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2022. november 2. 

CEF Világ Imanap 
Imakérések az Európai CEF-től 

 

Európai igazgató – Iulian és Anca Mangalagiu  
 

 A célországoknak szükségük van az imádságainkra. Imádkozzunk Törökországért, 
Ausztriáért és Izlandért! Nagyon örülnénk, ha az itt élő gyermekek rendszeresen 
hallhatnák az evangéliumot.  

 

Délnyugat-Európa  
 

 Nagy Britannia (Iulian Mangalagiu, ügyvezető országos igazgató): Imádkozzunk, hogy 
Isten gondoskodjon országos igazgatóról, mert ezt a tisztséget már 8 éve be kellene 
töltenie valakinek. Imádkozzunk két új, Trinidadról érkezett munkatársért, akik új 
szolgálatot kezdenek Angliában. Kérjük, hogy zökkenőmentesen fel tudják venni a 
munkát, és Isten gondoskodjon mindenről, amire szükségük van az elkövetkező hetekben! 
Imádkozzunk azért a hat VKT-hallgatóért, akik októbertől decemberig a tanfolyam 2. 
részét végzik Írországban, hogy mindnyájan készen álljanak a szolgálat elkezdésére 
2023-ban! 
   

 Franciaország (Corinne Ruhland, országos igazgató): Könyörögjünk, hogy az Úr 
bátorítsa az egész francia CEF csapatot és töltse be lelkes örömmel! Imádkozzunk, 
hogy az ország felelős vezetői, a jelenlegi törvények és a társadalom ne tegye egyre 
nehezebbé a munkánkat! Tudjuk, hogy mindent Isten tart a kezében.  
 

 Spanyolország (Jose és Damaris Garcia Costa, országos igazgatók): A VKT-t 3 évre 
felfüggesztettük; két évig a COVID által előidézett helyzet miatt, ebben az évben pedig 
hallgatók hiánya miatt.  Imádkozzunk, hogy jövőre, 2023-ban meg lehessen tartani a 
tanfolyamot, és Isten gondoskodjon arról, hogy több munkatárs csatlakozzon a spanyol 
CEF csapatához. Spanyolországban általában minden munkatársnak hiányos az anyagi 
támogatása. Imádkozzunk, hogy több ember és gyülekezet szánja oda magát a 
munkatársak és családjuk támogatására! 
  

 Portugália (Miguel Sousa – csapatvezető): Imádkozzunk a vezetők csapatáért! Isten 
adjon nekik világos látást, hogy építhessék a CEF szolgálatát! Imádkozzunk, hogy 
legyenek olyan hallgatók, akik 2023-ban befejezik a VKT-t, és Isten hívja el őket a CEF 
munkájába!   
 

 Hollandia (Marco és Jose Bann, országos igazgató): Dicsérjük az Urat, mert meghallgatta 
a Lukács 10,2 szerinti imádságainkat! 2022. szeptemberében három új munkatárs kezdett 
el dolgozni részmunkaidőben a holland CEF-nél. Imádkozzunk Thirzáért, Janetért és 
Lisáért, hogy az Úr gondoskodjon minden anyagi és szolgálati szükségletükről! 
Könyörögjünk, hogy az Úr mutassa meg azt a módot, ahogyan hirdethetjük az 
evangéliumot, hogy több holland gyermeket nyerhessünk meg Jézus Krisztusnak!  
 

 Belgium és Luxemburg (Marco és Jose Bann, ideiglenes országos igazgatók): 
Imádkozzatok értünk, hogy ideiglenes vezetőkként az Úr hatalmasan használjon fel 
minket, és terjedjen a munka ezekben az országokban! Imádkozzunk, hogy megfelelő 
társakat találjunk az evangélium hirdetéséhez Belgiumban és Luxemburgban, akik elviszik 
Isten igéjét a gyerekeknek és a serdülőknek!  
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Északnyugat-Európa  
 

 Észtország (Ülle Käärik, országos igazgató): Dicsérjük az Urat a gyermekmunka előtt 
megnyíló ajtókért. Imádkozzunk a keresztyének világosabb látásáért, hogy különböző 
módszerekkel és eszközökkel támogassák a gyermekszolgálatokat! Imádkozzunk a 
Lukács 10,2 szerint több munkatársért és önkéntesekért, valamint felkészítésükért, hogy 
minél több gyermeknek hirdessék az evangéliumot! Különösen az Észtországba menekült 
ukrán gyerekekért imádkozzunk és a Karácsony Együtt programért, hogy minden gyermek 
részt vehessen benne Észtországban! 
 

 Litvánia (Rita és Artūras Karenga, országos igazgatók): Imádkozzunk olyan fiatalokért, 
akik érdeklődnek a gyermek-evangélizáció és a hívő gyerekek nevelése iránt a 
gyülekezetekben és gyülekezeten kívül. Imádkozzunk, hogy több óvodás gyermeknek 
hirdethessük az evangéliumot, és Isten Lelke munkálkodjon a szívükben! 
   

