallották először az evangéliumot tábori vagy 
egyéb szolgálatokon keresztül. Könyörgünk, hogy az Úr 
juttassa eszükbe mindazt, amit hallottak, hogy 
megtérjenek, és egyre közelebb jussanak Őhozzá. 
 

25. szombat – Románia 
Dicsérjük Istent, aki ebben az évben is ránk árasztotta 
kegyelmét, megsegített minket, és gondunkat viselte. 

URam, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. (Zsolt 
36,6) 
 

26. vasárnap – Koszovó 
Hálát adunk az Úrnak, hogy egészségben megtartott 
minket, és hogy leányunokánk, J. hősiesen harcol. 
Kezelése, amit a rák miatt kap, jól halad, szervezete jól 
reagál a terápiára. Hosszú út áll még előtte; kérjük, 
imádkozzatok érte tovább! 
 

27. hétfő – Közép-Európa 
Imádkozzunk, hogy Isten az egész régióban hívjon el 
többeket CEF-munkatársnak, hogy a területi 
szolgálatokban még több helyen, még több gyermekhez 
juthassunk el! 
 

28. kedd – Montenegró 
Karácsonyi programokat készülünk tartani az ország olyan 
pontjain, amelyekre eddig nem jutottunk el. 
Ajándékcsomagokat is szeretnénk szétosztani. 
Imádkozzunk bölcsességért, hogy minden járványügyi 
korlátozást be tudjunk tartani! Imádkozzunk, hogy Istentől 
való vezetés alapján és bölcsességgel választhassuk meg a 
helyszíneket; hogy nyitott ajtót kapjunk az újabb 
együttműködésekre, és gyümölcsöző legyen ez az 
ajándékosztásos szolgálat a gyermekek között! 
 

29. szerda – Szlovákia 
Hálát adunk Istennek a megtartott Karácsonyi Klubokért, és 
imádkozunk, hogy sok gyermek, akikkel így kapcsolatba 
kerültünk, bejelentkezzen a Bibliai Levelező Klubba vagy 
az Online Levelező Klubba. Imádkozunk újabb Örömhír 
Klubokért is. 
 

30. csütörtök – Bulgária 
Dicsőség az Úrnak a nagyszerű új bibliai leckékért és 
szemléltető anyagokért, amelyeket önkénteseknek és 
gyülekezeteknek adhattunk! Imádkozzunk, hogy áldás 
legyen a gyermekeknek ez az új sorozat! 
 

31. péntek – Szlovénia 
Hálát adunk Istennek, aki ebben az igen nehéz esztendőben, 
2021-ben is hűséges volt hozzánk, és aki biztonságos és 
áldott utakon vezetett minket. Hálát adunk neki, mert 
mindig megadta nekünk a kimenekedést, és megmutatta az 
utat, hogy eljussunk az elveszettekhez. 

 
 

Pillantás Csehországra 
 

1947-ben érkezett Csehszlovákiába a Gyermek-
Evangélizációs Közösség (CEF®) első misszionáriusa, 
Mildred Droppa. Már az 1989-es Bársonyos Forradalom 
előtt is kapcsolatunk volt a CEF több munkatársával, 
elsősorban bécsiekkel (Trudy Kuhlman, Martha 
Heidinger) és írországiakkal (Sam Doherty). 1991-ben 
alakult meg hivatalosan a csehszlovákiai CEF szolgálat. 
1993. januárjában a Cseh és a Szlovák Köztársaság 
szétvált két független államra. 1993. áprilisban 
bejegyezték külön a csehországi CEF-szolgálatot, de a 
két ország és a két CEF-csapat ma is igen közel áll 
egymáshoz: a hasonló nyelv és a szoros barátság 
összeköti őket. 
A szolgálat jelenleg Zbyšek és Renata S. vezetése alatt 
folyik. A kis CEF csapatok négy területen szolgálnak: 
Petr és Vera B. helyi adminisztrátorként (önkéntesként) 
szolgál Nyugat-Csehországban. Ľubomír Č. Észak-
Morvaországban végzi a szolgálatokat felesége, Martina 
segítségével, aki jelenleg 5 gyermeket nevel otthon. 
Észak-Morvaország (Szilézia) egyúttal az országos 
igazgatók lakóhelye. Zbyšek indította el három évvel 
ezelőtt a szolgálatot Prágában, ahol még most is vannak 
gyermekekkel és felnőttekkel kapcsolatos feladatai: 
Örömhír Klubokat, óvodai programokat, 
szemináriumokat, LEGO® programokat tart stb. 
Daniel F. az informatikai szolgálatok felelőse, korábban 
voltak közvetlen gyermekszolgálatai is (Örömhír Klub, 
táborok). Daniel jelenleg súlyos beteg, szünetelteti 
szolgálatát. Hálásak vagyunk, hogy szerte Európában 
nagyon sok CEF-munkatárs imádkozik érte. 
Három önkéntes szolgál a Bibliai Levelező Klubban 
tanácsadóként. Hűségük és kitartásuk nagyon komoly 



