
rendelkeznek, hogy a még nem megtért 
gyermekeket megnyerjék! 
 

18. szombat – Szlovákia 
Kitűnő szakácsunk, aki a csasztai táborközpontban 
dolgozott, felmondott, így most új szakácsra van 
szükségünk, aki áprilistól kezdve dolgozna a 
táborban. Áprilistól októberig tart a főszezon, 
amikor csoportok látogatnak Csasztára. Kérjük, 
hordozzátok ti is imádságban ezt a sürgős, égető 
szükséget! Szakács nélkül nagyon nehéz fenntartani 
egy táborhelyet. 
 

19. vasárnap – Bulgária 
Hordozzuk imádságban szolgálatunk nehéz anyagi 
helyzetét! Sok klubot tartunk nagyon szegény roma 
gyermekeknek. Imádkozzunk, hogy a bolgárok 
készek legyenek áldozatokat hozni, támogatni az 
evangélium terjedését, hogy a roma gyermekeket is 
elérhessük! 
 

20. hétfő – Magyarország 
A „Karácsony Együtt” program után most 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása tanfolyamokat 
szeretnénk szervezni szerte az országban – 
elsősorban Budapesten, ahol már régóta nem 
tartottunk képzést. Ez valószínűleg online vagy 
hibrid tanfolyam lesz. Imádkozunk az oktatókért és 
azért, hogy sokan jelentkezzenek. 
 

21. kedd – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk, hogy az észak-macedóniai CEF új 
munkatársakkal gyarapodhasson, és Isten új 
szolgálati területeket is nyisson meg előttünk! 
 

22. szerda – Szlovénia 
Imádkozunk minden főállású munkatársért, hogy 
továbbra is örömmel hirdessék az üdvösség 
üzenetét, gyűjtsék össze a gyermekeket és a 
köztük végzett munka egyre inkább növekedhessen! 

23. csütörtök – Moldova 
Február 23-a ünnepnap Moldovában. Ilyenkor 
különleges alkalmakat szervezünk az Örömhír Klubba 
vagy Tini Klubba járó fiúknak és édesapjuknak. 
Kérjünk bölcsességet az alkalmak előkészítéséhez! 
Hangozzon Isten Igéje Moldovában a férfiak és a fiúk 
megmentésére! 
 

24. péntek – Montenegró 
Imádkozzunk minden meglévő Örömhír Klubért és az 
újakért is, amelyek a „Karácsony Együtt” programok 
után indultak! Imádkozzunk, hogy a gyermekek a 
szünet után is eljöjjenek az Örömhír Klubokba! 
 

25. szombat – Bosznia-Hercegovina 
Kérjük, könyörögjetek új munkatársakért, 
önkéntesekért és azért, hogy a CEF szolgálata 
bővülhessen, nagyobb területeket érve el az 
országban! 
 

26. vasárnap – Magyarország 
Imádkozunk az országos konferencia előkészítéséért. 
Addig még sok új irodalmi anyagnak kell elkészülnie. 
Imádkozzunk azokért a munkatársakért, akik 
készülnek a szemináriumok megtartására! 
 

27. hétfő – Csehország 
Imádkozzunk Petr Braháért, a CEF munkatársáért és 
feleségéért, Veráért, akik a nyugat-csehországi 
szolgálat fejlesztésén fáradoznak! Könyörögjünk új 
szolgálati lehetőségekért és jó együttműködésért a 
helyi gyülekezetekkel! 
 

28. kedd – Szerbia 
Hálásak vagyunk az Úr Istennek, amiért ilyen sokfajta 
szolgálatot végezhetünk a CEF-ben. Most az 
internetes szolgálatot szeretnénk tovább fejleszteni. 
Imádkozzatok velünk az Úr vezetéséért és 
segítségéért, hogy ezen a területen is láthassuk a 
haladást, és Isten Igéje ily módon is sok gyermeket 
érjen el! 

 
 

 
Ivan Sztojcev országos igazgató, CEF Bulgária 

 
Hívő családba születtem, és kisgyermekkoromtól 
fogva jártam gyülekezetbe. Sohasem kételkedtem 
abban, hogy van Isten, de azon, hogy van-e 
üdvösségem, csak 16 éves koromban kezdtem 
gondolkodni. Szüleim egy otthoni Biblia-
tanulmányozó csoportot indítottak. Egyik este a 
csoport vezetője azt mondta nekünk, gyermekeknek: 
ha nem születünk újonnan, a pokolba fogunk 
kerülni. Ez elgondolkodtatott. Jó nevelést kaptam, 
nem volt túl sok rossz az életemben, de a Biblián 
keresztül megértettem, hogy bűnös vagyok, a 
bűneim elválasztanak Istentől, és megérdemlem az 
Ő igazságos büntetését. Ekkor könyörögtem hozzá, 
hogy bocsássa meg a bűneimet. Azt vártam, hogy 
történni fog valami: kapok egy jelet, vagy érezni 
fogok valamit – de semmi nem történt. Emiatt 
kétségeim támadtak. Tovább imádkoztam és 
olvastam, míg Isten segítségével elhittem, hogy Ő 
már megbocsátott nekem – ez a következő nyáron 
történt egy keresztény táborban. Ezzel az Igével 
szólt hozzám akkor: „Akié a Fiú, azé az élet; akiben 
nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1Jn 
5,12) 

 



 
1. szerda – Lengyelország 
Imádkozzunk a Radom, Zamość-ban élő 
gyermekeknek szervezett téli szünidei 
programokért és más hasonló alkalmakért, 
amelyeket más városokban is szerveznek az 
iskolai félévek közti szünetben. A szünet kéthetes, 
az egyes régiókban különböző időpontokban van 
január közepétől február végéig. Könyörögjünk, 
hogy az elvetett Ige megteremje gyümölcsét a 
gyermekek életében! 
 

