keknek! Legtöbbjük még soha nem hallotta a
csodálatos örömhírt az üdvösségről.

szolgálat előtt. Imádkozzunk, hogy sok új gyermek jöjjön el
a hetenként tartott Örömhír Klubokba!

19. csütörtök – Csehország
Imádkozzunk az ország állami iskoláiban tartott
karácsonyi programokért! Jó alkalmak ezek arra, hogy
továbbadjuk az evangéliumot sok olyan gyermeknek
is, aki még sohasem hallotta azt. Imádkozzunk, hogy
sok iskolában megnyíljanak az ajtók és a
gyermekszívek!

26. csütörtök – Magyarország
Imádkozunk, hogy a Karácsonyi Klubokban részt vett
gyermekek járjanak gyülekezetbe, vagy jöjjenek el
Örömhír Klubjainkba. Azokban a keresztyén otthonokban,
ahol már volt Karácsonyi Klub, tervezzük, hogy Örömhír
Klubot is indítunk. Imádkozunk az otthont adó családokért,
odaszánt tanítókért, segítőkért és azért, hogy a gyermekek
eljöjjenek ezekre az alkalmakra.

20. péntek – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Dicsérjük az Urat, mert ajándékokat kaptunk az új
projekt megvalósításához. Imádkozzunk a különleges
téli táborokért, melyeket terveink szerint januárban
tartjuk. Hadd legyen nagy áldás rajtuk!
21. szombat – Moldova
Ebben az időszakban nagyon sok evangéliumi
traktátust osztunk ki. Imádkozzunk, hogy még több
gyermek kezdje el a Bibliai Levelező Klubot, és
tanulmányozza naponta Isten Igéjét!
22. vasárnap – Bulgária
Imádkozzunk, hogy több nyitott ajtó fogadjon minket
az iskolákban! Kérjük a keresztyén szülőket, akiknek
iskolás gyermekük van, hogy kérjenek lehetőséget
karácsonyi alkalmak tartására.
23. hétfő – Montenegró
Imádkozzunk a nagy karácsonyi missziós program
előkészületeiért! Kérjük Isten áldását mindazokra, akik
akár előadóként, akár hallgatóként részt vesznek
benne!
24. kedd – Lengyelország
Hálásak vagyunk, mert karácsonykor sok nyitott ajtót
találhatunk. Imádkozzunk a lengyel CEF csapatért,
hogy buzgón keressék a gyermekeket, hirdessék az
evangéliumot, és bátorítani tudják a gyülekezeteket,
hogy ők is ugyanezt tegyék!
25. szerda – Szerbia
Hálát adunk Istennek, hogy Szerbia északi részén a
karácsonyi időszakban nyitva állnak az ajtók a

27. péntek – Románia
Dicsérjük Istent, amiért ebben az évben is megáldott és
gondunkat viselte. Örvendezünk, amiért tudhatjuk, hogy
Isten jóságos. Imádkozzunk, hogy a 2020. évben is nyisson
ajtót az evangélium előtt!
28. szombat – Albánia
Terveink szerint a karácsonyi időszakban több mint 20 ezer
gyermeknek hirdethetjük az evangéliumot, mivel az évnek
ebben a szakában a legtöbb család nyitott az evangélium
üzenetére. Adja Isten oltalmát a cipősdoboz-osztási
akcióban résztvevőknek; azoknak is, akik adják, azoknak
is, akik kapják az ajándékot! Imádkozzunk Taula és Monda
szolgálatáért is, melyet Fier környékén végeznek!
29. vasárnap – Bosznia-Hercegovina
Karácsonyi alkalmat tartottunk. Hálát adunk minden
gyermekért, akinek ezen keresztül lehetősége nyílt hallani
az evangéliumot. Köszönjük Istennek, hogy az új
önkéntesek
szolgálatát
is
gyümölcsözővé
tette.
Imádkozzunk egy házaspár, Samir és Melani további
szolgálatáért is!
30. hétfő – Szlovénia
Dicsérjük Istent minden lehetőségért, az intézményekben,
otthonokban megnyíló ajtókért és a megnyíló
gyermekszívekért! Dicsérjük a gyermekekért, akiket Ő
ebben az évben megmentett!
31. kedd – Közép-Európa
Sebastian a következő hónapokban Darkoval együtt
látogatásokra készül; imádkozzunk ezért! Imádkozzunk
Darkoért, hogy gyakorlatot szerezzen a vezetői szerep
betöltéséhez új felelősségi területén!