 Norvégia (Ida Johnson, kapcsolattartó munkatárs): Sürgős szükségünk lenne több teljes 
idejű munkatársra, akik eljönnének Lappföldre és hirdetnék az evangéliumot. 
Imádkozzunk, hogy Isten adjon több munkatársat, akik örömmel hirdetik szeretetét a 
világnak ezen a részén. Imádkozzatok értünk, mert most fejezzük be missziói heteinket 
Tana (október 31-november 4.) és Karasjok városában (november 21-25.). Imádkozzunk 
karácsonyi klubjainkért is, amelyeket a jövő héten tartunk Alta városában (november 28-
30). Imádkozzunk, hogy sok gyerek jöjjön el és fogadja be Jézust, a Megváltót! 
  

 Svédország (Robert és Mia Åberg, csapatvezetők): Adjunk hálát Istennek azokért a svéd 
gyermekekért, akik először hallották az evangéliumot 5 Napos Klubjainkban és a 
Reménység Ukrajnáért programban. Imádkozzunk, hogy az általunk kínált képzést 
elfogadják, és több Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1-es tanfolyamot lehessen tartani!  

 

Közép- Európa 
 

 Imádkozzunk Darko és Lidija Adamekért, akik a szolgálatot vezetik Közép-Európában. 
Imádkozzunk a szolgálat fejlődéséért abban a 6 országban, amelynek még nincs országos 
vezetője! 
  

 Albánia (Kovács Barna, csapatvezető): Imádkozzunk az albán gyermekekért, mert sok 
család költözik külföldre a jobb élet reményében. Imádkozzunk új munkatársakért 
Albániában! 
 

 Bosznia-Hercegovina (Darko Adamek, ügyvezető országos igazgató): Imádkozzunk a 
jelenleg Bosznia-Hercegovinában szolgáló munkatársainkért, valamint a Zenicában és 
Kakanjban vezetett Örömhír Klubok folytatásáért! Az Úr érintse meg a gyermekek szívét 
továbbra is, hogy hozzá térjenek, és hozzon el új gyerekeket! Az Úr érintse meg a szülők 
szívét is! Kérjük, hogy a szülők engedjék gyermekeiket Örömhír Klubba járni, hogy 
hallhassák az evangéliumot! Imádkozzunk, hogy Isten szólítsa meg a keresztyének szívét, 
hogy támogassák a CEF szolgálatát ebben az országban! 
  

 Bulgária (Ivan Stoicev, országos igazgató): Imádkozzunk, hogy Isten adjon látást a bolgár 
gyülekezeteknek a gyermekek evangélizálásának fontosságáról! Imádkozzunk, hogy Isten 
hívjon el olyan munkatársakat, akik szeretik a gyerekeket! Dicsérjük Istent a csodálatos 
nyári gyümölcsökért. Dicsérjük azokért a gyerekekért, akik először hallottak Jézusról a 
Reménység a bolgár gyermekeknek programban. Hálát adunk, hogy szabadon tarthatunk 
táborokat és 5 Napos Klubokat.  
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 Horvátország (Darko Adamek, ügyvezető országos igazgató): Hálásak vagyunk az Úrnak 
Rosanáért, aki ezen a nyáron végezte a Vezetőképző Tanfolyamot. Imádkozzunk, hogy 
örömmel tanítsa az evangéliumot a gyerekeknek Horvátországban, és csatlakozzon a 
CEF csapatához! Imádkozzunk új munkatársakért! Hálát adunk az Úrnak a három lányért: 
Tonkáért, Kajáért és Ariáért, akik ezen a nyáron fogadták be Megváltójukat, Jézust.  
 

 Ciprus (Darko Adamek, csapatvezető): Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 
meglátogathattuk ezt az országot. Hálásak vagyunk az új kapcsolatokért is. Imádkozzunk 
a szolgálat terjedéséért ebben az országban! 
 

 Csehország (Zbysek Sikula, országos igazgató): Dicsérjük az Urat csapatunk új tagjaiért 
és azért, hogy szeptemberben új területi szolgálat indulhatott.  
 

 Magyarország (Ferenci Gábor, országos vezető): Imádkozzunk, hogy az Úr hívjon el 
Budapesten új teljes idejű területi munkatársat (jelenleg senki sincs), a nyugdíjas 
munkatársak helyére pedig új embereket Pécsre, valamint Nyíregyházára és környékére!  
 

 Koszovó (Darko Adamek, ügyvezető országos igazgató): Dicsérjük az Urat minden 
gyerekért/fiatalért, akik ebben az évben hallották először az evangéliumot. Könyörögjünk, 
hogy kövessék Jézust és növekedjenek benne! Imádkozzunk Arteidáért és Mirjetáért, akik 
ezen a nyáron fejezték be a Vezetőképző Tanfolyamot, és csatlakoznak a CEF 
munkájához. 
  

 Moldova (Darko Adamek, (ügyvezető országos igazgató): Dicsérjük az Urat azért az 
időszakért, amikor a menekülteknek szolgálhattunk az országos központban. 
Imádkozzunk bölcsességért, mivel serdülő hétvégét szervezünk több mint másfél év után. 
Imádkozzunk a 2022-es Karácsony Együtt programért!  Kérjük az Urat nyitott ajtókért!  
 

