Komorni Lhotka-i gyülekezet és a CEF! Bárcsak a
CEF csapata az Úr eszközeként tudná bátorítani a
résztvevőket az elkötelezett szolgálatra, hogy Isten
közülük is sokakat elhívjon a missziói munkára!
19. vasárnap – Horvátország
Sebastian mára meghívást kapott egy gyülekezetbe
Zárában, hogy igét hirdessen és ismertesse a CEF
szolgálatát. Imádkozzunk, hogy az Úr munkálkodjon
azokban, akik eljönnek!
20. hétfő – Szlovákia
Kérjük, hordozzátok imádságban a mai ima- és
böjtnapunkat, hogy az ÚR megújítsa erőnket és
látásunkat, és hűségesen végezhessük szolgálatunkat!
21. kedd – Moldova
Adjunk hálát Istennek a decemberben és januárban
megtartott Karácsonyi Klubokért! Imádkozzunk, hogy
a gyermekek megőrizzék szívükben a szabadítás
üzenetét, és készek legyenek követni az ÚR Jézust!
22. szerda – Bulgária
Dicsérjük az Urat, mért nyitott ajtót adott
munkatársaink elé, hogy eljussanak iskolákba,
óvodákba! A karácsonyi időszakban több mint 3000
gyermeket érhettünk el.
23. csütörtök – Közép-Európa
Sebastian holnap Spanyolországba utazik a CEF
európai vezetőségi ülésére. Imádkozzunk, hogy áldott
alkalom legyen ez, és kérjünk bölcsességet, hogy
meglássák, milyen módon lehet még több gyermeket
elérni szerte Európában az evangéliummal!
24. péntek – Koszovó
Dicsérjük az Urat a gyermekekért, akik a 2019. évi
missziós alkalmak során eljutottak az ÚR Jézus
üdvözítő ismeretére!
25. szombat – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok a CEF által szervezett téli
táborokért, hogy sok gyermek hallhassa meg az ÚR

Jézusról szóló örömhírt! A táborokat a CEF munkatársai
szervezik a gyülekezetekkel és más missziói
szervezetekkel közösen.
26. vasárnap – Montenegró
Imádkozzunk, hogy Podgoricában és Bigovóban a
karácsonyi programok befejeztével újabb gyermekek is
jöjjenek az Örömhír Klubokba!
27. hétfő – Szerbia
Imádkozzunk, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Találkozó, a
különféle táborok és az új Örömhír Klubok áldást
hozzanak mindazokra, akik eljönnek, és hogy a
résztvevő
gyermekekkel
és
tizenévesekkel
a
későbbiekben is találkozhassunk!
28. kedd – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Dicsérjük az Urat a hat német fiatalból álló csapatért,
akik tavaly októberben érkeztek, hogy segítségünkre
legyenek az építési munkálatokban!
29. szerda – Ciprus
Tavaly novemberben három hölgy részt vett a larnakai,
görög nyelvű Evangéliumi Gyülekezet által tartott
képzésen. Minden héten együtt imádkoznak azért, hogy
az Úr adjon eléjük nyitott ajtót, hogy Örömhír Klubot
indíthassanak városukban. Bárcsak Isten meghallgatná
imádságaikat!
30. csütörtök – Albánia
Kérjük, hordozzátok imában az „Azt kérdezed, miért?”
c. traktátusok terjesztését a földrengés által sújtott
területeken (elsősorban Durrës és Tirana környékén)!
Bárcsak gyermekek és felnőttek megtalálnák a választ
kérdéseikre Isten Igéjében!
31. péntek – Görögország
Athénban a CEF egyik munkatársa december végén
visszavonult
a
szolgálatból.
Imádkozzunk
a
gyermekszolgálatot tovább folytató új munkatársért,
Mark P-ért! Kérjük, imádkozzatok, hogy többek
tekintsék fontosnak az Athénban és környékén élő több
mint félmillió gyermek elérését!

„Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben
önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút
nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.”
1Kor 9,25
A pálya, amit érdemes megfutni
Pheidippidészről mondják, hogy ő volt az, aki Kr. e.
490-ben a Marathón közelében lévő harctérről egészen
Athénig futott, hogy megvigye a győzelem hírét a
város lakóinak. Amikor megérkezett az Akropoliszra,
összeesett és meghalt.
Ez a történet adta az ösztönzést arra, hogy az olimpiai
játékokon belül megrendezzék a maratoni futásnak
nevezett 42 kilométeres versenyszámot.
A sportolók felállítják életükben a fontossági
sorrendet: rengeteg időt fektetnek be, átalakítják
étkezési szokásaikat, speciális ruházatot vásárolnak,
még a családi életüket is elhanyagolják és saját
költségükön jutnak el a versenyek helyszínére –
mindezt csak azért, hogy megkapják a tanúsítványt,
amellyel
bizonyíthatják,
hogy
megcsinálták.
Természetesen meg akarják nyerni a versenyt,
dicsőséget és különleges jutalmat akarnak szerezni.
Ellentétben Pheidippidész futásával, az Úr Jézus
áldozati halála és feltámadása történelmi tény. Mi arra
kaptunk elhívást, hogy Krisztusért fussuk meg
versenyünket, amely örök
győzelemmel és
romolhatatlan jutalommal ér véget.
Most azonban azt látjuk, hogy lassan a keresztyének
közül is többen vesznek részt maratoni futáson (vagy
legalábbis rendszeresen kocognak), mint ahányan

Krisztusért futnak és elveszett lelkeket nyernek meg az
Ő országa számára.
Nem kellene sokkal odaszántabban szerveznünk a
drága és becses gyermekek és felnőttek lelkének
megmentéséért folyó versenyeket? Imádkozunk olyan
keresztyénekért – és várunk rájuk –, akik készek erre
odaszánni magukat, ehhez igazítják életükben a
fontossági sorrendet, és hervadhatatlan koszorút
nyernek.
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős Gergely)

1. szerda – Magyarország
Dicsérjük az Urat az Örömhír újság új grafikusáért, és
imádkozunk, hogy az újság még több gyermeket
vonzzon. Imádságban hordozzuk grafikusunk lelki
fejlődését és az Istennel való kapcsolatát. Kérjük az
Urat, hogy több előfizetője legyen az újságnak, és
ezáltal még több gyermekhez eljusson mind
Magyarországon, mind a szomszéd országok
magyarlakta területein!
2. csütörtök – Moldova
Dicsérjük az Urat a moldovai CEF országos
konferencia 140 résztvevőjéért! Imádkozzunk a
tanítókért (ahogyan ők kérték), hogy hasznosíthassák a
konferencián
megszerzett
ismereteket
Isten
dicsőségére, hogy sok gyermeket vezethessenek
üdvösségre!
3. péntek – Ciprus
Nicosiában, Ciprus fővárosában 320 000 ember él. Itt
nincs a CEF-nek főállású misszionáriusa, csupán
három önkéntes, akik havonkénti Örömhír Klubokat és
karácsonyi, húsvéti gyermekprogramokat próbálnak
tartani. Kérjük, imádkozzatok, hogy többen
érdeklődjenek a gyermek-evangélizáció iránt!
4. szombat – Törökország
Imádkozzunk a kapcsolattartókért! Rendszeresen érik
őket különféle támadások. Segítse meg őket az Úr,
hogy szilárdan megállhassanak, és át tudják adni a
gyermekeknek az örömhírt!

