
által a szívében! 
 

16. vasárnap – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk a CEF munkatársaiért és családjukért! 
Adja nekik Isten az Ő bölcsességért, hogy szerinte 
való életet éljenek, és terjesszék az evangéliumot! 
 

17. hétfő – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy Isten őrizze meg a Tini Klubok 
fiataljait, és adjon erőt nekik, hogy Lélek szerint 
járjanak! 
 

18. kedd – Magyarország 
Imádkozzunk azokért a tanítókért, akik nemrég 
fejezték be a Gyermekek Evangéliumi Tanítása vagy 
az Óvodások Evangéliumi Tanítása tanfolyamot, hogy 
készek legyenek a VISZ irodalmi anyagainak 
felhasználásával új Örömhír Klubot indítani és az 
evangéliumot hirdetni a lakóhelyükön élő 
gyermekeknek! Imádkozzunk, hogy több munkás 
vegyen részt az aratásban (Lk 10,2)! 
 

19. szerda – Csehország 
Nagy szükség van hazánkban új területi 
munkatársakra. Könyörögjünk fiatalokért, akik részt 
vesznek majd nyáron a romániai Vezetőképző 
Tanfolyamon! Adjon nekik Isten vágyat arra, hogy 
Krisztushoz vezessék a gyermekeket! 
 

20. csütörtök – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy jó legyen együttműködésünk a 
hatóságokkal, hogy megkaphassunk minden engedélyt, 
amire még szükségünk van! Tavaly nyáron 16 
különböző hivatal jóváhagyását kellett megszereznünk 
a nyári gyermektáborok megtartásához. Imádkozzunk 
azért is, hogy régi gépkocsinkat újra cserélhessük! 
 

21. Péntek – Ciprus 
Cipruson új bankszámlát nyitottunk a CEF számára. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy minél több keresztyén 
lássa meg szükségeinket, és hűségesen adakozzon 
szolgálatunk céljaira! Könyörögjünk, hogy több 
gyermeket tudjunk elérni Ciprus különböző városaiban 
az evangéliummal! 
 

22. szombat – Bulgária 
Imádkozzunk a CityKids szemináriumi anyagok 
fordításáért és kialakításáért! Tavasszal egy 
próbatanfolyamot szeretnénk tartani Plovdivban. Van itt 
egy lelkes, fiatalokból és tanítókból álló csoport, akik 
készek ebben segíteni. 
 

23. vasárnap – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok titkárnőinkért! Galini K. 
Thesszalonikiben, Florentia Ch. Athénban dolgozik. 
Istentől kapott bölcsességre van szükségük a CEF iroda 
vezetéséhez, mivel ők bonyolítják a teljes levelezést, 
kezelik a pénzügyeket, irányítják a fordítási munkálatokat, 
nyilvántartják az irodalmi anyagokat, stb. Adjon Isten 
szolgálatukhoz új erőt és látást! 
 

24. hétfő – Koszovó 
Az egyik főállású munkatársunk, Nora testvér az elmúlt 
hónapokban sokféle egészségi problémával küzdött. 
Bárcsak az Úr újra teljes erőt adna neki, hogy hűséges 
szolgálatát semmi se akadályozza! 
 

25. kedd – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy ebben a hónapban is találkozhassunk új 
gyermekekkel és tinikkel! Imádkozzunk, hogy a különféle 
beszélgetéseken keresztül Isten nyissa meg a szívüket a 
Bibliában lévő igazságra! 
 

26. szerda – Montenegró 
Imádkozzunk önkéntesekért, akik készek hetenként 
Örömhír Klubokat és Tini Klubokat tartani Bigovóban, 
mivel itt a havonkénti látogatásaink már kevésnek 
bizonyulnak! 
 

27. csütörtök – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy gyülekezetek és tanítók hallhassanak a 
márciusi Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamról 
és örömmel el is végezzék, hogy több gyermeket érjünk el 
az evangéliummal! 
 

28. péntek – Románia 
A márciusi regionális konferenciák előkészítése szépen 
halad. Imádkozzunk, hogy sok önkéntes tanító kapjon 
indíttatást és megújult látást a gyermek-evangélizációra! 
 

29. szombat – Közép-Európa 
Imádkozzunk az irodavezető, Balázs és Ildikó családjáért! 
Áldja meg az Úr bőségesen az egész családot, és benne a 
kis újszülöttet is! 

