VISZ Gyermek-Evangélizációs Közösség
Magyarországi imatémák november első (ima)hetére
Hálát adunk az Úrnak azért, hogy az elmúlt évben újabb kb. 60.000 Csodás Percek Istennel
és Mindennap Istennel áhítatos füzetet oszthattunk szét a gyermekeknek országszerte.
Imádkozzunk, hogy a felnövekvő nemzedék megszeresse Isten Igéjét, és naponként olvasva
meggyökerezzen annak igazságaiban! Urunk, bárcsak sok gyermek juthatna hitre az Ige
olvasása közben!
Ez év nyarán Nagyszebenben (Románia) a leendő önkéntes és főállású munkatársak
számára szervezett három hónapos nemzetközi Vezetőképző Tanfolyamon (VKT) két
magyar hallgató is részt vett. Hálát adunk az Úrnak azért, hogy a tanfolyamot követően
Hajnal Zsuzsanna gyakornokként kezdhette meg munkáját Budapesten. Imádkozzunk,
hogy az Úr erősítse meg elhívását Zsuzsi életében, és adjon erőt neki az önálló szolgálatra
való felkészüléshez! Az Úr adjon ima- és anyagi támogatókat számára!
Adjunk hálát azért a rengeteg gyermekért, akik az elmúlt évben regisztráltak a
www.csodaklikk.com gyermekeknek szóló internetes bibliai honlapra. Sok gyermek
ismerhette meg az Urat és kaphatott bátorítást a keresztyén életre ezen a szolgálaton
keresztül. Imádkozzunk azért, hogy a honlap még több látogatót vonzzon, megismertetve a
gyermekeket a Biblia igazságaival!
Dicsőítjük az Urat irodalmi bizottságunkért, azért a csapatért, akik tanítói és gyermek
anyagok előállításán, magyarításán, folyamatos fejlesztésén fáradoznak. Imádkozzunk
azokért a személyi és technikai hiányosságokért, amelyek megoldásra várnak, hogy a
bizottság hatékonyabban végezhesse munkáját. Imádkozzunk, hogy egyre többen
használhassák az Úr munkájában a VISZ tanítói anyagait! Istenünk, bárcsak evangélizáló
traktátusaink még több gyermekhez eljuthatnának, hogy sokakat hitre vezessenek!
Áldjuk az Urat a Gyülekezettől a gyermekig szolgálat gondolatáért, melyre a VISZ
Levelező Klub anyagai adnak lehetőséget. Ennek keretében arra biztatjuk a helyi
gyülekezeteket, hogy „fogadjanak örökbe” egy helyi általános iskolát vagy lakótelepet,
azaz kezdjék el osztani és használni a VISZ ingyenes, különböző korosztályok részére
készült evangélizáló levelező sorozatait a gyermekek körében. Hála az Úrnak, 2015-ben 25
helyszínen, kb. 1500 gyermek kapcsolódott be a rendszeres levelezésbe. Imádkozzunk
munkatársunkért, aki a levelező szolgálat koordinálását végzi, valamint főállású és
önkéntes levelező munkatársainkért! Kérjük az Urat, hogy még több gyermek
kapcsolódhasson be a helyi és postai úton történő levelezésbe!
Hálát adunk az elmúlt évek Karácsonyi Klub szolgálatáért, ahol évről-évre egyre több
gyermek hallja az örömhírt. „Jobb adni, mint kapni” – bárcsak hívő gyermekeink is
megtapasztalhatnák az Úr Jézus szavainak igazságát és áldását! Imádkozzunk, hogy
nyíljanak meg az iskolák, gyülekezetek és keresztyén családok otthonainak kapui, és az Úr
hívjon el önkéntes tanítókat a Karácsonyi Klub szolgálatra. Imádkozzunk a gyermekekért,
hogy bízzák rá életüket Jézus Krisztusra!
Hálát adunk az Úrnak azokért a tanítókért, leendő önkéntesekért, akik odaszánták
idejüket a gyermekek tanításában való fejlődésre, és részt vesznek vagy vettek idei
tanfolyamainkon. Imádkozzunk a jelenleg is folyó VISZ-tanfolyamokért Budapesten,
Mátészalkán, Pécsett és Várpalotán. Az Úr adjon bölcsességet az oktatóknak és nyitott

szívet, elhívást, odaszánást a hallgatóknak! Imádkozzunk a tanfolyamot végzett
hallgatókért, hogy mihamarabb álljanak be a gyermekek közötti szolgálatba!