 Montenegró (Darko Adamek, ügyvezető országos igazgató): Hálásak vagyunk minden 
egyes gyermekért/serdülőért, aki eljön a klubjainkba. Imádkozzunk a gyermek- és tini 
szolgálatok fejlődéséért Montenegróban! 
  

 Észak-Macedónia (Pavle Kostadinov, országos igazgató): Dicsérjük Istent az elmúlt 
évért, a Karácsony Együtt programért, valamint minden gyülekezetért és önkéntesért, akik 
részt vettek benne. Több mint 70 önkéntes vett részt, és több mint 1000 gyermek hallotta 
az evangéliumot. Imádkozzunk, hogy ebben az évben is több gyülekezet és önkéntes 
csatlakozzon a Karácsony Együtt programhoz, és még több gyermek hallhassa az 
evangéliumot!  
 

 Lengyelország (Lukas Gruszczynski, országos igazgató): Imádkozzunk Piotek és Natalia 
szolgálatáért, akik új területi CEF misszionáriusok Felső-Sziléziában. Isten segítsen nekik 
új Örömhír Klubokat indítani Lengyelországnak ezen a részén, és vezesse őket 
hosszútávú munkájukban! 
  

 Románia (Daniel Leonte, országos igazgató): Imádkozzunk, hogy Isten adjon világosabb 
látást arról, kicsoda Ő, és terhelje rá jobban a szívünkre, hogy vigyük a gyermekeknek az 
evangéliumot! Imádkozzunk új munkatársakért Romániában, akiket az Úr hív el, akik 
odaszánták magukat, hogy egész életükkel Őt szolgálják.  
 

 Szerbia (Halász Sámuel országos igazgató): Dicsérjük Istent a tanfolyamokért 
(Gyermekek Evangéliumi Tanítása-1., Tinik Evangéliumi Tanítása, Nyárimisszionárius-
Képző Tanfolyam), amelyeket ebben az évben tartottunk. Hálásak vagyunk a hallgatókért. 
Imádkozzunk, hogy az Úr használja fel őket az evangélium hirdetésében! Imádkozzunk 
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még több nyitott szívű hívőért, aki kész részt venni tanfolyamon, és hirdeti az evangéliumot 
a gyermekeknek Szerbiában! 
 

 Szlovákia (Michal Frano, országos igazgató): Imádkozzunk új és fiatal területi 
munkatársakért, akik csatlakoznak a szlovák CEF-hez! Sok önkéntesünk van, akik idejük, 
erejük és pénzük nagy részét felajánlják a szolgálatra, de nem olyan könnyű megnyerni 
valakit teljes idejű munkára. Imádkozzunk, hogy a következő két évben három új 
munkatárs csatlakozzon hozzánk, akik segítenek növelni azoknak a gyermekeknek a 
számát évente 9000-ről 15000-re, akik már hallották az evangéliumot. 
 

 Szlovénia (Zvonko Turinski, országos igazgató): Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a 
gyermekek közti evangélizációt! Hadd halljon minél több gyermek Isten szeretetéről, és 
válaszoljon rá!  
 

 Törökország (SÁRGA ország): Hálásak vagyunk az Azt kérdezed, miért? füzet újabb 
török kiadásáért, amelyet mi adtunk ki és osztottunk szét török gyülekezetekben. 
Imádkozzunk, hogy eljussanak a gyerekek kezébe és adjanak nekik választ nehéz 
kérdésekre: a szenvedésre, a háborúra, valamint a bűn problémájára.  

 

Kelet-Európa   
 

 Örményország (Terenik Barjamian országos igazgató): Adjunk hálát az Úrnak a tábori 
központért, ahol nagyon sok gyermek hallhat Jézus Krisztusról, és növekedhet hitében. 

 

 Belorusszia (Igor és Victoria Dragunov, ügyvezető országos igazgató): Köszönjük az 
Úrnak azokat a lehetőségeket, amikor különböző gyermek- és serdülő csoportokkal 
találkozhattunk és Istenről beszélhettünk nekik. Imádkozzunk ilyen lehetőségekért az 
iskolaév alatt is! 
 

 EU26YKN (SÁRGA ország): Adjunk hálát a nyári szolgálatokért! Imádkozzunk a 
táborokban részt vett gyerekek és serdülők között végzett utómunkáért!  
 

 Ukrajna (Pavle Histov, megválasztott országos vezető): Imádkozzunk, hogy Isten 
kegyelméből könyörüljön országunk népén! Könyörögjünk, hogy érjen véget a háború, 
védelmet kapjunk a hideg, az éhezés, a szegénység és a betegségek ellen! Az Úr védje 
meg a munkatársakat, adjon erőt hirdetni az Igét, és adjon ébredést népünk között! 
  

 EU48RUN (PIROS ország): Kérjük az Urat új országos vezetőért! Imádkozzunk új 
munkatársakért és adományokért, melyek biztosítják anyagi hátterüket! 

 

 


