
17. szombat – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy decemberben, amikor gyermekek 
és szülők is hallgatják a karácsonyi történetet, sokan 
nyissák meg szívüket Jézus előtt! 
 

18. vasárnap – Albánia 
Imádkozunk az Operation Christmas Child 
szolgálattal való együttműködésünkért és azért, hogy 
minden iskolában, ahol karácsonyi cipősdoboz-
csomagokat oszthatunk, evangéliumot is hirdethessünk 
a gyermekeknek és a fiataloknak. 
 

19. hétfő – Koszovó 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a Karácsonyi Klubok 
során sok gyermeket érhessünk el! 
 

20. kedd – Szerbia 
December 30-tól január 5-ig Téli Tini Tábort tartunk a 
CEF táborhelyén. Imádkozunk, hogy az Úr áldása 
legyen mind az előkészületeken, mind a 
lebonyolításon. Hatalmas lelki változások történhetnek 
egy ilyen táborban. Bárcsak minden jelenlévő szívét 
átformálná az Úr! 
 

21. szerda – Közép-Európa 
Kétszer tartottuk meg a „Karácsony együtt” tanítói 
felkészítést; azért könyörgünk, hogy ennek 
eredményeként idén karácsonykor sokkal nagyobb 
számú gyermeket érhessünk el. 
 

22. csütörtök – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy a horvátországi gyülekezetek részt 
kívánjanak venni a „Karácsony együtt” programban! 
Bárcsak az Úr a karácsonyi leckéken keresztül 
eljuttatná az örömhírt a gyermekeknek! 
 

23. péntek – Bosznia-Hercegovina 
Kérjük, imádkozzatok decemberi programjainkért! 
Közeleg a karácsony. Előtte fel kell készülnünk a 
Karácsonyi Klubokra is. Imádkozzunk, hogy ebben az 
időszakban megláthassák a gyermekek, hogy az Úr az 
egyetlen Megváltó és egyben a legcsodálatosabb 
ajándék! 
 

 

24. szombat – Csehország 
Imádkozzunk országos vezetőnkért, Zbyšek Šikuláért és 
a családjáért! 
 

25. vasárnap – Románia 
Dicsérjük Istent hűséges Örömhír Klub-tanítóinkért, akik 
heti rendszerességgel viszik az evangéliumot a 
gyermekeknek! Imádkozzunk, hogy az e hónapban 
tartott Karácsonyi Klubok után még több Örömhír Klub 
indulhasson! 
  

26. hétfő – Törökország 
Imádkozunk a partnereinknél tett látogatásokért és azért, 
hogy tarthassunk egy tanfolyamot Isztambulban! Ki 
akarjuk használni a lehetőséget, hogy minél több 
hallgatót készíthessünk fel a gyermekmunkára. 
 

27. kedd – Magyarország 
Azért imádkozunk, hogy sok olyan gyermeket 
taníthassunk, aki még sosem hallotta a tiszta 
evangéliumot. 
 

28. szerda – Koszovó 
Imádkozzunk, hogy tudjunk irodalmi anyagokat osztani 
a gyülekezetekben, és közvetlenül a gyermekeknek is! 
 

29. csütörtök – Bulgária 
Hordozzuk imádságban anyagi szükségeinket, mivel az 
élelmiszerek és a fűtés árai egyre nőnek! Imádkozzunk 
új munkatársakért, akik elhívást kapnak a gyermekek 
közti szolgálatra! 
 

30. péntek – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk a gyermekek és tinik számára elérhető 
online Bibliai Levelező Klubért! Minél több gyermekben 
támadjon érdeklődés, hogy a levelezés során Isten 
Igéjéből tanuljon! 
 

31. szombat – Lengyelország 
Hálát adunk Istennek a 2022-es év minden áldásáért, 
hogy velünk volt, amikor külföldön háború dúlt, és a 
járvány is bezárta az ajtókat a hazai szolgálat előtt. 
Reménységgel tekintünk Őrá, így várjuk a jövő évet, 
2023-at is. 
 

