19. szombat - Csehország
Komorni Lhotkában január 19-én a helyi gyülekezet és a
CEF
gyermekmunkás-konferenciát
szervez;
imádkozzunk ezért az alkalomért! Használja az Úr a CEF
csapatát, hogy odaszánt szolgálatra bátoríthassanak
minden résztvevőt, és hívja el Isten sokukat a misszióba!
20. vasárnap – Bosznia-Hercegovina
Imádkozunk a Bugojnóban és Varešben működő
Örömhír Klubokért. Imádkozzunk azért, hogy a
gyermekek és családjaik nyitott szívvel tanulják Isten
Igéjét, és azért, hogy Isten oltalmazza meg őket a
bajoktól!
21. hétfő – Görögország
Ebben a hónapban tartjuk egy újabb TCE-1 (Gyermekek
Evangéliumi Tanítása) képzés első részét főként athéni
vasárnapi iskolai tanítóknak. Kérjük, imádkozzatok, hogy
Isten helyezze rájuk annak terhét, hogy minél több
gyermeket érjenek el, és teljes szívükkel végezzék ezt a
munkát!
22. kedd – Moldova
Violeta, a CEF chisinaui munkatársa súlyos egészségügyi
problémákkal küzd; jelenleg orvosi kezelés alatt áll.
Imádkozzunk, hogy ebben a nehéz időszakban
megtapasztalja Isten gyógyító hatalmát és erejét!
23. szerda – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok Kasiáért, aki Lengyelország
középső részén szolgál! A Karácsonyi Klubokban részt
vett gyermekeket keresi fel, és próbálja bevonni őket a
rendszeres klubok alkalmaiba. Adjon mellé az Úr sok
önkéntest, akik segítik ebben a munkában!
24. csütörtök – Horvátország
Imádkozzunk a Polevében tartott téli táborok lelki
hatásáért! Bárcsak az idejövő gyermeket és fiatalokat
üdvösségre juttatná az Úr!
25. péntek – Szlovákia
Kérjük, hordozzátok imádságban a felújítást a csesztei
táborközpontban, ahol a közösségi helyiséget fogják
megnagyobbítani. Terveink szerint tavasszal megkezdjük
a szennyvíztisztító építését is. Kérjük, imádkozzatok a
munkálatokért, a munkásokért és a munka befejezéséhez
szükséges anyagi forrásokért!

26. szombat – Szerbia
Hálát adunk az Úrnak, hogy áldást ad a kragujevaci
szolgálatra. Imádkozunk, hogy a kézműves klubban részt
vevő gyermekek és szüleik nyitottak legyenek a lelki
beszélgetésekre, és eljöjjenek az Örömhír Klubba.
Imádkozunk, hogy a vasárnapi iskolába járó gyermekek
növekedjenek lelkiekben, és barátaikat is hívogassák.
Imádkozunk azért is, hogy a gyermekek tanítói
hasznosítsák a képzésen tanultakat, és hatékonyabban érjék
el a gyermekeket.
27. vasárnap – Bulgária
Imádkozzunk Peterért és Radkáért, akik a Burgasz környéki
gyülekezetek lelkészeivel beszélnek a Reményt a
Gyermekeknek projektről!
28. hétfő – Szlovénia
Vanja és Dušan új területen, Lendván indított Örömhír
Klubot. Kérjük, imádkozzatok azért, hogy jöjjenek a
gyermekek, és hogy szülők, gyermekek és mások is jól
fogadják ezt az Örömhír Klubot! Kérjünk Vanja és Dušan
számára bölcsességet, hogy a nehéz pillanatokban is
képesek legyenek vezetni és kitartani!
29. kedd – Ciprus
Kérjük, imádkozzatok Solmazért, a ciprusi CEF
részmunkaidős szolgálójáért, aki nemsokára második
gyermeküknek fog életet adni. Solmaz fordítja le a CEF
irodalmi anyagait a perzsa gyermekeknek, de a ciprusi
görög gyülekezetekben is tart bibliai tanításokat.
30. szerda – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk
a
zenicai
gyülekezetért,
hogy
felbátorodjanak, és vigasztalásra találjanak az Úrban!
Imádkozunk, hogy a gyermekszolgálatok tovább
folytatódhassanak ezen a területen, és Isten a
keresztyéneket is, a keresőket is megoltalmazza a
gonosztól.
31. csütörtök – Közép-Európa
Köszönjük, ha imádkoztok Sebastianért. Holnapután
Bulgáriába látogat, az azt követő héten pedig ÉszakNémetországban egy küldöttségi üléssorozaton fog
felszólalni.

„Ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez, mint
ennek előtte; hadd menjenek el ők magok és szedjenek
magoknak polyvát!” 2Móz 5,7
Téglavetés polyva nélkül
Lehetetlennek látszott. Hiszen eddig is nap mint nap,
kora reggeltől késő estig gyártották a téglát, fizetést
szinte semmit nem kapva érte – nem volt elég? Nagyon
nehéz volt ott élni az egyiptomiak között, akik semmire
sem becsülték azt a kemény munkát, amit ezek a
rabszolgák végeztek. Még elképzelni is nehéz volt, hogy
rosszabbra is fordulhat a sorsuk. Eddig megkapták a
polyvát, amire a téglakészítéshez szükségük volt, de ez
most megváltozott. Elvettek tőlük valamit, ami napi
munkájukat segítette. Nekik maguknak kellett polyvát
keresniük.
Mózes és Áron meghallotta Isten hangját, és bementek a
fáraóhoz, hogy felszólítsák: bocsássa el Isten népét.
Izráel népe minden bizonnyal izgatott lett amiatt, hogy
látható közelségbe került a szabadulás. Ha ezek az
emberek a héberek Istenének nevében jöttek, akkor ez
csak jól végződhet! Mekkorát csalódtak, amikor azt
hallották, hogy tovább romlik a helyzetük, nem pedig
jobbra fordul, ahogyan várták!
Istennek sok hűséges szolgája igen kemény munkát
végez, és imádkozik sok éve azért, hogy körülményei
könnyebbek legyenek: jobban elfogadják őt azok, akik
felé szolgál, több gyümölcse legyen szolgálatának,
egészségesebb legyen, elegendő pénz legyen a
szolgálatra. A rossz körülmények azonban nem egyszer
még rosszabbra fordulnak. Néha úgy néz ki, nekik is
polyva nélkül kell téglát készíteniük.

Ám ne felejtsük el, hogy ez még nem a történet vége! A
mi Mennyei Atyánk sokkal nagyobb, sokkal bölcsebb és
sokkal hatalmasabb, mint a fáraó. A játék nem ér véget
az első félidő után. Várjuk ki a végét türelmesen!
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős G.)

1. kedd – Montenegró
Imádkozzunk a hó eleji karácsonyi programokért!
Imádkozzunk azért, hogy sok új gyermeket elérhessünk
az evangéliummal, és járni kezdjenek Örömhír
Klubokba, gyülekezetekbe! Imádkozzunk, hogy a CEF
csapatát ne érje baj az utakon, és egészségesek
maradjanak!
2. szerda – Szerbia
Dicsérjük Istent az ebben és a múlt hónapban tartott
karácsonyi programokért, bábelőadásokért! Imádkozunk
azért, hogy az új gyermekek közül sokan elfogadják a
hívást az Örömhír Klubokba és más programokra, sokan
olvassák el a kapott keresztyén füzeteket, és
gondolkodjanak el rajtuk!
3. csütörtök – Csehország
Dicsérjük az Urat minden adakozóért, aki támogatta a
CEF szolgálatát 2018-ban! Adományaik tették lehetővé
mind hazánkban, mind más országokban a CEF csapat
szolgálatát és előre haladását.
4. péntek – Macedónia
Imádkozzunk az országban tartott valamennyi
Karácsonyi Klubért! Idén Simeonról, az „igaz és
istenfélő” emberről szól a tanítás. Munkálja ki az Úr a
gyermekek szívében is, hogy „igaz és istenfélő”
emberekké váljanak!
5. szombat – Albánia
Dicsérjük az Urat, amiért lehetőséget adott, hogy a
karácsonyi időszakban sok albániai gyülekezettel
együttműködve több ezer gyermeket elérjünk!
6. vasárnap – Görögország
Hálát
adunk
Istennek
gyermekotthonokban, kórházban,

az
roma

iskolákban,
táborokban,

gyülekezetekben és otthonokban tartott karácsonyi
evangéliumi klubokért. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten
folytassa munkáját mindazoknak a gyermekeknek a
szívében, akik hallották az evangéliumot!

is, hogy képességeit továbbfejlesztve olyan rajzokat
készíthessen, amelyek még több gyermekben keltik fel az
érdeklődést az újság iránt. Eszter megköszöni, ha
imádkoztok egészségéért és testi erejéért.