bátorításul szolgál az egész CEF csapatnak, mivel az ő 
szolgálatuk által számos gyermek jutott el az Úr 
Jézushoz. 
A gyermekeknél igen jól működő szolgálat a LEGO 
Klub. Két, egyenként 60 kilós készletünk van, sok 
gyülekezet rendszeresen használja ezeket. 
Áldást jelent az is, hogy segíthetünk más országoknak. 
Öt másik európai ország használja a Csehországban 
kifejlesztett online Bibliai Levelező Klub anyagát. 
Csehországból támogatják adományokkal a bosznia-
hercegovinai szolgálatot, mivel a cseh szolgálat anyagi 
fedezete 100%-ig rendelkezésre áll. 
Csehország a világ egyik legateistább országa, ezért 
számunkra az egyik legnehezebb feladat új embereket 
találni akár főállású, akár részmunkaidős szolgálatra. 
Kérjük, imádkozzatok új munkatársakért! 
 

Zbyšek & Renata Sikula 
          országos igazgatók 

 
 

1. szerda – Románia 
Imádkozzunk, hogy a Karácsony együtt program sok 
gyermekhez és tizenéveshez juttathassa el az evangélium 
életeket átformáló üzenetét! Imádkozzunk, hogy az Úr 
áldja meg ezt a karácsonyi szolgálatot minden 
tekintetben! 
 

2. csütörtök – Montenegró 
Egy tinikből álló „Ünneplő Csapatot” szervezünk, amely 
karácsonyi énekekkel szolgál decemberben és talán még 
a januári iskolai szünet alatt is. Imádkozzunk, hogy a 
fiatalok komolyan vegyék ezt a feladatot, és jól 
felkészüljenek, hogy szolgálhassanak a gyülekezetekben! 
 

3. péntek – Szerbia 
Hálásak vagyunk a Karácsony együtt programért. Azért 
könyörgünk, hogy minél több Örömhír Klub és 
gyülekezet bekapcsolódjon, és ezáltal is hirdesse az 
örömhírt. Kérjük Istent, ne engedje, hogy a járvány miatt 
elmaradjanak a Karácsonyi Klubok és az Örömhír 
Klubok! 
 

4. szombat – Szlovákia 
Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg az állami iskolákban 
szervezett karácsonyi programokat! Kérjük az URat, 
hogy érintse meg sok gyermek és tanár szívét! 
Könyörgünk azért is, hogy ezeken a programokon már 

tudjuk terjeszteni a nyári táborainkat hirdető szórólapokat 
és meghívókat. 
 

5. vasárnap – Lengyelország 
Sok gyülekezetben szerveznek e hónapban Karácsonyi 
Klubot; imádkozzunk értük! Könyörgünk, hogy a lengyel 
gyermekek közül sokan meghallhassák, mit jelent 
valójában a karácsony, és alkalmuk nyíljon befogadni a 
Megváltót! 
 

6. hétfő – Csehország 
Imádkozzunk a csehországi iskolákban szervezett 
karácsonyi programokért! Jó alkalom ez arra, hogy olyan 
gyermekeknek is elmondjuk az evangéliumot, akik még 
nem soha nem hallották. Imádkozzunk, hogy nyitott ajtókra 
és nyitott gyermekszívekre találjunk az iskolákban! 
 

