
 

Külföldi imatémák 
 

Közel-Kelet: Imádkozzunk munkatársaink, 
önkénteseink és családtagjaik biztonságáért, akik 
terrortámadásokkal és üldöztetéssel számolhatnak, és 
veszélyes helyeken járnak, hogy az evangéliumot 
hirdethessék.  
 

Kanada egyre inkább elvilágiasodik. Imádkozzunk 
több nyitott ajtóért, hogy a CEF szolgálata 
felvirágozzon, több emberért, akiket Isten hív el a 
CEF-be gyermekmunkára, valamint támogatásért, 
hiszen a szolgálatnak szüksége van rá a működéshez. 
 

Malawi: Adjunk hálát Istennek a Könyv Szolgálat 
gyerekekre, fiatalokra, felnőttekre, családokra, 
gyülekezetekre és iskolákra gyakorolt hatásáért! 
Könyörögjünk megfelelő helyért a CEF irodának és 
tanfolyami központnak! 
 

Guinea Conakry: Imádkozzunk, hogy a lelkészek 
értsék meg a gyermekmunka fontosságát, 
könyörögjünk az üldözött gyerekekért és az országos 
vezető feleségének (Mrs. Victoriene Duo) 
egészségéért! 
 

Gerd-Walter Buskies, európai igazgató: 
Imádkozzunk, hogy olyan vezető lehessek, akinek 
Isten szánt. Legyek igazi segítség a vezetőknek és a 
munkatársaknak a lelki növekedésben és az 
eredményes munkában! Imádkozzunk bölcsességért a 
ránk váró feladatokban és küzdelmekben! 
 

Könyörögjünk, hogy az Úr vezessen el a megfelelő 
helyre, ahol kialakíthatjuk az új Európai Központot! 
Imádkozzunk a Kilchzimmerben (Svájc) lakó hét 
munkatársért, hogy az Úr vezesse minden lépésüket! 
 

Imádkozzunk, hogy az Észak-Koreában élő 
gyermekek is járhassanak Örömhír Klubba! 
 

Kérjük Istent, hogy segíthessünk az egész világon a 
megtért gyermekeknek, hogy minden nap értékes időt 
tölthessenek Istennel! Az Úr vezessen minden 

munkatársat a szolgálatában!  
 

Imádkozzunk több támogatásért és egy új autóért 
Konrad és Dorota Płudowskinak, akik a CEF 
nemzetközi bibliai tanításának szolgálatát irányítják. 
Imádkozzunk Czesław és Helena Bassara szolgálatáért 
is! 
 

Észak-Korea: Imádkozzunk, hogy minden gyermek 
hallhassa az evangéliumot, és megtérjen! 
Imádkozzunk a rádióadásokat hallgató hívők 
biztonságáért! Kérjük az Urat az éves evangéliumi 
léggömbök szolgálatáért, amely májustól júliusig tart. 
Imádkozzunk, hogy az evangéliumi léggömbök 
repülhessenek, és elérjenek Észak-Korea 
legeldugottabb zugába is! Ezek a léggömbök jussanak 
el a gyerekekhez, és bárki olvassa a léggömbre írt 
szöveget, térjen meg!  
 

Kenya: Imádkozzunk, hogy a kenyai CEF elérje a 
2018-ra kitűzött célt: 1,8 millió gyermekhez jusson el 
az evangélium! 
 

Bolívia: Imádkozzunk legalább 20 hallgatóért, akik 
2019. januárjában járnának az Oktatóképző 
Tanfolyam 1. és 2. fokozatára. 2019-ben Bolívia a 
misszió országa. Imádkozzunk bölcsességért a „Küldj 
engem!” evangélizáló utak tervezéséhez, amelyeket 
októberben tartanánk.  
 

Brazília: Imádkozzunk a tervezett „Indián gyermekek 
Krisztusért” evangélizációért! Ez két részből áll majd: 
A) 2019. augusztus-októberben csak az indián 
csoportnak tartanánk Vezetőképző Tanfolyamot. 
Célunk 20 hallgató jelentkezése. B) Hét indián 
misszionárius jelentkezése, akik mindegyike saját 
etnikai csoportjában szolgálna.  
 

Délnyugat-Európa: Imádkozzunk a keresztyének 
egységéért a munkatársi csoportokban a terület mind a 
nyolc országában. Minden munkatársunk 
növekedhessen Krisztus szeretetében és az egymás 
iránti szeretetben! Könyörögjünk szolgai lelkületért, 
amelyet Urunkban, Jézus Krisztusban láthattunk. 
 
 

 
 

 
 

 „Mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, 
annak megnyittatik.” Lukács 11,10. 

 
Magyarországi imatémák 
 

Hálát adunk az Úrnak azért, hogy az elmúlt években 
támogatóink segítségével és a protestáns egyházak 
közreműködésével országszerte több-tízezer 
példányban oszthattuk a Csodás Percek Istennel és a 
Mindennap Istennel áhítatos füzeteket 
gyermekeknek. Ezek a sorozatok jelenleg már 4 és 3 
kötettel állnak a gyermekek rendelkezésére. 
Imádkozzunk azért, hogy a felnövekvő nemzedék 
megszeresse Isten Igéjét, és naponként olvasva 
meggyökerezzen annak igazságaiban! Urunk, bárcsak 
sok gyermek juthatna hitre az Ige olvasása közben!  
 

