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CEF Nemzetközi Imanap
Imakérések a világból
Kérjük, az itt közölt információkat ne tegye fel internetes honlapokra, Facebookra és egyéb közösségi
hálókra! Gyakran közlünk olyan imakéréseket, amelyek nyilvánosságra kerülve akadályozhatnak egy-egy
szolgálatot, bajba juttathatják munkásainkat és önkénteseinket.
Köszönjük megértését, és köszönjük imádságait.

NEMZETKÖZI IRODA
Reese Kauffman
Imádkozzunk a Nemzetközi Irodában és a missziói területeken tevékenykedő vezetőkért!
Mindannyian óriási felelősséget hordoznak, szükségük van Istentől való bölcsességre,
tisztánlátásra, erőre és kitartásra.
Kérjük, hogy Isten ajtót nyisson, és Észak-Koreába is eljuthasson az evangélium!
Könyörögjünk, hogy Isten áldja meg a jövőben is a CEF világméretű közösségét, hogy egyek
lehessünk, és éberen őrködhessünk a Sátán romboló munkájával szemben!
Harry Robinson
Imádkozzunk, hogy a Kolossé 1,28-hoz igazodva taníthassak másokat teljes bölcsességgel,
Krisztusban való érettségre vezetve őket.
Szolgálatok az Egyesült Államokban:
Kérjük az Urat a tagállami igazgatóval nem rendelkező 12 USA-államért! Isten vezessen
bennünket, hogy megtaláljuk az alkalmas személyeket ezeknek a posztoknak a betöltésére!
Oktatás, Lynda Pongracz
Mondjunk dicséretet a több mint 343 000 tanítóért, akik 2015-ben kaptak felkészítést a CEF
tanfolyamain. Imádkozzunk, hogy az egyes régiók oktatási igazgatói bölcsen és Istentől kapott
látással képesek legyenek felügyelni a saját régiójukban működő Vezetőképző Tanfolyamokat
és egyéb képzéseket!

KELET-ÁZSIA (CSENDES-ÓCEÁNI TERÜLET)
Makaó: Imádkozzunk, hogy a vezetőség és az országos igazgató bölcsességgel, belátással és
tisztánlátással vezethesse a szolgálatot! Kérjük, hogy több gyülekezet támogassa anyagiakkal
is szolgálatunkat!
Új-Zéland: Sürgősen szükségünk van munkatársakra. Új-Zélandon egy ideje egyáltalán
nincsenek főállású CEF-munkatársak. Imádkozzunk új és fiatalabb tagokért, akik az országos
vezetőségben szolgálhatnának.
Palau: Imádkozzunk a Ngardmaui Evangéliumi Gyülekezet ifjúsági vezetőképző táboráért,
amelyet a Ngaremalangui-i és a Melekeok állambeli gyülekezetekkel közösen szerveznek. A

palaui CEF-nek szüksége van állandó munkatársra; olyan emberre, aki rendelkezik
gyermekmissziós tapasztalattal, és hosszabb ideig tartózkodhat Palaun.
Fülöp-szigetek: Kérjük az Urat több munkatársért, hogy a szigeteken, a hegyekben, a sík
vidékeken és mindenütt elérhessük a több millió gyermeket, aki a Fülöp-szigeteken él.
Szamoa: Imádkozzunk a kormány elé terjesztett javaslatért, miszerint támogatnának minden
szolgálati tevékenységet és szükséget. Hadd szülessen kedvező döntés!
Dicsérjük Istent, amiért ismertté tette a szolgálatot Szamoán.