 
„Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az 

Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék,  
a miként ti köztetek is.” (2Thessz 1,3) 

 
Felhívás 
 

Misszionáriusként sok országba és számtalan 
gyülekezetbe ellátogatok, és sokfajta istentiszteleten 
veszek részt. Sok gyülekezetben külön ideje van az 
imaközösségnek. Hatalmas lehetőség ez arra, hogy 
engedelmeskedjünk Istennek és imádkozzunk egymásért. 
Miféle imakérések hangzanak el általában? Hadd 
tudassam itt, milyen kéréseket hallok leggyakrabban! 
 Gyülekezeti tagok betegségben szenvednek, és az 

imádságainkat kérik. Isten Igéje (Jakab 5,16) valóban 
felszólít minket, hogy imádkozzunk értük. 

 Mások dolgozatot írnak az iskolában vagy az 
egyetemen. Ők is kérik, hogy imádkozzunk értük. 

 Valaki elvesztette az állását. Természetesen ő is 
megköszöni, ha imádkozunk, hogy új munkát találjon. 

 „Kirándulásra készülünk. Imádkozzunk jó időért!” – 
és kérik a gyülekezetet is, hogy imádkozzon. 
 

Nem volna bölcs, ha nem értékelnénk ezeket az 
imatémákat, hiszen arra kapunk biztatást, hogy mindenért 
imádkozzunk. De valóban ez minden? Vannak más 
jellegű, ugyanakkor mérhetetlenül fontos és aktuális 
imakérések, amelyeket alig hallok. 
 Mi lenne, ha azért imádkoznánk, hogy az ÚR 

dicsősége ragyogjon fel ebben a bűnös világban? 
 Mi lenne, ha imádkoznánk családtagjaink, barátaink, 

vagy az egész nemzet megtéréséért? 



 A darabokra tört házasságokért, hogy az ÚR 
gyógyítsa meg azokat? 

 A gyermek-evangélizáció szükségéért, hogy új 
munkatársak álljanak szolgálatba? 

 Mi lenne, ha imádkoznánk, hogy az ÚR rombolja le 
azt az erődítményt, amelyet olyan hazugságokból 
emeltek, amelyeket már az iskolákban is tanítanak, és 
a drága kisgyermekek lelkét mérgezik velük? 

 Mi lenne, ha imádkoznánk azért, hogy Isten országa 
hamar jöjjön el, és Krisztus teste felkészültnek 
találtassék? 
 

A brit puritán lelkipásztor, A zarándok útja című 
világhírű könyv szerzője egyik könyvében ezt írja: „A 
legjobb imádságokban gyakran több a sóhaj, mint a 
szó.” 
Imádkozzunk, és ha szükséges, sóhajtozzunk, míg eljön a 
meghallgattatás! 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős Gergely) 

 
1. szombat – Csehország 
Imádkozzunk a Vysoké Myto és Kutna Hora 
városokban folyó Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. 
tanfolyamok hallgatóiért, hogy Isten hívja el őket a 
gyülekezetbe járó és a gyülekezeten kívüli gyermekek 
közti szolgálatra! Bárcsak küldené őket az Úr, hogy 
elérjék a gyermekeket! 
 

2. vasárnap – Ciprus 
Mivel egy évvel ezelőtt megtörtént a CEF hivatalos 
bejegyzése, nemsokára meg kell tartanunk az alapító 
tagok első, éves közgyűlését. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy minden zökkenőmentesen folyjon, és a tagok 
indíttatást érezzenek arra, hogy gyakorlati módon is 
segítsék a szolgálatot! 
 

3. hétfő – Moldova 
Szeretnénk tartani egy pár napos képzést önkéntes 
tanítóknak. Kérjük Istent, hogy adjon bölcsességet a 
felkészüléshez és a tanításhoz, használjon bennünket, 
és szóljon általunk! 
 

 

4. kedd – Törökország 
Kérjük, imádkozzatok az április elejére tervezett 
Gyermekek Evangéliumi Tanítása tanfolyam 
előkészületeiért! Imádkozzunk, hogy azok a 
keresztyének, akiket hívunk a tanfolyamra, leküzdhessék 
az akadályokat, el tudjanak jönni, és tanulhassanak! 
 

