Világ-imanap, 2022.
Jézus így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Luk. 10,2)
--------------------------------------------

A Nemzetközi Iroda osztályai
Kreatív szolgáltatások – Kérjük Istent, hogy adjon mellénk további csapattagokat, akiket Ő
választott, hogy csapatunk egységes legyen és Istent dicsőítse, amint Istennek és egymásnak
szolgálunk.
Vevőszolgálat / Szállítás – Luk. 10,2 – Lucy Scherder, aki 36 évig szolgált a CEF központi
irodájában, ahol az „Evangelizing Today’s Child” magazin szerkesztésén dolgozott, 2022. végén
nyugdíjba vonul. Így a vevőszolgálati képviselő állása betöltetlen. Olyan, CEF tapasztalatokkal
rendelkező személyt keresünk, akinek tetszenek a CEF tanítási anyagai, és képes azokat
megismertetni másokkal.
Oktatás – Kérjünk bölcsességet Istentől a regionális és országos oktatási igazgatók, ill. szerte a
világban minden Oktatóképző Tanfolyamban (IOT) résztvevő számára, akik azon fáradoznak, hogy
munkatársaink száma a képzési programjaink által megsokszorozódjon!
Felsővezetés – Imádkozzunk, hogy Jeremiah meg tudja valósítani a CEF látását, megértse Isten
akaratát és a Tőle kapott buzgósággal és stratégiával hajthassa végre a CEF-re bízott missziói
feladatot!
Kérjük Isten vezetését a 2022. évi Lelki Megújulási Hét szervezésében, hogy ez a hét nagy áldást
hozzon a Nemzetközi Irodában dolgozóknak!
Postázás – Imádkozzunk, hogy most, amikor az év legzsúfoltabb időszaka következik, jó
egészségben, tiszta fejjel és pontosan tudjuk végezni munkánkat!
Támogató szolgálatok – Imádkozzunk, hogy hatékony munkával tudjuk támogatni a missziói
munkát, amellyel gyermekeket érünk el és nyerhetünk meg az Úrnak!

Nemzetközi régiók
Ázsiai – Csendes-óceáni régió
Régióigazgató: David Ra

nyerjek, amelyet a Csendes-óceáni régió CEF
szervezeténél hasznosíthatok!

Kérjük az Urat biztonságos utazásért a
Nemzetközi Központba, ahol november 26-tól
december 6-ig egy találkozón veszek részt.
Imádkozzatok, hogy lelkileg megújulhassak,
megerősödjek, és szélesebb körű látást

Régiós oktatási igazgató: Janice Johnson
Adjunk dicsőséget az Úrnak, mert csodálatos
Vezetőképző Tanfolyamot tarthattunk egy
piros országban. 19 hallgatónk volt, és Isten
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megáldotta növekedésüket az ismeretben és
az Úrban.
Irodalmi szolgálat régiós
adatkezelő: Becky Bryant

Marshall-szigetek: Joy San Juan – Az Úr
válasszon munkatársakat és országos
vezetőt, akik elvégzik a szolgálathoz
szükséges képzéseket is! Kérjük, hogy az
országos vezetőség jelenlegi tagjai és az
önkéntes Örömhír Klub tanítók elkötelezetten
végezzék az Úr munkáját!

igazgatója,

Imádkozzunk, hogy a beérkező irodalmi
anyagoknak a vámon való átjutásával csak
minimális problémák legyenek, hogy a sárga
országok igazgatói nagyobb nehézségek
nélkül vehessék át az anyagokat!

Nauru – Kérjünk védelmet a COVID ellen Almi
Grundler nőtestvér és Nauru népe számára!
Kérjük Istent, mutassa meg, hogyan
szolgálhatunk a gyermekek felé a mostani
időben!

Kínai irodalmi koordinátor: Mei Mei Lee
Imádkozzunk, hogy a kínai irodalmi csapat
pontosan és hatékonyan dolgozhasson a
tanterv 3. évének fordításán, amelynek jövő
februárra kell elkészülnie.

Új-Kaledónia: Pascal Bailly – Imádkozzunk a
CEF-szolgálat fejlesztéséért és azért, hogy
azok a gyermekek, akik már elfogadták
Krisztust, hűségesen kövessék Őt a
családjukban megélt óriási nehézségek
ellenére is!