KELET-KÖZÉP-AFRIKAI RÉGIÓ – Joseph és Grace Kavuli régióigazgatók
Dicsérjük Istent a Kelet- és közép-afrikai CEF 11 országában folyó szolgálataiért! Az egyik
országból, ahol helyzetünk a legkényesebb, három hallgató is részt vesz a most folyó
Vezetőképző Tanfolyamon. Imádkozzunk, hogy meglegyen bennük a kellő bátorság – Jeremiás
1,10 szerint! Imádkozzatok értem, hogy érzékeny legyek Isten hívására, és betölthessem az Ő
parancsát! Ő minden gyermeket el akar érni ebben a régióban.
Etiópia: Kérjük Istent, adjon bölcsességet az országos igazgatónak, hogy jól vezethesse a
szolgálatokat! Járjunk közben a CEF-irodának helyet adó telek és épület megvásárlásáért!
Az a tervünk, hogy év végére félmillió gyermeket érhessünk el.
Tanzánia: Imádkozzunk az országos iroda felépítéséhez szükséges anyagiakért! Isten már
több mint tíz éve gondoskodott a területről, az építkezés azonban pénz hiányában még mindig
nem kezdődött el.
Ruanda: Imádkozzunk, hogy Isten érintse meg a szíveket, hogy mások is csatlakozzanak
hozzánk, és együtt vigyük az evangéliumot a gyermekekhez! Dicsérjük az Urat a 11
hallgatóért, akik áprilisban fejezték be a TCE 1. (Gyermekek Evangéliumi Tanítása)
tanfolyamot. Három hallgató Isten anyagi gondoskodásának köszönhetően részt vehet a
Vezetőképző Tanfolyamon.
Burundi: Imádkozzunk, hogy országunk vezetői mielőbb arra segíthessék az embereket, hogy
békében éljenek egymással. Kérjünk az Úrtól bölcsességet, lelki erőt és szeretetet, miközben
szolgáljuk Őt és Krisztushoz hívjuk a gyermekeket. Dicsérjük Istent, mert miközben országunk
felemelkedőben van és folytathatjuk szolgálatunkat a gyermekek között, Isten megoltalmaz
minket és biztonságot ad.
LATIN-AMERIKAI RÉGIÓ
Dicsérjük Istent a mexikói Nemzetközi Vezetőképző Tanfolyamon részt vevő 19 hallgatóért
(17-en végeztek). A hallgatók négy különböző országból, Mexikón belül pedig kilenc államból
érkeztek. Örömünk, hogy közülük 14-en elfogadták a meghívást, és főállású munkatársak
lettek. A többi három hallgató is csatlakozik hozzájuk, miután befejezték bibliaiskolai
tanulmányaikat.
Kérjük az Urat, hogy segítsen életben tartani minden országban a gyermekmisszió iránti
látást!
Isten segítsen, hogy az Örömhír Klub szolgálat továbbra is szolgálatunk szíve lehessen, mind a
gyermekek evangélizálásában, mind a tanítványozásban.

Isten áldása legyen a CEF valamennyi, 2017. évi tevékenységén a latin-amerikai régióban és az
egész világon!
Kuba – Márciusban ünnepeljük a szolgálat 25 éves folyamatos működését.
Chile – A júniusban és júliusban megtartandó program keretében egymillió gyermekhez
kívánjuk eljuttatni a Találkozz a királyok Királyával! füzetet.
KÖZEL-KELETI RÉGIÓ
Dicsérjük Istent, amiért a közel-keleti régió munkatársainak mindeddig védelmet adott, és
anyagi szükségeikről is gondoskodott. Imádkozzunk bizalomért, hogy a jövőben is így fog
tenni!
Dicsérjük Istent, amiért elhívta Diane-t a közel-keleti régió irodalmi szolgálatának vezetésére.
Imádkozzunk, hogy bölcsességet, egészséget és anyagi támogatást kaphasson, mivel a régió 28
országának végzi munkáját, és sok országba személyesen is el kell utaznia.
Imádkozzunk, hogy 2016-ban is végezhessük a CAMEL (Karácsony a Közel-Keleten)
missziót, és ennek során kétmillió gyermeket érhessünk el Krisztus üzenetével! Kérjük az
Urat, hogy rendelkezésre álljon a szolgálathoz szükséges 100 000 dollár!
Imádkozzunk, hogy Jeremiah, a közel-keleti régió igazgatója jó szolgája legyen Istennek az
által, ahogyan vezeti a rá bízott embereket és szolgálatokat. Kérjük, hogy kapjon Istentől
bölcsességet, az Ő akaratának megértését, és betelhessen Szentlélekkel!
Kérjük Istent, hogy minden országban minden munkatársnak legyenek hűséges támogatói,
ennek köszönhetően mindnyájan teljesen Isten szolgálatára szentelhessék magukat!
Imádkozzunk, hogy minden országban érett, istenfélő és elkötelezett vezetősége legyen a
szolgálatnak!