2. csütörtök – Bulgária 
Imádkozzunk a januárban induló online és a 
februárban Plevenben kezdődő személyes 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamért! 
 

3. péntek – Horvátország 
Ebben a hónapban tanfolyamot szeretnénk tartani 
óvodások közt szolgálóknak. Imádkozzunk, hogy 
Isten hívja el a résztvevőket a gyermekmunkára! 
Imádkozzunk, hogy akik elhívást kapnak, 
elfogadják azt, és beálljanak ebbe a kihívásokkal 
teli, de sok áldást tartogató szolgálatba! 
 

4. szombat – Szlovákia 
Terveink szerint februárban bonyolítjuk le 
támogatásgyűjtő látogatásainkat. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy az ÚR nyissa meg sokak 
szívét, hogy támogassák a CEF szolgálatot! 
 

5. vasárnap – Észak-Macedónia 
Elkészült a nagyszerű „Történetek 
gyermekeknek” hangfelvétel-sorozat. 
Imádkozzunk, hogy sok hallgatója legyen, és 
szolgálja sok gyermek lelki ébredését! 
 

 

6. hétfő – Koszovó 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten nyissa meg sokak 
szívét, hogy befogadják Jézus Krisztus 
evangéliumát! 
 

7. kedd – Bereg tábor 
Imádkozzunk, hogy a körülmények lehetővé tegyék, 
hogy megkaphassuk az építési engedélyt az új 
épülethez, és az ÚR gondoskodjék a még hiányzó 
anyagiakról! Könyörögjünk, hogy Isten oltalmazza 
meg mind a tábori szolgálókat, mind a 
gyermekeket, akik részt vesznek a bibliai 
táborokban! 
 

8. szerda – Lengyelország 
Imádkozzunk a „Karácsony Együtt” programok 
folytatásáért, hogy a tanév során a Skoczów, 
Chabówka, Jaworzno, Cieszyn, Żory, Mikołów, 
Tychy városokban lakó gyermekek rendszeresen 
járhassanak Örömhír Klubba! 
 

9. csütörtök – Moldova 
„Megint elromlott a négykerekű önkéntesem!” 
Kérjük, imádkozzatok velünk együtt egy új autóért, 
amelyre Liubának van szüksége délkelet-moldovai 
szolgálatához! Kérjük Istent, hogy rendelje ki a 
szükséges összeget egy jobb autóra! 
 

10. péntek – Románia 
Dicsérjük Istent hűségéért! Bőségesen van okunk 
dicsérni Őt mindazért, amit tett. Egyedül Őrá 
figyeljünk, és Övé legyen minden dicsőség 
mindazok életéért, akik hallanak Őróla és az Úr 
Jézus Krisztusba vetik bizalmukat! 
 

11. szombat – Törökország 
Imádkozunk, hogy legyen egy helyünk, ahol 
anyagainkat tárolhatjuk, és hogy legyen olyan 

emberünk, aki bibliai leckéinket, füzeteinket 
elküldi gyülekezeteknek! 
 

12. vasárnap – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy a gyermekek örömmel 
jöjjenek az Örömhír Klubokba, és megértsék a 
bibliai történetek üzenetét! Kérjük, hogy az Ige 
megérintse őket és átformálja életüket!  
 

13. hétfő – Albánia 
Imádkozzunk, hogy a különböző gyülekezetekkel 
fennálló partneri kapcsolataink a képzések, 
szemináriumok és irodalmi anyagok által tovább 
folytatódhassanak! 
 

14. kedd – Románia 
Március hónapban tartjuk terveink szerint a 
regionális konferenciákat Romániában. A téma: 
„Odaűzve vagy odaszántan”. Kérjük, 
imádkozzatok, hogy Isten mindenkit 
elgondolkodásra késztessen arról, hogy mik a 
mozgatórugói jelenlegi szolgálatának! 
 

15. szerda – Közép-Európa 
Imádkozunk az új gyakornokokért, akik most 
kezdték meg első évüket a CEF-nél, hogy 
szeressék a CEF szolgálatait, és kitűnő gyermek-
evangélisták váljanak belőlük. 
 

16. csütörtök – Szerbia 
Dicsérjük az Urat a CEF-munkatársak iránti 
szeretetéért és gondviseléséért. Imádkozunk, hogy 
legyenek a szolgálatnak új imatársai és támogatói. 
 

17. péntek – Csehország 
Imádkozzunk az idei nyári Vezetőképző 
Tanfolyam hallgatójelöltjeiért! Könyörögjünk, 
hogy Isten megtalálja az erre alkalmas 
személyeket,  azokat,  akik  határozott  látással  


