
18. szerda – Koszovó 
Kérjük, imádkozzatok, hogy minden gyermek, aki 
hallotta a karácsonyi történetet, rászánja az időt, hogy 
válaszoljon az üzenetre! 
 

19. csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Sok evangéliumi gyülekezet van, amely elzárkózik a 
gyermekszolgálat gondolata elől. Számos lelkipásztor 
nem hisz a gyermek-evangélizációban. Imádkozzatok 
velünk, hogy Isten nyissa meg a szívüket, és 
meggyőzze őket a gyermekmunka fontosságáról és 
arról, hogy a gyermekek is megtérésre juthatnak! 
 

20. péntek – Közép-Európa 
A CEF munkatársainak anyagi támogatásával 
kapcsolatban az „imádkozz Istenhez és mondd el Isten 
népének” jelmondatot követjük. Sok munkatársunknak 
még ezután kell megtalálnia a módját annak, hogy 
rendszeres támogatást kapjon. Imádkozzunk, hogy az 
Úr segítsen nekik támogatókat találni, hogy továbbra 
is folyamatosan szolgálhassanak! 
 

21. szombat – Szerbia 
Hálásak vagyunk a megtartott Karácsonyi Klubokért 
és minden szétosztott irodalmi anyagért. Imádkozunk, 
hogy a gyermekek szívében is megszülessen Jézus 
Krisztus. Isten áldása legyen valamennyi 
szolgálatunkon az új esztendőben is! 
 

22. vasárnap – Bereg tábor 
Az elmúlt évben a Bereg tábor is komoly kihívásokkal 
szembesült: a tábor vezetőjének súlyos balesetével, 
majd a sok menekülttel és a borzalmas 
körülményekkel, amelyeknek a háború az oka. 
Könyörögjünk Isten oltalmáért és a háború minél 
gyorsabb befejezéséért! Hála az ÚRnak, hogy 
mindezek ellenére sok bibliai tábort megtarthattunk! 
 

23. hétfő – Törökország 
Kérjük, imádkozzatok velünk, hogy a márciusra 
tervezett isztambuli Gyermekek Evangéliumi Tanítása 
1. tanfolyamra mind a hallgatókat, mind az alkalmas 
helyet megtaláljuk! 
 

 

24. kedd – Szlovénia 
Adjunk hálát minden munkatársért és segítőért, aki évről 
évre hűségesen szolgál Örömhír Klubjainkban! Isten áldja 
meg őket bőségesen, és tegye őket áldássá a gyermekek 
életében! 
 

25. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Kérjük, imádkozzatok, hogy az újesztendőben is vezessen 
minket az Úr! Imádkozzunk az elkövetkező szolgálatokért, 
hogy Isten ezután is érintse meg a gyermekek szívét! 
 

26. csütörtök – Szlovákia 
Azon gondolkodunk, hogy növelni kellene a nyári Tini 
Táborok (JYC) számát. Bölcsességet kérünk, hogy lássuk: 
most van-e ennek az ideje, vagy még több vezetőt fel kell 
készítenünk, és megvárnunk a 2024-es évet. 
 

27. péntek – Csehország 
Hálát adunk Istennek, mert gondoskodott rólunk 2022-ben 
annyira, hogy a boszniai, szerbiai és ukrajnai 
munkatársakat is támogathattuk! 
 

28. szombat – Románia 
Továbbra is imádkozunk, hogy Isten támasszon új 
munkatársakat azokban a megyékben is, ahol még nincs a 
CEF-nek főállású munkatársa. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
részt vegyen négy hallgató Romániából az idei Vezetőképző 
Tanfolyamon! 
 

29. vasárnap – Magyarország 
Imádkozunk, hogy azok a gyermekek, akik részt vettek a 
„Karácsony együtt” programokon, beiratkozzanak 
hittanórára, csatlakozzanak Örömhír Klubokhoz, vagy 
elmenjenek gyülekezeti vasárnapi iskolai órákra, hogy még 
többet tanulhassanak az Úr Jézusról. 
 

30. hétfő – Moldova  
Hálásak vagyunk azért a szolgálatért, amelyet iskolákban 
végezhettünk az elmúlt évek során. Imádkozzatok velünk, 
hogy a gyermekek elkezdjenek gyülekezetbe járni! 
 

