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CEF Világimanap
Európai imakérések
Gerd-Walter Buskies európai igazgató

Imádkozzunk, hogy olyan vezető lehessek, amilyennek Isten akar látni, és hogy valódi
segítséget nyújthassak a vezetők, munkatársak lelki növekedéséhez és hatékony
szolgálatához! Imádkozzunk bölcsességért, hogy megbirkózhassunk a minket érő sokféle
kihívással!
Délnyugat-Európa – Henry Berry

Imádkozzunk Henry és Madeline Berry területi igazgatókért, valamint Stephen és
Pam Garrettért, a területi igazgatók munkatársaiért! November 21–23-án találkozót
tartanak a délnyugat-európai szolgálat vezetőivel és képviselőivel Kilchzimmerben
(Svájc). Kérjük, imádkozzatok, hogy ez a találkozó az áldások, a bátorítás és a munkában
való előre haladás alkalma lehessen!
Dicsérjük Istent, mert gondoskodott új országos irodáról Spanyolországban, az Azoriszigeteken pedig új táborközpont megnyitását tette lehetővé. Imádkozzunk, hogy Isten
ezekben a központokban is munkálkodhasson az Ő dicsőségére!
Örvendezünk a Belgiumban, Franciaországban és Hollandiában folyó minőségi
tanítóképzés láttán. Kérjük, imádkozzatok azért, hogy a hívők meglássák, milyen fontos a
gyermekmisszió, és rájuk terhelődjön a gyülekezeteikben, településeiken élő gyermekek
iránti felelősség!
Az Úr adjon, hívjon el és vezessen hívőket a szolgálatra Írország déli részén, hogy a
vezetőség „20/20/20 látása” megvalósulhasson!
Az Úr ajtót nyitott munkatársaink előtt Portugáliában, Lisszabonban: képzéseket
tarthatnak, irodalmi anyagokat terjeszthetnek, végezhetik a gyermek-evangélizációt
gyülekezetekben és iskolákban. Kérjük, imádkozzatok, hogy gyümölcsöző legyen ez a
szolgálat!
Hálásak vagyunk Istennek, mert Olaszországban már 5 munkatársunk van. Kérjük,
imádkozzatok, hogy a különböző helyeken szolgálva Isten eszközei lehessenek!
Isten által kiválasztott országos vezetőkre van szükség
Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban.

Nagy-Britanniában,

Kérjük, imádkozzatok, hogy a hatóságok megadják az engedélyt a Belgiumban és a
portugáliai Vendas Novasban működő táborainkban szükségessé vált felújításokra!
Kérjük Istent, hogy a munkálatokhoz szükséges anyagiakról is gondoskodjon!
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Északnyugat-Európa – Roy Harrison

Imádkozzunk Roy és Ruth Harrisonért, akik ellátják az egész terület vezetői feladatait.
Ausztria (Matthias és Barbara Demmin országos igazgatók): Dicsérjük Istent, mert igen
sok gyülekezettel alakíthattunk ki jó kapcsolatot; az Úr gondoskodott új furgonról, új
bábszínházról és több száz Bibliáról a tábori szolgálat céljaira – ezeket azoknak a
gyermekeknek oszthatjuk, akiknek még nincs Bibliájuk. Imádkozzunk olyan házaspárért,
akik a Bécsben folyó munka vezetését elláthatnák!
Dánia (Dorthe Jensen országos igazgató): Hálát adunk az Úrnak az év során kapott sok
csodálatos gyermekmissziós lehetőségért és a LEGO-építéssel egybekötött alkalmakért is.
Imádkozzunk, hogy tanfolyamainkon több gyermekmunkást képezhessünk, és a hallgatók
vágyat érezzenek szolgálni a dán gyermekek között!
Észtország (Ülle Käärik országos igazgató): Dicsérjük az Urat, mert csodálatos módon
biztosítja az eszközöket az észtországi tanítók és gyermekek számára. Jó fogadtatásra
talált a Mindennap Istennel füzet. Több mint ötszáz gyermek olvassa rendszeresen, és
szán időt az Úrral való kapcsolatra.
Finnország (Taina Paivinen koordinátor): 2017-re esik Finnország fennállásának századik
és a lutheri reformációnak az ötszázadik évfordulója. Ezek kapcsán sok különleges
alkalmat terveznek. Kérjük, imádkozzatok, hogy Finnországban ebben a különleges
esztendőben minden keresztyén és minden gyülekezet együtt tudjon munkálkodni és
bátran ismertesse meg Jézust a nép között!
Németország (Gerd-Walter Buskies országos ügyvezető igazgató): Dicsérjük az Urat új
adminisztráció-vezetőnkért. Imádkozzunk Isten által kiválasztott új országos igazgatóért!
Izland (Arni Hilmarsson, kapcsolattartó): Imádkozzunk, hogy befejezhessük
projektünket, melynek során minden izlandi otthonba eljuttatjuk a Találkozz a királyok
Királyával! füzetet. Imádkozzunk a Bibliai Levelező Klubok által végzett utógondozásért!
Lettország (Indra Baumane országos igazgató): Riga a CityKids (a Városi Gyermekekért)
szolgálat központja. Imádkozzunk, hogy a Városi Fesztiválon jó együttműködésben
szolgálhassunk a gyülekezetekkel, és hogy lehetőséget kapjunk az iskolákban Karácsonyi
Klubok tartására!
Litvánia (Rita és Arturas Karenge országos igazgatók): Imádkozzunk, hogy az Úr ezután
is áldja meg és használja jelenlegi munkatársainkat, és küldjön csapatunkba újabb, fiatal
munkatársakat is!
Norvégia (Ida Johnston koordinátor): Imádkozzunk csapatvezetőért, gyermekevangélizációs és ifjúsági munkásért, hogy megragadhassuk a norvégiai Lappföldön
adódó lehetőségeket!
Svédország (Roy Harrison ideiglenes csapatvezető, Roy és Ruth Harrison csapatvezetők):
Imádkozzunk, hogy svéd emberek is csatlakozzanak csapatunkhoz; imádkozzunk egy
Isten által választott vezetőért, aki a svédországi munkát irányítaná! Judith és Ingrid
2

