
17. péntek – Bereg tábor 
Dicsérjük az URat az év első heteiben a kárpátaljai 
táborhelyen megtartott bibliai táborokért! A tábor 
ugyan még nem tudott hozzájutni hálózati áramhoz, az 
ÚR azonban gondoskodott arról, hogy legyen 
generátorunk. Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik 
eljönnek ide, reménységüket az ÚRba és az Ő 
ígéreteibe vessék! 
 
18. szombat – Közép-Európa 
Imádkozzunk, hogy új munkatársak jelentkezzenek és 
vegyenek részt a gyermekmunkásoknak tartott 
tanfolyamokon szerte Közép-Európában! Mindenütt 
nagy a szükség. 
 
19. vasárnap – Koszovó 
Imádkozzunk, hogy Isten vezesse új munkatársainkat: 
Mirjetát és Arteidát egy új Örömhír Klub indításában! 
 
20. hétfő – Magyarország 
Imádkozunk, hogy találjunk olyan leendő 
munkatársakat, akiket elhívhatunk az idei Vezetőképző 
Tanfolyamra, vagy legalább az orientációs 
tanfolyamra. Három területen, köztük Budapesten is 
égető szükség van területi munkatársakra. 
 
21. kedd – Lengyelország 
Imádkozzunk a lengyelországi ukrán gyülekezetekkel 
való együttműködésért, hogy a Reménység 
Ukrajnának projekten keresztül, ill. különféle 
programok szervezésével elérhessük a gyermekeket! 
 
22. szerda – Észak-Macedónia 
Közeledik a nyár. Már készülünk a gyermektáborokra. 
Szükségünk van az imádságokra, hogy Isten 
gondoskodjon a helyszínről, ahol a gyermek- és 
tinitáborokat megtarthatjuk. Isten, ha úgy akarja, adhat 
ugyanolyan szálláshelyet, mint az előző években, 
megfizethető áron. 
 
23. csütörtök – Montenegró 
Kevesen szolgálnak tizenévesek felé. Imádkozzunk a 
tini tanítói tanfolyam szervezéséért! 
 

24. péntek – Bulgária 
Imádkozzunk a szófiai TCE-1 tanfolyamért és az 
oktatókért: Viaráért, Hannáért, Daniért és Veszkáért! 
 

25. szombat – Románia 
„Végre új füzeteket hoztatok, erre vártam egész évben!” 
– így kiáltott fel egy gyermek az egyik Karácsonyi 
Klubban. Dicsőség Istennek azokért a gyermekekért, 
akik örülnek, hogy keresztyén irodalmat olvashatnak, és 
még jobban megismerhetik Istent. Legyen 2023-ban is 
az Ő áldott eszköze az irodalmi szolgálat! 
 

26. vasárnap – Szlovénia 
Imádkozunk új helyszínekért, ahol Örömhír Klubot 
tudnánk tartani; lehessenek ezek gyönyörű, barátságos és 
jól megközelíthető helyeken, hogy még több gyermek 
csatlakozzon hozzánk! 
 

27. hétfő – Csehország 
Hálát adunk Istennek Tánya munkájáért, aki Ukrajnából 
jött és egy évig szolgált Csehországban. Imádkozzunk, 
hogy Isten hívjon el valakit, aki tovább folytatná Tánya 
szolgálatát az ukrán tanítók és gyermekek között! 
 

28. kedd – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a rendszeres Örömhír Klubokért és Tini 
Klubokért, hogy az Úr megérinthesse a gyermekek és 
tinik szívét – az újakét is! 
 

29. szerda – Szerbia 
Imádkozunk nyitott ajtókért, hogy új Örömhír Klubok 
indulhassanak, ahol a gyermekek meghallhatják az 
életüket megváltoztató örömhírt, és ahol az Úr Jézus 
átformálhatja szívüket! 
 

30. csütörtök – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy az Örömhír Klubba és Tini Klubba 
járó gyermekek befogadják az Úr Jézus Krisztust mint 
személyes Megváltójukat; akik pedig már megtették, 
azok jó példát mutassanak családjukban! 
 