5. szerda – Görögország 
Kérjük, imádkozzatok Christos és Debbie D-ért, 
valamint 10 hónapos kislányukért, Christináért! A 
szülők most azon fáradoznak, hogy szolgálatukat 
ismertté tegyék, partnereket, támogatókat szerezzenek, 
és így szolgálhassák az Urat, mint a filirói CEF tábor 
vezetői (Thesszaloniki közelében). Mindketten 
csodálatos hívők, nemrég végezték el a Görög Bibliai 
Főiskolát, és terveik szerint nyáron részt vesznek a 
romániai Vezetőképző Tanfolyamon. 
 

6. csütörtök – Magyarország 
Nagy nyomás nehezedik az irodalmi szolgálatot végző 
csapatra, mivel az országos konferenciáig el kell 
készíteniük az Örömhír Klubok, Húsvéti Klubok, nyári 
táborok és 5 Napos Klubok anyagait. Imádkozzunk, 
hogy szolgálatukban és személyes életükben is 
megtapasztalják az Úrtól jövő hatalmas erőt és 
békességet! Imádkozzunk, hogy irodalmi munkatársaink 
jól együtt tudjanak működni, szorgalmas és pontos 
munkát végezzenek! 
 

7. péntek – Szlovénia 
Februárban a gyermekeknek iskolai szünidejük van. 
Ebben az időszakban Örömhír Klubokat és az 
evangéliumot bemutató Lego-programokat szeretnénk 
szervezni. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek 
munkálkodjon a gyermekek szívében! 
 

8. szombat – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy növekedés legyen az Örömhír 
Klubokban és a Tini Klubokban! Kérjük, hogy újabb 
gyermekek és fiatalok jöjjenek! Imádkozzunk, hogy új 
csoportok is indulhassanak! 
 

9. vasárnap – Lengyelország 
Imádkozzunk Lukaszért és Oláért, akik részt vesznek a 
CEF spanyolországi Európai Vezetőségi Továbbképző 

Konferenciáján! Adjon nekik az Úr bölcsességet, hogy 
hasznosítani tudják a tanultakat a gyermekek felé való 
szolgálatban és a lengyelországi CEF munkájának 
vezetésében! 
 

10. hétfő – Horvátország 
Egy német házaspár felismerte, hogy az ÚR 
Horvátországba hívja őket, hogy a CEF 
misszionáriusaiként szolgáljanak. Hordozzuk 
imádságban felkészülésüket, és imádkozzunk kedves 
barátaikért is, akik készek támogatni szolgálatukat! 
 

11. kedd – Albánia 
Monda most a Vezetőképző Tanfolyam anyagainak 
albán fordításán és frissítésén dolgozik. Megköszöni, 
ha imádkoztok érte, hogy jó ütemben haladjon, és így 
idén már olyan hallgatók is elmehessenek a 
tanfolyamra, akik nem beszélnek angolul. 
 

12. szerda – Szlovákia 
Területi konferenciákat és egynapos szemináriumokat 
fogunk tartani nemsokára. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy minden résztvevőt ösztönözzön az ÚR új 
Örömhír Klubok indítására! Jó lenne, ha ezek a 
konferenciák abban is segíteni tudnák területi 
munkatársainkat, hogy a gyermekek és tinik között 
szolgálatot végző, erős csapatot építhessenek. 
 

13. csütörtök – Románia 
Az elmúlt hetekben nagyon sok megrendelést kaptunk 
a Csodás Percek Istennel füzetekre. Ez 
imameghallgatás. Imádkozzunk, hogy a gyermekek 
valóban olvassák a füzeteket, és áldást nyerjenek Isten 
Igéjének naponkénti olvasásából! 
 

14. péntek – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy több, a gyermekszolgálatban 
aktívan részt vevő önkéntesünk legyen, hogy általuk 
még több gyermeket elérhessünk! 
 

15. szombat – Moldova 
Antonesti faluban különleges találkozót tarthattunk a 
Bibliai Levelező Klubban részt vevő gyermekeknek; 
dicsérjük az Urat ezért az alkalomért! A gyermekek a 
barátaikat is elhívták. Imádkozzunk minden újonnan 
feliratkozó  gyermekért,  hogy  Isten munkálkodjon Igéje  