területi CEF szolgálatot indítanak Stockholmban; kérjük, hogy vezesse őket az Úr!
Svájc (Daniel és Karin von Reitzenstein országos igazgatók): Dicsérjük Istent, mert Svájc
német nyelvű részein már igen szép számmal vannak munkatársaink. Kérjük,
imádkozzatok, hogy több munkatárs lehessen a francia nyelvű területen is; imádkozzunk,
hogy Svájc olasz nyelvű részén is legyen egy házaspár, aki kiépítené ott a szolgálatot!
Közép-Európa – Sebastian Edelmann

Imádkozzunk Sebastianért és Georgináért; ők látják el az egész terület vezetői
feladatait.
Albánia (Kovács Barna és Judith ideiglenes csapatvezetők): Dicsérjük az Urat azokért a
gyülekezetekért, amelyek elküldték tagjaikat a CEF TCE (Gyermekek Evangéliumi
Tanítása) képzésére, és együttműködnek országos csapatunkkal.
Bosznia-Hercegovina (Darko Adamek ideiglenes országos igazgató): Dicsérjük az Urat
új főállású munkatársainkért, Vladimir és Marijana Kajišért! Imádkozzunk, hogy az Úr
küldjön támogatókat szolgálatukhoz!
Bulgária (Ivan és Katarina Sztojcev országos igazgatók): Imádkozzunk, hogy fiatal
keresztyének meghallják az elhívást, és felváltsák az idősebb, nyugdíjas korhoz közel álló
munkatársakat!
Horvátország (Sebastian Edelmann ideiglenes csapatvezető): Gyönyörködünk, ahogy
látjuk, hogyan helyezi az Úr a friss keresztyének szívére a szolgálatot. Imádkozzunk újabb
önkéntesekért, imatársakért, főállású munkatársakért és rendszeres támogatókért!
Ciprus (Sztefanosz Botonisz kapcsolattartó): A CEF önkéntesei jelenleg csak nagyon
kevés gyermeket érnek el. Imádkozzunk újabb nyitott ajtókért és elkötelezett
evangéliumhirdetőkért!
Csehország (Zbysek és Renata Sikula országos vezetők): Dicsérjük az Urat a CEF sok
belföldi támogatójáért! Imádkozzunk további munkatársakért!
Görögország (Sztefanosz és Magda Botonisz országos igazgatók): Imádkozzunk új
főállású munkatársakért és rendszeres támogatásukért, hogy több gyermeket érhessünk el
az ország különböző részein!
Magyarország (Ferenci Gábor és Virág országos vezetők): Dicsérjük az Urat a
nagyszámú nyári misszionáriusért és a sok helyen megtartott 5 Napos Klubokért!
Koszovó (Sebastian Edelmann ideiglenes csapatvezető): Az Úr az elmúlt év során új
területeket nyitott meg, melyeken elindulhatott a rendszeres szolgálat, és sok gyermek
megtért. Imádkozzunk Krisztusban való növekedésükért!
Macedónia (Pavle és Szuzana Kosztadinov országos vezetők): Kérjük, imádkozzatok,
hogy Krisztushoz tudjuk vezetni a gyermekeket úgy, hogy hatással lehetünk rájuk az
Igével és istenfélő életünkkel!
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Moldávia (Linda Corry csapatvezető): Dicsérjük az Urat az országos vezetői tisztséggel
újonnan megbízott Neluért és Natasháért! Imádkozzunk, hogy az Úr adjon nekik
bölcsességet, hogy vezetni tudják az országban folyó szolgálatot!
Montenegró (Darko és Lidija Adamek ideiglenes csapatvezetők): Imádkozzunk, hogy
induljanak újabb Örömhír Klubok az ország olyan területein is, ahol eddig nem volt klub.
Lengyelország (Lukasz és Aleksandra Gruszczynski országos vezetők): Dicsérjük az Urat
a jól sikerült iratmisszióért, melyet az Ifjúsági Világnapon végezhettünk. Katowicében és
Krakkóban a CEF több mint 60 ezer evangéliumi traktátust osztott szét. Imádkozzunk,
hogy a szórólapok és a CEF egyéb szolgálatai által életek változhassanak meg!
Románia (Iulian és Anca Mangalagiu országos vezetők): Dicsérjük az Urat azért a 3566
gyermekért, akiket az Örömhírt Romániának! missziós projekt során elérhettünk!
Szerbia (Darko és Lidija Adamek országos vezetők): Adjunk hálát az Úrnak a sok
gyermekért, akik részt vettek valamelyik, a CEF táborhelyén rendezett alkalmon.
Imádkozzunk, hogy a tábort követően továbbra is hatással legyen Isten az életükre!
Szlovákia (Michal és Zuzana Frano országos igazgatók): Imádkozzunk, hogy az ország
különböző területein újabb területi szolgálatokat indíthassunk!
Szlovénia (Zvonko és Dubravka Turinski országos igazgatók): Imádkozzunk, hogy áldott
szolgálatunk új támogatókra találjon!
Törökország (Sebastian Edelmann kapcsolattartó): Imádkozzunk továbbra is Istennek
ebben az országban élő népéért, a főállású munkatársakért és az önkéntesekért, akik
készek továbbadni az örömhírt a gyermekeknek!
Kelet-Európa – Jakob Wiebe

