17. hétfő – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok csapatunkért, amely szüntelenül az
evangélium hirdetésén munkálkodik. Isten adjon nekik erőt
és azt, hogy teljenek be Szentlélekkel, hogy taníthassanak
Jézus nevében, és elvethessék az üdvösség magjait! Bár még
az idén befejezhetnénk a vetést, jövőre pedig már
arathatnánk!

24. hétfő – Montenegró
Imádkozzunk a december végén, január elején tartandó
karácsonyi programjaink előkészítéséért! Kérjük, hogy sok új
gyermeknek közvetíthessük az evangéliumot! Adja az Úr,
hogy legyen elegendő önkéntesünk, és meggyőzően mondjuk
el az üzenetet! Imádkozzunk, hogy a szolgálók és a segítők
egészségesek legyenek!

18. kedd – Moldova
Főállású munkatársaink és sok önkéntes faluról falura és
városról városra utazik, hogy a karácsony csodálatos
üzenetét megossza az ott élő gyermekekkel; imádkozzunk
biztonságukért! Az ÚR készítse elő a gyermekek szívét,
hogy befogadják az evangéliumot!

25. kedd – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a januárra és februárra tervezett téli
táborok előkészítéséért!

19. szerda – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a hazánkban tervezett karácsonyi
programokért! Használja fel az ÚR a gyermekekkel való
találkozásokat arra, hogy új Örömhír Klubokat, ezeken
keresztül pedig hosszú távú szolgálatot indítson!
20. csütörtök – Csehország
Imádkozzunk az iskolai karácsonyi programokért! Jó
alkalmak ezek arra, hogy olyan gyermekekkel is
megoszthassuk az evangéliumot, akik még sosem hallották
azt. Könyörögjünk, hogy nyitott ajtók és nyitott szívek
várjanak minket sok iskolában!
21. péntek – Görögország
Négy új munkatársunk karácsonykor különféle szolgálati
területeken tevékenykedve hirdeti az evangéliumot a
gyermekeknek. Kérjük, imádkozzatok értük, hogy bátrak
legyenek, semmitől se féljenek, miközben a görög
gyermekeket elérve szolgálnak az Úrnak!
22. szombat – Magyarország
Imádkozzunk, hogy legyenek családok, amelyek megnyitják
otthonaikat, és hívogatják a gyermekeket Karácsonyi
Klubba! Az ÚR nyissa meg az iskolákat is, hogy tarthassunk
ilyen alkalmakat, és hirdethessük A csillag üzenetét! A
gyermekeknek sürgősen hallaniuk kell az evangéliumot.
Imádkozunk, hogy még több gyermek jusson el az Úr
Jézusban, mint személyes Megváltójában való hitre.
23. vasárnap – Albánia
Terveink szerint a karácsonyi időszakban több mint 10 000
gyermeknek fogjuk hirdetni az evangéliumot a Találkozz a
királyok Királyával! füzet szétosztásával. Imádkozzunk,
hogy minden gyermekre, aki kézhez kapja a füzetet, Isten
világossága ragyogjon rá!

26. szerda – Szerbia
Imádkozzunk, hogy a CEF Szerbiában szolgáló munkatársai
(F. Gabriella, Snežana J., O. László és Lívia) Lélek szerint
járjanak, bízzanak Isten erejében, amellyel megad nekik
mindent, ami az életre és a kegyességre való, és Isten drága
ígéretei által az Ő természetének részesei legyenek!
27. csütörtök – Horvátország
Dicsérjük az Urat az ez évi sok szolgálati lehetőségért és az
ország északi részén szolgáló elkötelezett munkatársainkért!
Imádkozzunk, hogy az ország déli részén is elindulhasson a
szolgálat!
28. péntek – Csehország
Imádkozzunk Zbyšek és Renata Š-ért; ők hordozzák a teljes
CEF csapat, az adminisztráció és az irodalmi szolgálat
felelősségének legnagyobb részét. Imádkozzunk, hogy friss
látással és erővel folytathassuk a szolgálatot!
29. szombat – Montenegró
Imádkozzunk, hogy Katarina R., aki az irodalmi anyagok
fordításán és előkészítésén dolgozik, megismerje Isten
szeretetének hatalmas voltát, a Krisztusban való bátorságot és
az Igazság Lelkétől való vigasztalást!
30. vasárnap – Ciprus
Kérjük, imádkozzatok Eugeniáért és Victorért, akik mint
belföldi munkatársak felelősek azért, hogy a CEF szolgálatát
Cipruson ismertté tegyék! Áldja meg Isten őket, amiért oly
nagy hittel és szenvedéllyel viszik az evangéliumot a
gyermekeknek!
31. hétfő – Közép-Európa
Imádkozzunk Sebastianért és Darko A-ért, akik egy ideig
együtt fognak dolgozni, hogy Darko megismerkedjen a
missziói területen végzendő különféle feladatokkal. Az ÚR
áldja meg továbbra is a közép-európai országokat, hogy a CEF
országos szolgáló csapatai nagyon sok gyermeket elérjenek!