31. kedd – Közép-Európa 
Hálásak vagyunk Istennek a sok „Karácsony együtt” 
felkészítőért és klubért, amelyekre sor kerülhetett 
területünk minden országában. Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek, akik hallották az evangélium jó hírét, 
megtérhessenek! 

 
 

 

Luka Sema országos igazgató, CEF Albánia 
 
Durrësben születtem a kommunizmus idején. Úgy nőttem 
fel, hogy egyáltalán nem volt szabad Istenről hallanom. 
Istenünk az akkori politikai vezetőnk, Enver Hoxha 
(Hodzsa) volt. Szerencsére volt egy nénikém, aki 
titokban beszélt nekem az Úr Jézusról. Azt mondta, soha 
ne mondjam el senkinek, amit ő mondott nekem, mert 
nagy bajba kerülünk mindannyian. Így én úgy nőttem fel, 
hogy tudtam egy kicsit az Úr Jézusról, de a többi 
gyermeknek fogalma sem volt Istenről. 
1991-ben a kommunizmus megbukott. Akkortájt már 
voltak, akik keresték a módját, hogyan kerülhetnének 
személyes kapcsolatba Istennel.  
1994-ben vettem feleségül Irenát. A kommunizmus 
bukása után egy ortodox gyülekezetbe jártam, mivel ez 
volt a mi hagyományos vallásunk. Valaki a 
munkahelyemen elmondta nekem az evangéliumot – 
ekkor el akartam menni az ő gyülekezetükbe. Irena ezt 
eleinte nem akarta, de később mégis így döntöttünk. 
1995-ben fogadtuk el Jézust mint Urunkat és 
Megváltónkat. Ugyanekkor született a fiunk, Alesio. 
Éhség támadt bennünk Isten iránt, tanulmányozni 
kezdtük a Bibliát, és szolgálni kezdtünk a 
gyülekezetünkkel. 1997-ben megbíztak minket, hogy 
végezzünk a területünkön gyülekezet-plántálást; az ezt 
követő években három különböző területen is sikeresen 
részt vehettünk gyülekezet-plántálási munkában. Ezek a 
gyülekezetek ma is folytatják szolgálatukat.  
1999-ben megszületett leányunk, Lidia.  



Teológiai és missziós tanulmányaimat az Albán Biblia 
Intézetben végeztem 2003-tól 2007-ig. 2008-tól 2010-ig 
családunkkal Koszovóban, Pejában laktunk, mint 
misszionáriusok. 2010-ben tértünk haza Albániába. 

 
1. vasárnap – Szerbia 
Január 7-én ünnepeljük Szerbiában az ortodox 
karácsonyt. Az ezt követő héten a Gyermek-
Evangélizációs Közösség munkatársai sok önkéntessel 
sokfelé szerveznek Karácsonyi Klubot. Imádkozzunk 
nyitott gyermekszívekért, kérjünk oltalmat és jó 
egészséget a munkatársainknak az utazásaik és az 
alkalmak idejére! 
 

2. hétfő – Montenegró 
Január elején szerte egész Montenegróban „Karácsony 
Együtt” klubokat tartunk. Kérjünk áldást minden 
tanítóra, és imádkozzunk, hogy minden gyermek 
nyitott szívvel hallgassa az evangéliumot! Sajnos az 
idén nem kaptunk cipősdobozokat a Samaritánus 
Erszénye szolgálattól. 
 

3. kedd – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk, hogy minél több Karácsonyi Klubot és 
„Karácsony Együtt” felkészítőt tarthassunk! A 
tananyag és azok az igazságok, amelyeket ezeken az 
alkalmakon megmutatunk, hadd érintsék meg sokak 
szívét! 
 

4. szerda – Magyarország 
Imádkozzunk a január 4–6-i munkatársi értekezletért, 
amelyen szeretnénk az oktatói anyagainkon végzendő 
változtatásokat is áttekinteni. Könyörgünk, hogy jól 
elő tudjuk készíteni a Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása 1. és 2. új oktatói anyagait. 
 

5. csütörtök – Moldova 
Dicsőség az Úrnak minden egyes Karácsonyi Klubért, 
amelyet decemberben tarthattunk, és minden 
gyermekért, aki hallotta az evangéliumot! Kérjük Isten 
Szentlelkét, hogy formálja át életüket egyszer s 
mindenkorra! Imádkozzunk tovább a januári 
Karácsonyi Klubokért, mivel Moldovában némelyek 

január 6-án ünneplik a karácsonyt. Könyörögjünk 
védelemért és vezetésért! 
 