 
Pillantás a kárpátaljai Bereg tábor (Bereg Camp) 

szolgálatára 
 
1992-ben, egy évvel az után, hogy a Szovjetunióban 
összeomlott a kommunizmus, kapcsolatok után 
kezdtem kutatni Nyugat-Ukrajnában, ahol nagy 
számban élnek magyarok is. Mikor a Gyermek-
Evangélizációs Közösség (CEF) már néhány éve 
folytatta itt a szolgálatát, egyre több Örömhír Klub 
alakult. 
Közben egyre nőtt a vágy, hogy bibliai táborokba is 
elhívhassuk a gyermekeket. Egy gazda felajánlotta 
saját földjét, hogy ott szervezhessék meg a 
táborokat. A helyi csapatnak kellett beszereznie 
sátrakat és más felszerelést, amire szükség volt. 
2000-ben a helyi CEF munkatársai és önkéntesei 
megtartották az első két tábort. 
Mivel az ÚR évről évre egyre több gyermekkel 
áldotta meg ezt a tábort, és mivel az igen egyszerűen 
volt felszerelve, szerettünk volna a gyermekeknek 
jobb körülményeket biztosítani. 2005-ben, kedves 
barátainktól kapott adományok segítségével 
bevezethettük a villanyt. Azután szálláshelyért 
kezdtünk imádkozni, és az ÚR ezt is megadta: 2008-
ban a gyermekeket már az új épületben 
szállásolhattuk el. Az ezt követő években még 



tovább jutottunk: építettünk egy újabb házat, hogy 
további vendégszobáink legyenek, továbbá itt 
legyen a táborigazgatók lakása és az 
irodahelyiségek. 
2016-ban a főépület tetejét és felső szintjét 
tönkretette a tűz, de Isten kegyelméből, számtalan 
drága barátunk segítségével újjáépülhetett. 
2022-ben a háború ellenére is mintegy 800 gyermek 
és tini vehetett részt valamely nyári táborunkban; 
kevesebben, mint ahányan „normál” években 
jönnek. 
 

Látásunk az, hogy a Bereg tábor olyan oázisnak 
rendeltetett, ahol minden vendég – elsősorban a 
gyermekek és a tizenévesek – megkapja a 
lehetőséget, hogy megismerje Krisztust, megtegye 
Ővele az új élet első lépéseit, és megtanuljon Isten 
Igéje szerint, hitben élni. 
Felbecsülhetetlen az a lelki hatás, amelyet a bibliai 
táborok a gyermekek életére gyakorolnak. Sok 
gyermek itt ismerhette meg Krisztust, vagy itt kapta 
meg elhívását későbbi főállású szolgálatára. 
 

Jelenleg az építkezés következő lépésének 
előkészületében vagyunk: az új épületben 
konferenciateremnek, ebédlőnek és megfelelő 
méretű konyhának kell lennie. Mihelyt a háború 
véget ér, szeretnénk benyújtani a kérvényt az építési 
engedélyhez. Megköszönjük, ha imádkoztok ezért a 
hatalmas munkáért és adományokkal támogatjátok 
azt. 

 

Sebastian Edelmann, projekt-koordinátor 

 
1. csütörtök – Bereg tábor 
Imádkozzunk a Sebastian által végzett támogatás-
gyűjtő szolgálatért, hogy előteremthessük a következő 
nagyszabású építési projekt anyagi fedezetét! Az ÚR 
képes megadni mindazt, amit kérünk tőle! 
 

2. péntek – Szerbia 
Egy különleges szolgálat a karácsonyi bábelőadás: ez 
olyan ajtókat is megnyit előttünk, amelyek általában  

zárva vannak. Imádkozzunk, hogy eljussunk állami 
általános iskolákba, és az előadással együtt a nyomtatott 
karácsonyi füzetek szétosztására is sor kerülhessen! 
 