Ausztrália – Dicsőség az Úrnak minden új
Örömhír Klubért, amely Tasmaniában indult!
Könyörögjünk az Úrhoz, hogy a meg nem tért
gyermekek is hitre jussanak, a megtértek
pedig növekedjenek!

Palau: Jho Maldangesang – Imádkozzunk,
hogy a vezetőség tagjai elkötelezetten
keressék, hogyan teremthetik elő a szolgálat
működéséhez szükséges anyagi fedezetet!

Guam/Mikronézia – Dicsőség az Úrnak, mert
Jho
Maldangesang
személyében
egy
misszionáriusnőt küldött hozzánk a munka
folytatására. Imádkozzunk, hogy Isten adjon
neki bölcsességet!

Pápua Új-Guinea: Barbra Sisimutu – Hálát
adunk Istennek az Ő oltalmáért. Imádkozzunk,
hogy
a
hazai
választásokat
kísérő
erőszakhullámot Isten tartsa kézben és
avatkozzon be!

Korea: Samuel Seo – Támasszon az Úr fiatal
munkatársakat, misszionáriusokat, bizottsági
tagokat a dél-koreai CEF-ben! Imádkozzunk,
hogy szabadon lehessen hirdetni az
evangéliumot
Észak-Koreában
is,
és
megnyíljanak az ajtók a CEF szolgálata előtt!

Fülöp-Szigetek: Joy Sidro – Imádkozzunk sok
nyitott ajtóért, hogy szerte az országban
tarthassunk Karácsonyi Klub előkészítő
szemináriumokat! Arra kérjük az Urat, hogy
adjon 1500 tanítót, akik decemberben 4500
Karácsonyi Klubot tartanak. Legyen rajtunk
Isten jóakarata, hogy karácsonykor 100 ezer
gyermeket érhessünk el!

Kiribati – Kérjük az Urat Terauango
Beneteriért: tegye Isten lehetővé, hogy
elláthassa felekezetének vasárnapi iskolai
tanítóit
a
szükséges
eszközökkel!
Könyörögjünk Istenhez, hogy a karácsonyi
anyagok megérkezzenek a karácsonyi
tanórákra!

Szingapúr – Kérjük az Urat, hogy az ázsiai –
csendes-óceáni régió országos és területi
bizottságai
nyerjenek
megújult
látást,
növekedjen
felelősségérzetük
és
elkötelezettségük, hogy betöltsék Isten tervét!

Makaó: Ruth (Chi Va) Tang – Imádkozzunk a
Karácsonyi Klub szolgálat sikeréért: a
tervezésért, hogy legyen elegendő tanító, és a
gyermekek megtérésre jussanak!

Tajvan: Peggy Lin – Imádkozzunk, hogy Isten
készítse fel a tajvani CEF országos
vezetőjének posztjára az alkalmas személyt,
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akinek szívén van, hogy elérjük a gyermekeket
Krisztusnak!

2. Sárga ország: Bayarmaa testvér — Isten
adja meg a szükséges forrásokat, hogy tíz
tartományban megtarthassuk a Karácsonyi
Klubot!

Thaiföld: Ms. Mon – Imádkozzunk, hogy a
CEF-munkatársak az Úrra figyeljenek, és hogy
Ő küldjön el több Örömhír Klub tanítót!

3. Sárga ország — Hálát adunk Istennek, hogy
beiktathattuk az országos vezetőség tagjait és
az országos ügyvezető igazgatót.

Tonga: Theresa Llorente – Kérjük, hogy a
karácsonyi leckék gond nélkül és időre
megérkezzenek a Karácsonyi Klub felkészítő
képzésekre!
Imádkozzunk,
hogy
decemberben küldjön Isten fiatalokat a
Keresztyén Fiatalok Akcióban csapatba!

1.
Piros ország: E. testvér — Kérjünk
Istentől
bölcsességet,
hogy
tovább
fejleszthessük a szolgálatot! Isten készítse el
az útját annak, hogy a CEF irodalmi anyagai
ide is eljussanak, és teljes egészében
használhassuk azokat a gyermekmunkában!

Vanuatu: John Mark Halakua — Küldjön
hozzánk Isten egy főállású munkatársat, aki
ismeri az In-Design programot!

2. piros ország: D. testvér — Kérjük az Urat,
hogy D. és a hazai munkatársak a kormány
részéről
való
üldözéstől
biztonságban
legyenek!
Imádkozzunk
az
egyes
szolgálatokért!