6. péntek – Montenegró 
Január 12-től 15-ig Téli Tini Tábort tartunk az ország 
északi részében. Egyik lány most lesz velünk először. 
Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg Igéjét, hogy a 
fiatalok a szívükbe fogadhassák azt! Kérjünk védelmet 
és áldást mindnyájunkra! 
 

7. szombat – Horvátország 
Januárban a polevei táborhelyen roma tábort készülünk 
tartani. Imádkozzunk a nagyon nehéz körülmények 
között élő roma gyermekekért! Az apák közül a 
legtöbben isznak, kábítószert fogyasztanak, vagy 
börtönben vannak. Ilyen környezetben még a megtért 
gyermekeknek is nehéz az Úrhoz hűségesnek maradniuk. 
Imádkozzunk, hogy a felnőtt, megtért romák 
szolgáljanak ezek felé a gyermekek felé! 
 

8. vasárnap – Észak-Macedónia 
Tavaly Téli Tini Tábort tarthattunk. Csodálatos volt. 
Idén is szeretnének a gyermekek egy ilyen téli tábort. 
Imádkozzunk, hogy Isten megtalálja útját-módját annak, 
hogy 2023-ban is megtarthassuk ezt a tábort! 
 

9. hétfő – Csehország 
Imádkozzunk a január 21-i gyermekmunkás-
konferenciáért, amelyet Komorni Lhotkában a helyi 
gyülekezet és a CEF közösen szervez. Imádkozzunk, 
hogy a CEF csapata által az Úr minden résztvevőt 
bátoríthasson a misszióban való elkötelezett szolgálatra! 
 

10. kedd – Lengyelország 
Imádkozzunk a városi gyermekeknek tartott téli szünidei 
alkalmakért (január 23–27. között) és más hasonló 
programért, amelyet sok más lengyel városban is 
tartanak az iskolai félévek közti szünetben! 
Könyörögjünk, hogy az elvetett Ige gyümölcsöt teremjen 
a gyermekek életében! 
 

11. szerda – Bulgária 
Hálát adunk Istennek a nyitott ajtókért, a 
gyülekezetekért, amelyek részt vettek a „Karácsony 

Együtt” programban, és a gyermekekért, akiknek 
szólhattuk az evangéliumot. 
 

12. csütörtök – Románia 
Dicsőség Istennek a sok ezer evangéliumi füzetért, 
amelyet szétoszthattunk 2022-ben! Imádkozzunk, 
hogy Isten továbbra is munkálkodjon sokaknak az 
életében, akik elolvassák őket! Imádkozzunk azokért 
is, akik terjesztették a füzeteket, hogy Isten növelje 
tovább bennük az Őiránta való szeretetet és a vágyat, 
hogy 2023-ban is szolgálják Őt! 
 

13. péntek – Lengyelország 
Imádkozzunk azért a téli táborért, amelyet január 15–
20-ig tartunk Dél-Lengyelországban, a H20 
Keresztyén Központban! Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek átélhessék a személyes találkozást Istennel, 
és követni kezdjék Őt! 
 

14. szombat – Albánia 
Imádkozzunk minden gyermekért, aki hallotta 
karácsonykor az evangéliumot, hogy csatlakozzanak a 
közelükben lévő gyülekezetek Örömhír Klubjaihoz! 
 

15. vasárnap – Bulgária 
Könyörögjünk, hogy mindazoknak a gyermekeknek, 
akik traktátust kaptak vagy részt vettek valamely 
Karácsonyi Klubban, adjon a Szentlélek lelki éhséget 
és vágyat, hogy még többet tanulhassanak! 
 

16. hétfő – Szlovákia 
Tavasszal Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. és Tini 
Tanítói tanfolyamot tartunk. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy az ÚR küldje el hozzánk azokat a hallgatókat, 
akik miután elvégezték a tanfolyamot, használják is a 
tanultakat a CEF-ben, a gyermekek és tinik közti 
szolgálatban! Szükségünk van új Örömhír Klub 
tanítókra és új vezetőkre a nyári Tini Táborokba. 
 

17. kedd – Szlovénia 
Adjunk hálát Istennek minden Örömhír Klubért, 
amelyre sor kerülhetett decemberben! Azért 
könyörgünk, hogy megmaradjon a gyermekek 
szívében a Megváltó születéséről szóló üzenet, és hogy 
Őt kövessék mindennap! 