Jézus azért megkérdezte a tizenkettőt:
„Ti is el akartok menni?” Jn 6,67
Ti is el akartok menni?
Többféle felsorolást olvastam már, hogy mi mindenért
hagyják el misszionáriusok a szolgálatukat. Van úgy,
hogy egészségi okokból, van, hogy az anyagi támogatás
hiánya miatt, de gyakoribb ennél az, hogy megromlik a
kapcsolatuk a munkatársakkal vagy a vezetőséggel. A
lelki problémák a missziós szervezet céljai iránti
szenvedély, buzgóság elvesztéséhez vezethetnek.
Az imb.org honlapon (az IMB a Nemzetközi Missziós
Bizottságot jelenti) egy már visszavonult misszionárius a
következő öt indokot említi:
1.
2.
3.
4.
5.

elhívás nélküli lelkesedés
lelki éretlenség
gyenge egészség
gyermekek szükségei
szexuális bűn.

A világnak azon a részén, ahol mi élünk, az elmúlt
hónapok során szép számmal csatlakoztak a CEF-hez új
tagok. Ugyanebben az időszakban azonban számos
területi munkatárs ki is lépett a szolgálatból, miután
megkapta a felkészítést és a segítséget az elinduláshoz.
Legtöbbször nem is hallottunk tőlük megfelelő indoklást,
kivéve azt, hogy „az ÚR így vezetett bennünket”.
Ha valaki elhagy egy missziós szervezetet, ez még nem
feltétlenül jelenti azt, hogy elhagyja Krisztust is, mint
ahogyan a tanítványság elhagyása sem jelenti a
Krisztusban nyert üdvösség elvesztését. Magam is

tudom, hogy az ÚR bizonyos körülmények között
valóban elvezethet embereket más szolgálatba.
Mégis ott van bennem a kérdés: azok a tanítványok, akik
az ÚR Jézust elsőként elhagyták, szintén azt mondták-e,
hogy „az ÚR így vezette” őket? Erre a kérdésre csak az
igaz Bíró tudja a feleletet.
Én azonban végig akarom futni a pályát, és be akarom
tölteni, amire elhívattam. Nem akarom feladni!
Tudnátok ti is velünk imádkozni azokért az aratókért,
akik tovább munkálkodnak akkor is, ha a nap egyre
forróbb lesz, és a szomjúság és a fáradtság próbálja
megállítani őket?
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős Gergő)

1. vasárnap – Csehország
Imádkozzunk Zbyšekért, a prágai területi szolgálat
felelőséért! A karácsonyi időszakban sok lehetőség
adódik az evangélium továbbadására; Zbyšek hálás,
hogy jól tud együttműködni a helyi gyülekezetekkel.
2. hétfő – Szerbia
Hálát adunk Istennek a sok iskolában és másutt is
folyó bábjáték-szolgálatért. Imádkozzunk, hogy sok
gyermek, tanár és szülő hallja és értse meg az örömhírt
Isten nekünk adott legnagyobb ajándékáról!
3. kedd – Szlovákia
Szerte az országban Karácsonyi Klubok szervezése
folyik. Kérjük, imádkozzatok az állami iskolák
igazgatóiért, hogy sokan megnyissák iskolájuk
kapuját, hogy a gyermekek hallhassák az
evangéliumot! Kérjük, imádkozzatok, hogy bőséges
gyümölcsöt teremjen ez a szolgálat!
4. szerda – Görögország
Kérjük, hordozzatok imádságban minden Karácsonyi
Klubot, amelyet ebben a hónapban fogunk tartani
iskolákban,
gyermekotthonokban,
kórházakban,
gyülekezetekben, otthonokban! Áldja meg Isten az Ő
Igéjét, hogy több gyermek értse meg és fogadja be a
megváltás üzenetét!