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk
az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal.”
(János 1,14.)
Közöttünk lakott
A kutatások szerint az ember számára az egyik
legnagyobb stressz tényező az, amikor új lakóhelyre
készül költözni. Nem szeretünk csomagolni, feladni a
kényelmünket, nem szeretünk új helyre költözni.
Fiatal misszionáriusként feleségemnek és nekem számos
alkalommal kellett teljesen új helyre költözni, hogy ott
álljunk szolgálatba. 1987-ben három kisgyermekünkkel
Ausztriából, Bécsből Németországba, Nyugat-Berlinbe
költöztünk, hogy közelebb legyünk közvetlen szolgálati
területünkhöz, Németország kommunista részéhez. A
hatalmas városban csupán három-négy embert ismertünk.
Az első öt hónapban a berlini CEF iroda épületében
laktunk, és nap mint nap a hirdetéseket bújtuk, hogy
találjunk egy szükségeinket kielégítő albérletet. Nem volt
könnyű, az biztos.
Az ÚR Jézusnak még nagyobb stresszre is oka volt. Ő a
mennyet, Mennyei Atyjának kebelét hagyta el, és eljött
saját világába, amely csak a hátát mutatta neki. Új
otthona egy istálló lett, állatok között lakott, ezután
Egyiptomba kellett mennie, majd vissza a galileai
Názáretbe, ahol megint csak nem tartozott a meleg
fogadtatásban részesülők közé, hogy bebizonyosodjék:
„egy próféta sem kedves a maga hazájában” (Lukács
4,24). Valóban közöttünk lakott, de mi nem köszöntöttük

Őt úgy, ahogyan méltó lett volna. Az Ő stressz faktora
sokkal magasabb lehetett, mint amit mi valaha is ki
tudnánk mutatni. Mégis ez volt az egyetlen mód arra,
hogy megmutassa irántunk való szeretetét.
Végül – tulajdon bűneink miatt – megfeszítettük Őt.
Miután azonban feltámadt, felment a mennybe, hogy
helyet készítsen nekünk, hogy a mi utolsó elköltözésünk
ne stresszel, hanem túláradó örömmel járjon – mert
miénk Ő, aki gyermekeit meleg szeretettel fogadja.
Ezután nem kell többé költöznünk, és nem vár ránk több
kényelmetlenség. Micsoda szeretet! Micsoda ajándék,
amit Ő kínál a gyermekeknek is!
Boldog karácsonyt!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
Ford.: Fejős G.

1. szombat – Görögország
Kérjük, imádkozzatok azért, hogy mint minden évben,
most is megtarthassuk karácsonyi evangelizáló
alkalmainkat az iskolákban, gyermekotthonokban,
kórházakban, roma táborokban és gyülekezetekben, és
azért, hogy sok gyermek hallhassa most először az
evangéliumot!
2. vasárnap – Szerbia
Imádkozzunk, hogy a karácsonyi bábjáték-szolgálat áldás
legyen minden gyermeknek, aki megnézi! Kérjük az
Urat, hogy előadhassuk a darabot sok olyan iskolában,
ahol eddig nem voltunk jelen, és Isten szólítsa meg a
gyermekszíveket! Imádkozzunk, hogy az irodalmi
anyagok az előadás után eljussanak az otthonokba, és az
egész család elolvassa azokat!
3. hétfő – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy a hívők keressék Isten akaratát a
gyermekek és a tizenévesek felé való evangelizálásban,
hogy elérhessenek újabb embereket, és szolgálni tudjanak
a különféle vallási hátterű gyermekek között!
Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg ezeket az
erőfeszítéseket, hogy sokan megtérjenek!
4. kedd – Románia
Hálásak vagyunk minden év végén mindazért, amit Isten
tett mind a szolgáló csapat, mind a gyermekek életében,
akik felé szolgálunk. Idén sem volt ez másképpen. Őneki