7. kedd – Magyarország 
Imádkozunk, hogy a járvány ne akadályozza meg a 
Karácsonyi Klubokat, főként az iskolákban. Imádkozunk, 
hogy még több gyermek jusson el az Úr Jézusban, mint 
személyes Megváltójában való hitre. 
 

8. szerda – Törökország 
Könyörgünk azért, hogy jó fordítókat találjunk, akik 
elkezdhetik a CEF anyagainak a fordítását – a 
gyermekeknek szóló tanításokat és a képzések anyagait, 
amelyek a tanítókat segítik a gyermekek és tizenévesek 
közötti munkára való felkészülésben. Imádkozunk a 
következő lépésért is: azért, hogy az irodalmi anyagok 
kiadása és terjesztése is beindulhasson. 
 

9. csütörtök – Koszovó 
Imádkozzunk a Karácsonyi Klubok előkészületeiért! Mivel 
tél van, a legtöbb alkalmat bent tartjuk. Könyörögjünk 
Istenhez, hogy védelmezzen meg minket minden 
szempontból: a betegségtől, attól, hogy a járvány miatt ne 
tudjuk megtartani az alkalmakat, és a radikális muzulmán 
közösség támadásaitól is! Egyik rokonunkat bebörtönözték 
azért, mert kiadott egy könyvet, amelyben az egyik vers 
arról szólt, hogy a mecsetekből újra templomok 
lehetnek. Imádkozzunk, hogy Isten védelmezze meg a 
gyermekek és fiatalok felé szolgáló keresztyéneket! 
 

10. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Klárának – aki férjének, Sándornak segít a tábor 
vezetésében – édesanyját az ÚR hazavitte. Imádkozzunk, 
hogy Isten adjon vigasztalást az egész családnak! 

Imádkozzunk a következő épület építésének 
előkészületeiért is! 
 

11. vasárnap – Közép-Európa 
Imádkozunk azokért a munkatársakért, önkéntesekért, 
gyülekezetekért, akik most sok helyen, sokféle 
környezetben készítenek elő Karácsonyi Klubokat! 
Imádkozzunk, hogy az Úr munkálkodjon Lelke által a 
gyermekek szívében, hogy megismerhessék Őt mint Urat 
és Szabadítót! 
 

12. vasárnap – Albánia 
Imádkozzunk, hogy Isten áldása legyen a decemberben 
tartott heti szolgálatokon és a karácsonyi szolgálatainkon 
is! 
 

13. hétfő – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy továbbra is munkálkodjon az Úr az 
Örömhír Klubokban és a Tini Klubokban (JYC™), és 
érintse meg a gyermekek és tinik szívét! Könyörögjünk, 
hogy az Úr Jézus nyisson újabb ajtókat, állítson 
szolgálatba újabb munkatársakat és önkénteseket, és 
érintse meg a gyermekek szüleinek szívét is! 
 

14. kedd – Moldova 
December 15. és január 15. között tartjuk a „Karácsony 
másképpen” programot. Imádkozzatok velünk együtt, 
hogy a téli időszakban is biztonságosak legyenek 
utazásaink! 
 

15. szerda – Ciprus 
Könyörögjünk, hogy Isten őrizzen meg minket a 
betegségektől! Kérjük, hogy oldják fel a járványügyi 
korlátozásokat Cipruson, és újraindulhassanak a 
személyes szolgálati alkalmak! 
 

16. csütörtök – Horvátország 
A Sesvetski Kraljevecben tartott Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása (TCE) 1. tanfolyamnak hét résztvevője volt, de 
még egyikük sem végezte el a képzés gyakorlati részét. 
Imádkozzunk értük, hogy legyenek bátrak, és ne féljenek 
megtenni ezt! 
 

17. péntek – Észak-Macedónia 
Dicsőség Istennek a szkopjei CEF-irodában 
tizenéveseknek tartott igei tanításért! Imádkozzunk a 
tinikért, hogy kitartásuk, érdeklődésük megmaradjon, és 
egyre többen legyenek! 
 

 