Jakob Wiebe (területi igazgató): Kérjük az Urat, hogy a kelet-európai keresztyének közül
is többen imádkozzanak a gyermekszolgálatért és támogassák azt!
Örményország (Terenik és Hasmik B. országos vezetők): Dicsérjük Istent a sok
gyermekért, akik a nyári tábori szolgálatok során elfogadták Jézus Krisztust
Megváltójuknak.
Azerbajdzsán (Ibrahim, csapatvezető): Kérjük, imádkozzatok egy házaspárért, akik részt
vesznek az ősszel tartott Vezetőképző Tanfolyamunkon, hogy meglássák, Isten hívta el
őket a szolgálatra!
Belorusszia (Jevgenyij és Maria M. kapcsolattartók): Dicsérjük Istent, mert Jevgenyij és
Maria új szolgálati autót kaphatott. Imádkozzunk, hogy az ország fővárosában
elindulhasson a területi szolgálat!
Grúzia (Alekszej és Liana B. országos vezetők): Dicsérjük Istent a csodálatos idei nyári
tini táborért és azokért, akik elfogadták Jézus Krisztust mint Megváltójukat!
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Kazahsztán (Ahat M. országos koordinátor): Imádkozzunk Vezetőképző Tanfolyamunk
négy hallgatójáért, hogy Isten vezesse őket és mutassa meg szolgálati helyüket, melyet
tanulmányaik befejeztével el kell foglalniuk.
Kirgizisztán (Ulan A. országos vezető): Imádkozzunk, hogy az Isszik-Kol-tónál lévő
táborhelyünkön minél hamarabb megkezdhessük első épületünk építését!
Oroszország (Raisza A. országos vezető): Imádkozzunk, hogy az Úr őrizze meg
munkatársainkat, mivel a vallásgyakorlással kapcsolatos törvény módosulása miatt sok
változással és nehézséggel kell szembenézniük.
Tádzsikisztán (Sodi és Gulnora T. országos vezetők): A fővárosi baptista gyülekezet
imaháza néhány hónappal ezelőtt leégett. Senki sem sérült meg, de az épületben jelentős
kár keletkezett. Imádkozzunk G.-ért, a gyülekezeti gyermekprogramok felelőséért!
Türkmenisztán (U. G. országos koordinátor): Imádkozzunk U-ért és M-ért, hogy Isten
adjon nekik bátorságot az itteni nehéz körülmények között is Őt szolgálni!
Ukrajna (Igor és Viktoria D. országos igazgatók): Imádkozzunk Okszanáért, aki súlyos
egészségügyi problémákkal küzd. Imádkozzunk, hogy az orvos rájöjjön a betegséget
kiváltó okra, és segíteni tudjon Okszanán!
Üzbegisztán (Vera A. országos igazgató): Dicsérjük Istent a családi csendeshetekért, ahol
a gyermekek is pihenhettek, és közben még többet tanulhattak az őket szerető, gondjukat
viselő hatalmas Istenről! Imádkozzunk, hogy az Úr őrizze meg munkatársainkat, és adjon
nekik bátorságot!
Osztályok, irodák