ÉSZAK-AMERIKAI/KARIB-TENGERI RÉGIÓ
Dicsérjük Istent, mert látást adott a kisgyermekek felé való szolgálatra, és hatalmas
érdeklődést támasztott a karibi régió számos országában kisgyermek-tanítói képzések tartása
iránt. Ezek az országok azért küzdenek, hogy kétmillió gyermeket érjenek el 2017-ben;
kérjünk nyitott ajtókat Istentől! Imádkozzunk az arubai, Bermuda-szigeteki, Kajmán-szigeteki,
Francia-guyanai, jamaicai, Turks- és Caicos-szigeteki országos vezetőkért!
Bahama-szigetek: Dicsérjük az Urat a megtiszteltetésért és szabadságért, hogy szolgálhatunk
a Bahama-szigeteki gyermekek felé. Imádkozzunk a Keresztyén Fiatalok Akcióban
tanfolyamért! A fiatalok is vágynak arra, hogy szolgálhassanak.
Barbados: Imádkozzunk, hogy a barbadosi szolgálat számokban kifejezve is növekedjen,
különösen a munkatársak számát tekintve!
Belize: Dicsérjük Istent azokért az iskolaigazgatókért, akik lehetővé tették, hogy iskoláikban
Levelező Klub, a tanítást követően pedig Örömhír Klub működhessen!

Haiti: Imádkozzunk békéért és új lehetőségekért, hogy a karácsonyi időszakban egész Haitin
hirdethessük az evangéliumot! Kérjük az aratás Urát, hogy küldjön több munkatársat és több
anyagi támogatást szolgálatunkhoz!

DÉL-AFRIKAI/INDIAI-ÓCEÁNI RÉGIÓ
Dicsérjük Istent a dél-afrikai/Indiai-óceáni régióban szolgáló valamennyi vezetőért!
Imádkozzunk, hogy Isten adjon nekik vezetést, útmutatást akaratának követésében, az Ő
dicsőségére. Kérjük az Urat, hogy a régióhoz tartozó 27 nemzet együtt tudjon működni, hogy
elérhessünk minden gyermeket, minden nemzetet mindennap. Dicséret az Úrnak mindenért,
és imádkozzunk, hogy ebben az áldott régióban Ő lehessen „minden mindenekben”!
Angola: Adjunk hálát, mert az elmúlt problémás hónapok után végre visszakaphattuk a
vámtól az irodalmi anyagokat tartalmazó konténert.
Kényes terület (nem megnevezhető ország a dél-afrikai/Indiai-óceáni régióban):
Dicsérjük Istent, mert a munka folyhat, és munkatársaink kitartanak elhívásukban minden
gond és ellenállás dacára.
Lesotho: Dicsérjük Istent a külföldről érkező misszionáriusokért, akik a lesothói CEF-nél
kívánnak dolgozni. Kérjük az Urat, hogy áldja meg új munkatársainkat, akik a jövő évben
végzik el a Vezetőképző Tanfolyamot. Imádkozzunk, hogy béke legyen országunkban!
Madagaszkár: Dicsérjük Istent munkatársainkért, akik kemény munkával igyekeznek elérni a
gyermekeket, és a 20 új munkatársért, akik most végezték el a Vezetőképző Tanfolyamot.
Imádkozzunk, hogy munkatársaink egészségesek lehessenek; sokan szenvednek rákban és
más betegségekben.

NYUGAT-ÉS KÖZÉP-AFRIKAI RÉGIÓ
Ghána: Dicsérjük Istent, amiért megtartott minket a 2015. évi járvány idején! Több mint
18 000 kolerás megbetegedés történt, ezzel együtt járt az Ebola járvány kitörésétől való
félelem. Idén megkímélt minket az Úr ettől. Imádkozzunk jó együttműködésért a
gyermekjóléti kérdésekkel foglalkozó gyülekezetekkel és keresztyén szervezetekkel, hogy a
ghánai gyermekek lelki szükségét kielégíthessük.
Togo: Imádkozzunk a CEF szolgálatok céljaira alkalmas területért; imádkozzunk, hogy meg
tudjuk venni a telket, és felépíthessük rajta irodaépületünket! Imádkozzunk, hogy Philo Abalo
országos vezető bölcsen és világos látással vezesse a szolgálatot!
Zöld-foki szigetek: Dicsérjük az Urat a szolgálatért és az önkéntesekért! Könyörögjünk egy
vezetőért és azért, hogy több főállású munkatársunk legyen!
Sao Tomé és Principe: Imádkozzunk állandó helyért, ahol irodánkat működtethetjük! Kérjük
az Urat, hogy a munka a többi szigetre is kiterjedhessen!
Csád: Dicsérjük Istent, amiért munkánkat az iszlám uralom ellenére is folytathatjuk. Dicsérjük
Őt az évek során kiképzett, felkészített tanítókért. Kérjük az Urat, hogy újból gyújtson vágyat a
szívükben arra, hogy vigyék az evangéliumot a gyermekekhez!