3. szombat – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy minden engedélyt 
megkapjunk a városi hatóságoktól ahhoz, hogy utcai 
evangélizációkat tarthassunk, és elmondhassuk a 
gyermekeknek a karácsonyi történetet! 
 

4. vasárnap – Bulgária 
Imádkozzunk az Operation Christmas Child szolgálattal 
való jó együttműködésért és a tervezett karácsonyi 
összejövetelekért! 
 

5. hétfő – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy „A legeslegjobb ünnep” és a „János 
evangéliuma” karácsonyi füzetek eljussanak azokhoz a 
gyermekekhez, akik a Megváltót keresik, mert még 
hiányzik az életükből! 
 

6. kedd – Montenegró 
Imádkozunk az idei „Karácsony együtt” programért, 
melynek során a CEF irodalmi anyagainak 
szétosztásával fogjuk hirdetni az evangéliumot a 
gyermekeknek. Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet és 
önkéntes kapcsolódjon be a munkába! 
 

7. szerda – Észak-Macedónia 
Januárban Karácsonyi Klubokat tartunk; imádkozzunk 
az előkészületekért! Isten adjon bölcsességet, hogy 
mindent meg tudjunk szervezni, és nyisson ajtót az 
evangélium előtt! 
 

8. csütörtök – Szerbia 
Azért imádkozunk, hogy minél több gyermeket el 
tudjunk érni a Karácsonyi Klubokon keresztül, és nyitott 
legyen a szívük Krisztus felé! 
 

9. péntek – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk több hazai munkatársért és önkéntesért! 
  

10. szombat – Csehország 
Kérjük, imádkozzatok a hagyományos iskolai karácsonyi 
alkalmakért – a tanítókért, önkéntesekért és a 
gyermekekért! 

 

11. vasárnap – Románia 
Romániában még sok olyan terület van, ahol a 
gyermekeknek nincs módjuk hallani az evangéliumot. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy több önkéntes és főállású 
munkatársunk legyen! 
 

12. hétfő – Albánia 
Imádkozzunk, hogy az ebben az időszakban tartott 
karácsonyi szolgálatok, alkalmak segítségével minél 
több gyermeket és családot elérjünk! 
 

13. kedd – Szlovákia 
Még ebben az évben kell megtartanunk a „Karácsony 
együtt” programokat az iskolákban és a családoknál. 
Ugyanekkor már terjesztenünk kell az online 
tanfolyamokkal és a nyári táborokkal kapcsolatos 
információkat is. Kérjük, imádkozzatok, hogy sok 
gyermeket érintsen meg Isten Igéje, érdekeljék őket 
online foglalkozásaink, és eljöjjenek jövő nyáron a 
táborokba!  
 

14. szerda – Lengyelország 
Imádkozzunk Kasiáért és Izáért, akik 2021 nyarán 
végezték el a Vezetőképző Tanfolyamot, és most Isten 
akaratát keresik arra nézve, hogy a CEF 
misszionáriusai legyenek-e. Könyörögjünk új, leendő 
VKT-hallgatókért és a munkatársak következő 
nemzedékéért, hogy Lengyelország ne fogyjon ki 
belőlük! 
 

15. csütörtök – Ciprus 
Önkénteseink Karácsonyi Klubokat készülnek tartani a 
karácsonyi szünidőben; imádkozzunk a klubokért! 
Kérjük, hogy sok gyermek hallhasson Jézusról és 
ismerje meg Őt mint Urat és Megváltót! 
 

16. péntek – Magyarország 
Imádkozunk az internetes gyermekoldal elkészítésének 
befejezéséért és a magyar Csodaklikk-oldal 
fejlesztéséért. Imádkozunk, hogy sokan látogassák 
ezeket az oldalakat a karácsonyi időszakban. 
 

 
 