Fejlesztési osztály (Russell Brooks): Dicsérjük az Urat, amiért csodálatosan gondoskodott
arról, hogy helyet találhassunk az új táborközpontnak a kirgizisztáni Isszik-Kol tónál.
Imádkozunk, hogy az építkezéshez szükséges anyagi fedezet a jövő év elejére
rendelkezésre álljon, felépíthessük a központot Isten dicsőségére, és hogy az itt és a
szomszédos területeken élő gyermekek üdvösségre juthassanak.
Oktatás - Paul és Audrey Reid nyugat-európai ideiglenes koordinátorok:
Kérjük, imádkozzatok Sue Shirey-ért, aki a jövő évtől átveszi az angol nyelvűek számára
tartott kilchzimmeri Vezetőképző Tanfolyamok hallgatói felügyeletét. Ez egyben az angol
és a német nyelvű tanfolyamokkal kapcsolatos adminisztrációs segítői feladatokat is
jelent. Imádkozzunk Sue-ért, hogy képes legyen ellátni ezeket a fontos szolgálatokat!
Linda Corry közép-európai koordinátor: Dicsérjük Istent, amiért az idei nyári
Vezetőképző Tanfolyamot követően Csehországban, Szlovákiában, Macedóniában és
Moldáviában újabb főállású munkatársak állhattak be a CEF-szolgálatba. Imádkozzunk
továbbra is azokért a hallgatókért, akik még keresik, mi Isten akarata a jövőjükre nézve.
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Iris Brunotte kelet-európai koordinátor: Dicsérjük az Urat, amiért számos keleteurópai országban lehetőséget adott az országos munkatársak képzésére! Imádkozzunk
különösen a közép-ázsiai munkatársakért, akik igen nehéz körülmények között végzik
szolgálatukat!
GPM (Iulian Mangalagiu): „Köszönjük, hogy tájékoztattatok bennünket arról, hogyan
tudunk segíteni. Kérjük, soha ne érezzétek úgy, hogy nem fordulhattok hozzánk
kéréseitekkel! Megtiszteltetés, hogy adományainkkal is szolgálhatunk Istennek.” Dicsérjük
Istent a gyermek-evangélizáció céljaira adakozó hűséges hívőkért! Imádkozzunk, hogy
több ehhez hasonló visszajelzést is kaphassunk! Európa-szerte mindenütt arra kérik a
munkatársak Isten népét, hogy csatlakozzanak hozzájuk az evangélium gyermekekhez
való eljuttatásában.
A tagokról való gondoskodás (Chris és Lynn Holt): Kérjük, imádkozzatok, hogy bölcsen
állítsuk össze Gyakorlati Kódexünket, amely a munkatársak támogatásához és
bátorításához fog segítséget adni, ezáltal megerősítheti az európai gyermekek felé végzett
szolgálatot.
Szolgálatfejlesztés (Philip és Denise Annett): Kérjük, hordozzátok imádságban a 2017.
elején induló új európai programot, a CityKids-t! Imádkozzunk a fordítási munkák
előrehaladásáért! Kérjük az Urat, hogy Isten adjon munkatársainknak bölcsességet és új
ötleteket a szolgálat terveinek véglegesítéséhez! Imádkozzunk, hogy az európai
városokban élő gyermekek közül sokan hallhassák meg az evangéliumot és megtörténjen
az a csoda, hogy üdvösségre jutnak!
Multimédia (Bogdan és Agnieszka Bassara): Dicsérjük az Urat a sokféle evangéliumi
kiadványért, amit felhasználhatunk a gyermekszolgálatban. Köszönjük az Úrnak az idei
két újabb irodalmi anyagot: az elsősorban menekültek számára íródott Jobb élet-et, és a
Különleges ígéret-et. Imádkozzunk, hogy amikor ezek eljutnak Európa minden szegletébe,
a gyermekek valóban felfigyeljenek rá, elolvassák, és Isten munkálkodjon bennük igéjén
keresztül!
Kilchzimmer (Felix és Diane Dürrenberger): Imádkozzunk az európai központ irodájában
folyó különféle szolgálatokért! Imádkozzunk különösen azért, hogy a megüresedett
helyeket (részmunkaidős szakács, karbantartó) Isten által kiválasztott személyek töltsék
be, és az Úr gondoskodjon az iroda működtetéséhez szükséges anyagiakról!
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