31. péntek – Albánia 
Közeledik a húsvéti szünet. Imádkozzunk a húsvéti 
készülődésért, valamint a gyermekeknek és 
tizenéveseknek tartandó alkalmakért! 

 
 

 
Samir Hajrusaj, a bosznia-hercegovinai CEF 

munkatársa (Azokban az országokban, ahol nincs 
CEF igazgató, egy-egy munkatársat mutatunk be.) 

 
Samir Hajrusaj a nevem, 32 éves vagyok. 
Feleségemmel, Melani Hajrusajjal együtt szolgálunk 
a bosznia-hercegovinai Gyermek-Evangélizációs 
Közösségben. Krisztust 18 éves koromban, egy 
keresztyén táborban fogadtam a szívembe. 
Mindketten muzulmán háttérből érkeztünk. Én 
tízéves koromtól egy árvaházban nevelkedtem 
öcsémmel és húgommal együtt. Eljártam a 
mecsetbe, de sosem volt békességem, sosem 
éreztem szeretetet; elhagyottnak, magányosnak 
éreztem magam. Amikor 18 éves voltam, a bátyám 
(aki már befogadta Krisztust) eljött hozzám az 
árvaházba, hogy elvigyen egy keresztyén táborba. 
Ott megtaláltam mindent, amire csak szükségem 
volt: vigaszt, szeretetet, békességet – mindezt 
Jézustól. Befogadtam Krisztust és elkezdtem 
követni Őt. Ugyanakkor szerelmes lettem egy 
lányba, aki muzulmán volt, és 19 évesen egy 
gyönyörű leánygyermek, Ena apja lettem. Párom 
(akivel nem voltunk összeházasodva) és én nem 
tudtunk tovább együtt maradni, mert nem értettük 
meg egymást. Nem volt könnyű feldolgozni, hogy 
újra elvesztettem a családomat. De volt már 
Krisztusban sok testvérem, elsősorban a 



lelkipásztorom és a lelkigondozóm, akik Jézussal 
együtt átsegítettek ezen az időszakon. Így közelebb 
kerültem Istenhez, és Ő megváltoztatta az életemet. 
Megajándékozott azzal a reménységgel, amire 
szükségem volt, és a szívembe ültette a vágyat arra, 
hogy hirdessem az Ő szeretetét és a reménység 
üzenetét azoknak, akik reménység és szeretet nélkül 
élnek – különösen a gyermekeknek. Isten újat 
kezdett az életemben. Amikor 28 éves lettem, 
feleségül vettem egy gyönyörű nőt, aki szereti Istent 
és ugyanúgy ég az ő szíve is, hogy gyermekeket 
nyerjen meg Krisztusnak. Ena leányom most 12 
éves, velünk él, és növekszik a hitben. Most már 
feleségemmel mindketten a CEF-ben szolgálunk és 
hívogatjuk Krisztushoz a gyermekeket Bosznia-
Hercegovinában. 
 
 

1. szerda – Románia 
Romániában március 4-től április 3-ig 5 regionális 
konferenciát tervezünk. Kérjük, imádkozzatok, hogy 
áldásul legyenek ezek a részt vevő 
gyermekmunkásoknak! Imádkozzunk, hogy azok, 
akik eljönnek, idén is megtartsák a Húsvéti 
Klubokat! 
 

2. csütörtök – Moldova 
Dicsérjük az Urat minden egyes Örömhír Klubért, 
ahol a gyermekek rendszeresen tanulmányozhatják 
Isten Igéjét! Imádkozzunk az édesanyákért, 
nagymamákért, hogy elfogadják a meghívást a 
március 8-i anyák napi evangélizációs alkalomra! 
Imádkozzunk, hogy Isten Igéje az ő szívüket is 
érintse meg! 
 

3. péntek – Bosznia-Hercegovina 
Kérjük, imádkozzatok, hogy helyet találjunk 
alkalmainknak Kakanjban, és így semleges területen 
is tarthassunk rendszeres Örömhír Klubokat! 
 