Hálásak vagyunk, hogy az Úr még mindig lehetővé teszi az Örömhír újság (a VISZ
gyermek magazinja) megjelentetését. Imádkozzunk a terjesztés megújításáért belföldön és
határainkon túl is! Kérjük el az Úrtól az újság további anyagi támogatását!
Budapesten 2016-ban új területi bizottság indult a területen dolgozó munkatársak
szolgálatának támogatására, fejlesztésére. Imádkozzunk azért, hogy minden aktív VISZ
területen indulhassanak bizottságok! Kérjük az Urat a működő bizottságok munkájának
fejlődéséért! Imádkozzunk a VISZ Elnökségéért is, hogy az Úrtól való látással és hittel
vezethessék a szervezet munkáját! Imádkozzunk a VISZ tagságáért, hogy folyamatosan
bővülhessen olyan személyekkel, akik szívükön viselik a gyermek-evangélizáció ügyét és
tovább viszik majd a szervezet munkáját itt, Magyarországon!
Dicsérjük Urunkat, mert ő Úr az anyagiak felett is! Hálát adunk azért, hogy évtizedeken
keresztül gondoskodott támogatókról, akiken keresztül mindent megadott, amire a szolgálat
során szükségünk volt. Az új munkatársak munkába állásával idén és a jövő évben újabb
viszont kihívásokkal nézünk szembe. Imádkozzunk, hogy az Úr Magyarországról is
támasszon még több olyan testvért, akik készek havi 1-2-5-10 vagy 20 ezer forinttal
támogatni egy-egy munkatársunk szolgálatát!
Imádkozzunk a magyar családokért, hívő házasságokért, hűségért és szeretetért a
házastársi kapcsolatokban! Imádkozzunk a hívő férjekért, hogy álljanak ellene a
kísértésnek, ne ragadja el őket a világ szellemisége, hanem szeressék feleségüket, mint
önmagukat, és hűségesen gondoskodjanak családjuk lelki, szellemi szükségleteiről!
Imádkozzunk az édesanyákért, hogy hordozzák szeretetben férjüket, gondozzák szeretettel
gyermekeiket, örüljenek nekik, mint Isten ajándékának! Imádkozzunk a hívő szülők
gyermekeiért, hogy örömmel és hittel válasszák ők is a hívő életet! Könyörögjünk a csonka
családban, vagy intézetben felnövő gyermekekért, hogy ők is megismerhessék Isten
szeretetét!
Hálát adunk azokért a lelkipásztorokért, hitoktatókért, keresztyén szülőkért,
nagyszülőkért és más hívő emberekért, akik átérzik felelősségüket a gyermekek hitre
jutásáért folytatott harcban! Imádkozzunk, hogy még sokakat újítson meg a Szentlélek e
kérdésben, hogy a jövő nemzedék megfelelő tanítást és új életet kaphasson! Imádkozzunk,
hogy legyen ébredés az egyházban! Könyörögjünk, hogy legyen vetés és legyen aratás is a
gyermekek között! Bárcsak egy olyan generáció nőhetne fel Magyarországon, akik
„Istenbe vetik bizalmukat”, mert ismerik „az Úr nagy tetteit és csodáit, melyeket
véghezvitt” és „megtartják parancsolatait”!
2017-ben indul a VISZ új szolgálata, a City Kids, melynek célja, hogy még hatékonyabban
segíthessük a helyi gyülekezeteket a környezetükben élő gyermekek és családok
elérésében. Az új programokkal bővülő szolgálat első nagyszabású város evangélizációs
programjára 2017.07.10-14. között kerül sor Örömhír Budapestnek címmel, melyben
reménység szerint kb. 20-30 budapesti gyülekezettel együttműködésben szervezünk 5
Napos Klubokat a budapesti parkokban, játszótereken. Imádkozzunk a résztvevő
gyülekezetek felkészüléséért, hogy minél több gyermek hallhassa az örömhírt, és
nyerhessen új életet Krisztusban!
„Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek:
ne szűnjetek meg hálát adni!” Kolossé 4:2