Adjunk hálát azokért a gyermekekért, akik az elmúlt 
évben regisztráltak a www.csodaklikk.com 
gyermekeknek szóló internetes bibliai honlapra! 
Jövő év elejére tervezzük a honlap tartalmi 
megújítását. Imádkozzunk olyan önkéntes 
munkatársakért, akik folyamatosan tudják biztosítani 
a tartalom frissítését, mely reménységünk szerint még 
több látogatót vonz majd, 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 azért, hogy a VISZ irodalmi 



anyagai a posztmodern gyermekek tanítására is 
hatékony eszközöket biztosítsanak!  Imádkozzunk, 
hogy egyre többen használhassák az Úr munkájában a 
VISZ tanítói anyagait! Hálát adunk új 
munkatársunkért, Striflerné Kövendi Eszterért. 
Kérjük, hogy mihamarabb beilleszkedhessen a VISZ 
csapatába!  
 

Hálát adunk az elmúlt évek Karácsonyi Klub 
szolgálatáért, ahol évről-évre több ezer gyermek 
hallja az örömhírt. Idén az „Egy csillag üzenete” lesz 
a tanítás témája. Bárcsak még több gyermek 
megtapasztalhatná az Úr Jézus Krisztusban kapott új 
élet csodáját! Imádkozzunk, hogy nyíljanak meg a 
keresztyén családok otthonai, a gyülekezetek, óvodák 
és iskolák kapui, és az Úr hívjon el önkéntes tanítókat 
a Karácsonyi Klub szolgálatra! Imádkozzunk a 
gyermekekért, hogy bízzák rá életüket Jézus 
Krisztusra! 
 

Áldjuk az Urat a Gyülekezettől a gyermekig 
szolgálatért, 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 által ingyenesen 
biztosított, különböző korosztályok részére készült 
evangélizáló levelező sorozatokat a gyermekek 
körében. 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! 
 

Hálásak vagyunk az Úrnak az Örömhír újság (a 
VISZ gyermek magazinja) folyamatosan megújuló 
tartalmáért. A 2019. évi témája: Idegenként a 
világban. Szeretnénk tovább segíteni a hívő 
gyermekeket abban, hogy hogyan éljék meg mennyei 
polgárságukat a világ kihívásai között. Imádkozzunk új 
terjesztőnkért, Gali Barbaráért, hogy növelhesse az 
előfizetői példányszámot belföldön és határainkon túl 
is, hogy az újság minél több gyermekhez vihesse el az 

örömhírt! Kérjük el az Úrtól az újság jövőbeni 
munkatársait: főszerkesztőt, cikkírókat! 
 
A VISZ a területi munkatársak szolgálatán keresztül 
igyekszik támogatni a helyi gyülekezetek 
gyermekmissziói munkáját. Munkatársaink 
gyermekprogramokat szerveznek, tanfolyamokat 
tartanak tanítók és önkéntesek számára, a VISZ 
irodalmi anyagaival és személyes közreműködéssel 
segítik a helyi gyülekezeteket gyermekszolgálataik 
fejlesztésében. Imádkozzunk jelenlegi területi 
munkatársainkért, hogy hatékonyan tudjanak 
együttműködni a helyi gyülekezetekkel! Imádkozzunk a 
budapesti munkáért, ahol sajnos 2019-től nem lesz 
területi vezető. Isten adjon bölcsességet a főtitkárnak 
és a helyi bizottságnak a szolgálat szervezéséhez! 
Kérjük el az Úrtól az új munkatársakat és a nyugdíjba 
vonuló munkatársaink utódjait! Kérjük az Urat, hogy 
minden régióban alakulhasson területi bizottság! 
 
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 kecskeméti és nyíregyházi VISZ 
tanfolyamokért! Az Úr adjon bölcsességet az 
oktatóknak és nyitott szívet, elhívást, odaszánást a 
hallgatóknak! Imádkozzunk a tanfolyamot végzett 
hallgatókért, hogy mihamarabb álljanak be a 
gyermekek közti szolgálatba! 
 
Hálát adunk az Úrnak a tőle kapott mennyei erőért. Az 
elmúlt évben több munkatársunk is szenvedett 
betegségektől, balesetektől. A személyes konfliktusok 
is komoly szellemi kihívást jelentettek a szolgálatban. 
Sok okunk lenne a csüggedésre a szolgálatban és az 
Isten népe életében tapasztalt nehézségek miatt.  
Imádkozzunk az Úrtól jövő bátorításért, a harcokban 
való védelemért, hitbeli megújulásért, szellemi és 
fizikai erőért, gyógyulásért munkatársaink és 
önkénteseink életében! 
 

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 viszont idén és a 
jövő évben újabb 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”! 
 
 