7. hétfő – Moldova
Kiril és Diana egy Örömhír Klubban tért meg sok évvel
ezelőtt. Dicsérjük Istent azért az Örömhír Klubért, amelyet
most indítottak két CEF-munkatárssal, Nicolaijal és Alával
egy Pripiceni nevű faluban. A faluban egy helyi
gyülekezeti szolgálatért is ők a felelősek. Imádkozzunk,
hogy a gyermekek megtérjenek!

13. vasárnap – Románia
Dicsérjük Istent azért, ahogyan felhasználta Romániában
a Csodás Percek Istennel füzeteket! Imádkozzunk azért,
hogy 2019-ben sok gyermeknek váljon szokásává, hogy
Isten Igéjét naponta olvassa!

8. kedd – Koszovó
Könyörgünk néhány olyan személyért, aki részt vehetne a
Vezetőképző Tanfolyamon! Imádkozzunk azokért, akiket
Isten erre a szolgálatra hívott el!
9. szerda – Szlovénia
Hálát adunk Istennek a novemberi és decemberi Örömhír
Klubokért. Sok gyermek hallhatta az értünk megszületett
Megváltóról
szóló
csodálatos
üzenetet.
Kérjük,
imádkozzatok azért, hogy ez a Megváltó legyen az Ő
személyes Megváltójuk is!
10. csütörtök – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok Edytáért, aki a zamośći és a radomi
gyülekezetekkel együttműködve téli táborokat szervez
gyermekeknek. Imádkozzunk, hogy több segítő vegyen
részt a tábori szolgálatban és a rendszeres klubok
szolgálatában! Kérjük, hordozzátok imádságban Isten
munkáját, melyet a gyermekek és a szülők szívében végez!
11. péntek – Törökország
Adjunk hálát az Úrnak, hogy Sebastian decemberi
találkozói eredményesek lehettek. Néhányan izgatottan
várják, hogy beállhassanak a gyermekszolgálatba.
Vezessen bennünket az Úr az érdeklődőkkel folytatott
további megbeszéléseinken!
12. szombat – Magyarország
Dicsérjük az Urat Barbaráért, aki szeptemberben átvette az
Örömhír újság terjesztésének munkáját. Imádkozunk azért,
hogy a továbbiakban egyedül is tudja végezni ezt a
feladatot. Imádkozunk, hogy idén emelkedjen az
előfizetések száma. Imádkozunk grafikusunkért, Eszterért

14. hétfő – Bulgária
Dicsérjük az Urat, amiért Kraszi és Andrei abban a
kiváltságban részesül, hogy a pleveni terület 15
óvodájában taníthatja a gyermekeket!
15. kedd – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk a táborhelyen tartandó valamennyi téli
táborért! Bízunk abban, hogy az Úr szólni fog minden
idelátogató szívéhez. Imádkozzunk Kláráért, Sándornak,
a tábor vezetőjének feleségéért is, aki komoly műtéten
esett át.
16. szerda – Ciprus
Dicsérjük Istent, amiért megsegített bennünket, és
gyülekezetekben, házaknál és egy közösségi házban
megtarthattunk
néhány
karácsonyi
programot!
Könyörögjünk Istenhez, hogy a gyermekek, akik ott
voltak a klubokban, akarják megismerni Krisztust!
17. csütörtök – Magyarország
Imádkozzunk a mától 20-áig tartó munkatársi
értekezletért, hogy munkatársaink bátorítást kapjanak az
Úrtól, hogy megerősítse hitünket, odaszánásunkat és
kapcsolatainkat a csapaton belül! Könyörgünk az Úr
vezetéséért, hogy lássuk, hogyan haladhatunk tovább
úgy, hogy kevesebb tagja van csapatunknak. Imádkozunk
Seida Zsuzsiért, akinek hamarosan kisbabája születik.
Imádkozzunk egészségéért és védelemért az Úrtól!
18. péntek – Montenegró
Adjunk hálát Istennek a Tini Klub (JYC) és az idősebb ifi
korosztály klubjának növekedéséért! Könyörgünk azért,
hogy Isten erősítse meg mindnyájukat, hogy vele
járjanak! Könyörgünk azért, hogy családtagjaik is az
Úrhoz forduljanak, és Isten az ő életükben is csodákat
műveljen, miközben Őt szolgálják!