adunk dicsőséget minden lehetőségért, amikor Romániában
az evangéliumot terjeszthetjük.
5. szerda – Macedónia
A CEF a Samaritánus Erszénye csoporttal (cipősdoboz
szolgálat) közösen tervezi, hogy az „Amit feltétlenül
tudnod kell” füzeteket több ezer gyermeknek szétosztja.
Imádkozzunk, hogy jó földbe hulljon a mag!
6. csütörtök – Bulgária
Imádkozzunk Doráért, a CEF területi vezetőjéért, aki most
kemoterápiás kezeléseket kap. Imádkozzunk, hogy a
haszkovói területen, ahol Dora eddig szolgált, tovább
folytatódhasson a CEF szolgálata!
7. péntek – Moldova
Ezen a karácsonyon az örömhírt és egy apró ajándékot
szeretnénk eljuttatni iskolákba, óvodákba, falvakba olyan
gyermekekhez, akiket eddig nem értünk el. Imádkozzunk
Isten gondoskodásáért, hogy megvehessük az ajándékokat!
8. szombat – Koszovó
Imádkozzunk a gyermekekért, hogy rendszeresen járjanak
Örömhír Klubba, és nyitottak legyenek az igazság
tanítására! Nagyon nagy szüksége van az országnak egy
olyan nemzedékre, amely teljesen az ÚRnak szánja magát.
Imádkozzunk azért is, hogy a klubokat alkalmasabb
helyiségekben tarthassuk! Az alkalmakat a téli hónapokban
is gyakran a szabad ég alatt, vagy teljesen fűtetlen
helyiségekben tartjuk.
9. vasárnap – Szlovénia
Húsz különböző helyen fogunk Karácsonyi Klubot tartani;
kérjük, imádkozzatok ezekért!
Imádkozzunk, hogy az alkalmakat jól tudjuk megszervezni,
és elegendő segítőnk legyen! Kérjük az Urat az anyagi
feltételekért, és hogy erővel taníthassunk Jézus Krisztus
születéséről, amely változást hozott a világba – hogy
változást hozzon a mai nemzedék számára is!
10. hétfő – Szlovákia
A mai naptól december 20-áig állami iskolákban tartunk
karácsonyi programokat. Kérjük, imádkozzatok, hogy sok
szolgálócsapat álljon össze, hogy minél több gyermeket
elérhessünk! Kérjük, imádkozzatok, hogy érintse meg
sokukat az evangélium, sok gyermek látogasson el a
Csodaklikk honlapra és iratkozzon fel a Levelező Klubra!

11. kedd – Törökország
Adjatok hálát velünk együtt az ÚRnak, amiért a TCE-2
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2.) képzési anyagát időre
lefordították, lektorálták, és kiadhattuk a hallgatóknak!
Dicsérjük az URat nagyszerű segítőinkért, különösen egy
misszionárius-házaspárért!
12. szerda – Magyarország
Dicsérjük az Urat Vágó Angéláért! Ő a mi legtapasztaltabb
területi vezetőnk. Kérjük, álljatok oda Angéla mellé
imádságban, hogy megláthassa, ki legyen az utódja a
területén! Imádkozzunk különösen azért, hogy valaki az
önkéntesi csapatából világos elhívást kapjon az Úrtól, és
bátran elfogadja a kihívást, hogy főállású munkatárs legyen
Angéla területén (Baranya és Tolna megyében)!
Imádkozzunk, hogy Angéla meglássa, milyen szolgálatot
szán neki az Úr az után, hogy hivatalosan nyugdíjba vonul.
13. csütörtök – Bulgária
Imádkozzunk, hogy kapjunk új munkatársat a szófiai
szolgálathoz! Viara, aki egyedül szolgál a fővárosban,
gyakran érzi magát magányosnak. Imádkozzunk, hogy egy
fiatal házaspár jöjjön és álljon be a szolgálatba Szófiában!
Imádkozzunk a karácsonyi szolgálatokért is!
14. péntek - Románia
Dicsérjük Istent Mariáért, aki az idén állt főállású
szolgálatba a CEF-nél! Ő az imaszolgálat felelőse.
Imádkozzatok velünk együtt azért, hogy ez a szolgálat
folyamatosan növekedjék és erősödjön!
15. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk a táborigazgatók, Sándor és Klára
egészségéért, valamint Andreáért, a szakácsunkért!
Dicsérjük az URat Magdáért, aki, miután előző állásából,
ahol szakácsnőként dolgozott, nyugdíjba ment, sok évig volt
a segítőnk! Kérjük az URat, hogy adjon valakit helyette!
Imádkozzunk önkéntesekért és új munkatársakért is!
Sokféle munkában van szükség rájuk: takarításban, a kert
gondozásában, a javításokhoz, az ingatlan gondozásához, a
könyveléshez.
16. vasárnap – Ciprus
Bárcsak Isten újabb ajtókat nyitna, hogy karácsonyi
alkalmakat tarthassunk Cipruson, különösen Nicosiában!
Nicosiában van egy keresztyén iskola is, amely talán a
rendelkezésünkre áll majd, hogy alkalmat tartsunk ott.