4. szombat – Szlovákia 
Márciusban hazánkban több helyen is indulni fog 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása és Tinik  

Evangéliumi Tanítása tanfolyam. Kérjük, 
imádkozzatok a hallgatókért, akik szolgálatokat 
kezdenek gyermekek és tizenévesek között! 
Mindazok, akik elvégzik a tanfolyamokat, jelentsenek 
nagy áldást sok gyermeknek és tininek Szlovákiában! 
 

5. vasárnap – Csehország 
Új CEF-honlap készül; hordozzuk imádságban, hogy 
Isten eszköze legyen, amelynek segítségével az 
eddiginél jobban tudunk kapcsolatot tartani a hazai 
keresztyénekkel! 
 

6. hétfő – Magyarország 
Imádkozunk a március 11-i országos konferenciáért, 
melynek témája: A misszió. Fő előadónk Iulian 
Mangalagiu lesz. 
 

7. kedd – Albánia 
Imádkozzunk a most következő vezetőségi ülésért! 
Imádkozzunk, hogy jól sikerüljenek a megbeszélések, 
tervek, amelyek az albániai CEF jövőjét érintik! 
 

8. szerda – Bulgária 
Imádkozzunk munkatársunkért, Doráért! Dorának 
kiújult a rákja. Februártól kezdve Ivan és Katerina 
veszi át Dorától a havonkénti tanítóképző alkalmakat. 
Hordozzuk imádságban felkészülésüket az óvodás 
tanítóknak tartott szemináriumra! 
 

9. csütörtök – Moldova 
Imádkozzunk a március 25-i területi konferenciáért, 
amely Stefan Voda városban lesz! Isten adjon 
bölcsességet a felkészüléshez, és használjon 
bennünket, hogy minden vasárnapi iskolai tanítót és 
önkéntest bátorítani tudjunk! 
 

10. péntek – Észak-Macedónia 
Jól sikerült a „Karácsony együtt” program. Sok 
gyermek hallhatta meg: Immánuel – Velünk az Isten. 
Imádságunk, hogy ezek a gyermekek Jézusra emeljék 
tekintetüket, és gyümölcsöt teremjen az elvetett mag. 
 

 

11. szombat – Lengyelország 
Imádkozzunk azért, hogy Isten több tartományban is 
hívjon szolgálókat a gyermekek közé! Jelenleg a 16 
tartományból négyben szolgálnak főállású 
misszionáriusok. Elhatároztuk, hogy a jelenlegi 
főállású munkatársak imádkozni fognak, és újabb 
munkatársakat keresnek saját tartományaikban. 
Hálát adunk Istennek azért a területi bizottságért, 
amely Lengyelország legnagyobb tartományában 
alakulhatott a gyermek-evangélizáció 
megerősítésére. 
 

12. vasárnap – Horvátország 
Imádkozzunk az új bibliai leckék fordításáért! 
Anyagi támogatásra is szükségünk van ehhez. 
 

13. hétfő – Szerbia 
Hálásak vagyunk az Úrnak a Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása tanfolyam nyitott szívű 
hallgatóiért. Ők maguk is imádkoznak azért, hogy 
az Úr készítse fel őket a gyermekek közti 
szolgálatra, hogy helyesen taníthassák az 
evangéliumot. 
 

14. kedd – Szlovákia 
Misszionárius barátainknak, támogatóinknak, 
imatársainknak szervezünk találkozót március 25-én 
a csesztei táborközpontban. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy ez a nap az ÚRnak nagy ünnepe legyen! 
Egyedül Őt illeti a dicsőség a szlovákiai CEF 32 évi 
szolgálatáért. 
 

15. szerda – Szlovénia 
Adjunk hálát Istennek minden Örömhír Klubba járó 
gyermekért, és könyörögjünk, hogy Isten Igéje 
hétről hétre formálja őket! 
 

16. csütörtök – Törökország 
Imádkozzunk, hogy konferenciát szervezhessünk, 
ahol újabb lelkipásztorokkal találkozhatunk, és 
megismertethetjük velük a CEF szolgálatát! 
Gyermekmunkásaiknak pedig szeretnénk 
felajánlani, hogy TCE1 tanfolyamot tartunk nekik. 