5. csütörtök – Észak-Macedónia
Imádkozzunk és dicsérjük az Urat, hogy a CEF
„Angyalok hangja” gyermekkórusának lehetősége van
arra, hogy különböző koncerteken, TV-csatornákon,
karácsony előtti programokon a lelki, szent zenén
keresztül is hirdesse az örömhírt!
6. péntek – Magyarország
Imádkozunk a Karácsonyi Klubokra felkészítő
képzésekért, amelyeket minden területen megtartunk.
Segíteni szeretnénk minél több önkéntes tanítónak és
hitoktatónak,
hogy
belevágjon
klubprogramok
szervezésébe. Imádkozunk, hogy még több gyermek
jusson el az Úr Jézusban mint Megváltójában való
személyes hitre.
7. szombat – Horvátország
Imádkozzunk a gyermekek eléréséért szervezett
programokért! Imádkozzunk, hogy a tanítók tudjanak a
gyülekezetekkel együttműködve Karácsonyi Klubokat
szervezni!
8. vasárnap – Moldova
Dicsérjük az Urat, hogy az ország északi részén ajtók
nyílnak az iskolákba! Imádkozzunk önkéntesekért, akik
segítenek a Țapcov és a Diaciuc családoknak, hogy az
iskolák minden osztályában megtarthassák a bibliai
alkalmakat! Hadd érjenek el még több gyermeket Bălți
városában!
9. hétfő – Montenegró
Adjunk hálát Istennek a Karácsonyi Klubok tanítói
anyagáért! Könyörgünk, hogy ezen a karácsonyon is sok
gyermeket elérhessünk általa, és tisztán taníthassuk az
evangéliumot minden gyermeknek.
10. kedd – Szlovénia
Dicsérjük Istent minden lehetőségért, az intézményekben
és otthonokban megnyíló ajtókért, amelyeken keresztül
továbbadhatjuk az örömhírt. Dicsérjük Őt a nyitott szívű
gyermekekért is!
11. szerda – Lengyelország
Hordozzuk imában a Mindennap Istennel 5. füzetének
szétosztását, melyet december hóban szeretnénk

elvégezni! Használja az Úr ezt a csodálatos eszközt,
hogy a gyermekek megérthessék az Ő szavát!
12. csütörtök – Európai CEF
Az európai CEF elindította a „Karácsony együtt”
projektet, hogy ezen keresztül idén a lehető legtöbb
gyermeket és tinit érhessük el az örömhírrel. Adja az
Úr, hogy ajtók nyíljanak, különösen az iskolákban és
más gyermekintézményekben!
13. péntek – Románia
Imádkozzatok velünk a „Karácsony együtt” projektért!
Legyen a karácsonyi füzet áldásul minden gyermek
számára, aki olvassa!
14. szombat – Bosznia-Hercegovina
Karácsonyi programot tervezünk. Könyörgünk azért,
hogy idén sokkal több gyermeket érjünk el, mint
korábban.
Imádkozzunk
önkéntesekért,
akik
csatlakoznak hozzánk, és megnyerik a gyermekeket
Krisztusnak!
15. vasárnap – Koszovó
Imádkozzunk, hogy csapatunk, amely sok Gjakovo
környéki helyen készül hirdetni Isten Igéjét, világosan
magyarázhassa a Karácsony üzenetét! Az Úr szóljon a
gyermekek szívéhez!
16. hétfő – Görögország
A cigány gyermekek különösen is nyitottak az
evangéliumra.
Kérjük,
imádkozzatok
munkatársainkért, Mike-ért és Markért, akik szerte az
országban,
a
roma
táborokban
különleges,
evangelizáló Karácsonyi Klubokat szerveznek!
17. kedd – Törökország
Imádkozzunk, hogy legyenek gyermekek, akik a CEF
képzésein részt vett tanítókon keresztül meghallják a
karácsonyi örömhírt!
18. szerda – Ciprus
Kérjük Istent, hogy segítsen a CEF önkénteseinek és a
frissen képzett tanítóknak, hogy új lehetőségek
nyíljanak előttük, és beszélhessenek arról, milyen nagy
Isten szeretete a ciprusi gyermekek iránt! Legyen
minden Karácsonyi Klub áldás a résztvevő gyerme-

