
Hálát adunk az Úrnak minden javunkért, anyagiakért, eszközökért, lehetőségekért, melyekkel
építhetjük az Ő országát. Hálát adunk azokért a testvérekért, akik segítik munkánkat imádsággal,
szolgálattal és/vagy anyagiakkal. Az Úr gondoskodjon a szükségeink betöltéséről a továbbiakban is!

Hálát adunk a nyári szolgálatok áldásaiért. Az Úr táborokban és 5 Napos Klubokban adott lehetőséget
hirdetni az evangéliumot gyermekeknek. Bárcsak mielőbb beérnének az elhintett igemagok! Kérjük
Istent, hogy adjon áldást az Örömhír Klubokra és egyéb, gyermekek és tizenévesek közt folyó
szolgálatokra!

Hálát adunk A világosság ünnepe c. új tanítói anyagunkért, melynek célja a Halloween ünnep helyett
bibliai igazságokra tanítani a gyermekeket. Hálásak vagyunk, mert sok gyermekhez eljuthatott így a
sötétség dolgainak leleplezése és a Világ Világosságának bemutatása.

Ezekben a hetekben a Karácsony együtt programra készülünk. Ennek keretében keressük azokat a
testvéreket, gyülekezeteket, akik készek Karácsonyi Klubokat szervezni gyermekeknek és beszélni
nekik az ünnep valódi lényegéről, az Úr Jézusról. Idei tanítói anyagunk címe: Boldog Karácsonyt! Isten
segítsen minket ebben a munkában és a gyerekek tanítása során!

Hálásak vagyunk a karácsonyi történetet tartalmazó, ajándékozható kis füzetért, melynek címe: 
A legeslegjobb ünnep. Szeretnénk karácsony előtt sok gyermekhez eljuttatni. Kérjük, hogy ez által is
szóljon az Úr a gyermekek szívéhez!

Márciusban országos konferenciára készülünk. Az Úr adjon vezetést és bölcsességet a részletek
kidolgozásában! Hadd jelentsen ez az alkalom bátorítást és segítséget a résztvevőknek a
szolgálatukban!

Hálát adunk mindazokért, akik részt vettek tanfolyamainkon vagy más képzéseinken. Imádkozzunk,
hogy a végzett hallgatók hasznosítsák a tanultakat a gyermekek közti szolgálatban! Tavasszal
Budapesten készülünk GyET-1. tanfolyamra. Az Úr hozza el a hallgatókat, és adjon nekik lelkesedést a
gyermek-evangélizációra!

Szükségünk van újabb munkatársakra Budapesten és az ország több területén. Korábbi nemzetközi
vezetőnk indítványára, a Lukács 10,2 igevers alapján minden nap reggel és/vagy este 10 óra 2 perckor
imádkozhatunk új főállású és önkéntes munkatársakért.

Fohászkodjunk azért, hogy evangéliumi gyermeklapunk jövőre is megjelenhessen, ne legyenek ennek
anyagi akadályai! A szerkesztőség tudjon az eddigieknél is tartalmasabb, a gyermekeket érdeklő,
vonzó, tiszta tanítást adó magazint összeállítani. Imádkozzunk a tördelőszerkesztő és a grafikus
egészségéért! Kérjük, hogy minél több új család és gyülekezet fedezze fel ezt az újságot, és tudja jól
használni gyermekei hitbeli nevelésében!
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Kérjük az Urat, hogy az országban élő állami gondozott gyerekek, tizenévesek és fiatalok megismerjék
Őt, és átadják Neki az életüket! Hadd legyen gyógyír a nehéz sorsú gyermekeknek Isten szeretete!
Hálát adunk az Úrnak a gyermekeknek készült Csodaklikk internetes oldalért. Sok ezer magyar
gyermek látogatott már el az oldalra, és ez által is jobban megismerhette Istent. Imádkozzunk, hogy
újabb gyerekek látogassák, és az Úr nyissa meg szívüket az evangéliumi igazságok előtt!

Hálásak vagyunk a Levelező Klubba bekapcsolódott gyermekekért. Ez a szolgálat postai úton és
interneten is folyik. Kérjük az Urat, hogy sokan találkozzanak a lehetőséggel, és kapcsolódjanak be a
levelezésbe! Imádkozzunk azért, hogy országunkban egyre több helyen hírt, kedvet és lehetőséget
kapjanak a helyi hívő közösségek a Gyülekezettől a gyermekig program beindítására!

Készülünk a budapesti Keresztyén Karácsonyi Könyvvásárra (dec. 2–3), ahol lehetőség lesz
kiadványaink terjesztésére. Az Úr hozzon el sok vásárlót, hogy minél több gyermekhez eljusson az
evangélium ilyen módon is!  

Hálát adunk azért a mintegy 6700 gyermekért és serdülőért, akik az elmúlt évben hallották az örömhírt
szolgálatainkon keresztül. Kérjük, hogy Isten munkálkodjon a szívükben, és mihamarabb elfogadják a
Megváltót! Különösen is hálásak vagyunk a hitre jutott gyermekekért. Imádkozzunk, hogy az Úr
hordozza őket naponként, és növekedhessenek hitükben!

… imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással

tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil. 4,6)
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