5. vasárnap – Észak-Macedónia
Imádkozzunk a tanítókért, akik a karácsonyi történetet
adják át a gyermekeknek! Imádkozzunk, hogy a
gyermekek nyitott szívvel hallgassák a karácsony
üzenetét!
6. hétfő – Románia
Január 6-tól 11-ig angol nyelvi tábort tartunk a
nagyszebeni képzési központban. Imádkozzunk, hogy a
gyermekek az angoltanulást is élvezzék, de még inkább
azért, hogy megtanulják szeretni Isten Igéjét, és
higgyenek abban, aki egyedül képes megszabadítani őket
bűneikből!
7. kedd – Szlovénia
Dicsérjük az Urat a szlovéniai CEF 20. születésnapja
alkalmából rendezett ljubljanai konferenciáért! Dicsérjük
Őt a csodálatos bizonyságtételekért, amelyeket olyan
fiatal felnőttektől hallhattunk, akik a CEF szolgálata által
jutottak el az ÚR üdvözítő ismeretére!
8. szerda – Szerbia
Imádkozzunk, hogy a karácsonyi alkalmakon szétosztott
irodalmi anyagok és az átadott üzenet gyümölcsöt
teremjen!
9. csütörtök – Görögország
Kérjük, imádkozzatok azért a sok gyermekért, akik
karácsonyi alkalmainkon hallották az evangéliumot!
Karácsonyonként általában tíz-tizenöt állami általános
iskolába, két nevelőotthonba és egy gyermekkórházba
jutunk el, valamint sok gyülekezetbe és otthonba is. Ily
módon több mint 2000 gyermeknek adhatunk tanítást.
Bárcsak Isten munkába venné a szívüket!
10. péntek – Románia
Romániában ezekben a napokban több helyen folynak
TCE-1 tanfolyamok. Kérjük, imádkozzatok, hogy sokkal
több önkéntesünk legyen, akik készek eljuttatni az
evangéliumot a romániai gyermekekhez!
11. szombat – Csehország
Dicsérjük Istent az iskolai programok, összejövetelek
soráért, amelyeket tarthattunk a karácsonyi időszakban!
Hálásak vagyunk, hogy hazánkban lehet az állami
iskolákban karácsonyi programokat tartani.

12. vasárnap – Szlovákia
Január az év egyetlen olyan hónapja, amikor
pihenhetünk egy kicsit. Az iskolai karácsonyi
programok éppen mögöttünk vannak; a tanítási szünet
után néhány nappal már elkezdődnek az Örömhír
Klubok. Kérjük, imádkozzatok, hogy ki tudjuk
használni ezt az időt a feltöltődésre!
13. hétfő – Albánia
Dicsérjük Istent, amiért a november-decemberi
földrengés idején irgalmasan megtartott minket és
épületeinket! Több ezer család vesztette el otthonát és
vár, hogy újhoz juthasson – abban a városban is, ahol a
CEF országos irodája áll. Bárcsak a mi népünk is
jobban megérezhetné Mennyei Atyánk mentő
szeretetét!
14. kedd – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy Viszoko városában legyen
kapcsolattartónk, és Örömhír Klubot indíthassunk!
15. szerda – Lengyelország
Kérjük, imádkozzatok Edytáért, aki Zamośćban és
Radomban a téli táborokat vezeti! Áldja meg az Úr az
Ő Igéjét, vezesse üdvösségre a résztvevő gyermekeket,
és erősítse meg hitükben a hívő fiatalokat!
16. csütörtök – Magyarország
Imádkozzunk a mai és holnapi munkatársi
értekezletért, hogy munkatársaink bátorítást kapjanak
az Úrtól! Isten erősítse meg hitüket és odaszánásukat!
Imádkozzunk, hogy a Karácsonyi Klubokon részt vett
gyermekekkel több Örömhír Klubot tudjunk indítani!
Imádkozzunk azért is, hogy több önkéntes szolgáljon
ezekben a klubokban!
17. péntek – Észak-Macedónia
Imádkozzunk mindazokért az önkéntesekért, akik
terjesztik irodalmi kiadványainkat a karácsonyi szünet
alatt! Imádkozzunk minden gyermekért, aki olvassa
ezeket, hogy megértsék: az ÚR Jézus a legnagyobb és
legfontosabb Ajándék, amit kaphatunk!
18. szombat – Csehország
Imádkozzunk
a
mai
Gyermekmunkások
Konferenciájáért, amelyet közösen szervezett a