Japán — Kérjük, hogy küldjön hozzánk az Úr
általa választott munkatársakat!
1. Sárga ország: Trifena testvér — Dicsőség
Istennek, mert oltalmát adja minden CEFmunkatársnak! Könyörögjetek értünk, hogy
akik elvégezték a Gyermekek Evangéliumi
Tanítása tanfolyamot, szívükön viseljék, hogy
a gyermekeket el kell érni és Istenhez vezetni!

3. piros ország: P. testvér — Dicsérjük az Urat
a
nagyszerű
képzési
központért!
Imádkozzunk, hogy Isten használja fel ezt az
épületet a CEF további szolgálatainak
elősegítésére!

Kelet-közép-afrikai régió
Régióigazgató: Joseph Kavuli — Hálát adunk
Istennek, hogy Kathy Gleckler misszionáriust,
aki több mint 41 éve szolgál Kelet-KözépAfrikában, mindvégig megoltalmazta. Most az
USA-ba költözik. Imádkozzunk, hogy továbbra
is gyümölcsöt teremjen!

nyelvekre, ezenkívül a Csodás percek Istennel
áhítatos füzet 1-18. részei, az Azt kérdezed,
miért? és a Találkozz a királyok Királyával
füzetek.
Kenya: Leonard Mbai — Dicsérjük Istent a 12
kenyai
hallgatóért,
akik
elvégezték
a
gyermekmissziós
képzést,
és
főállású
munkatársként beléptek a kenyai CEF-be.

Oktatási régióigazgató: Martha Olango —
Dicsőség a régióban sikeresen megtartott
Vezetőképző Tanfolyamért és a 23 végzősért,
akik most Kelet-Közép-Afrika 6 országában
szolgálnak az Úrnak!

Uganda: Emmanuel Mukasa — Dicsérjük
Istent, amiért gondja van országos irodánk és
képzési központunk épületére. Imádkozzunk
továbbra is, hogy az ugandai CEF
előteremthesse a még szükséges anyagi
forrásokat, hogy az épület készen állhasson a

Irodalmi szolgálati régióigazgató: Florence
Aderi — Dicsérjük az Urat, mert elkészült az új
tantervhez írt 26 tanítói kézikönyv fordítása
kirundi, ruandai, szuahéli, amhara és oromo
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Dél-Szudán: Francis Candiga — Dicsérjük
Istent, amiért két Gyermekek Evangéliumi
Tanítása-1.
tanfolyamot
is
tarthattunk
(májusban és júniusban)!
Imádkozunk a november 16–19. közötti
országos konferenciáért, Isten vezetéséért és
gondoskodásáért.

legközelebbi Keresztyén Fiatalok Akcióban
felkészítésre (2023 januárjában)!
Tanzánia: Christina Mbwambo — Dicsérjük
Istent a 2021-ben elért gyermekekért;
imádkozunk Istenhez lelki növekedésükért.
Kérjük az Urat a CEF iroda és képzési központ
építéséhez az anyagi forrásokért!

1. piros ország: W. munkatárs — Isten jelentse
ki Igéjét az országban élő gyermekeknek, hogy
meghallják és meg is értsék az evangéliumot!

Ruanda: Icyishaka Maria Josee — Dicsőség
Istennek új önkéntesünkért, aki az iskolai
szolgálatban segít a ruandai CEF-nek. Kérjük,
imádkozzatok, hogy még több munkatárs és
önkéntes csatlakozzon a CEF-hez Ruandában!

2. piros ország: T. munkatárs — Dicsérjük
Istent azért, mert az országban lévő három
munkatárs sok kihívás ellenére képes elérni a
gyermekeket az evangéliummal. Mivel az
evangélium hirdetése az országban igen
veszélyes, áldozatokkal is jár. Kérjük, hogy
imádkozzatok bölcsességért, bátorságért és
nyitott ajtókért, hogy a munkatársak tovább
tudják adni az evangéliumot a gyermekeknek!

Burundi: Gustave Nduwayo — Imádkozzunk,
hogy minden CEF-munkatárs és a bizottság
tagjai egységben, harmóniában dolgozzanak,
és így sok gyermeket érhessenek el!
Kongói
Demokratikus
Köztársaság:
Mwembo Makaba — Dicsőség Istennek az Ő
védelméért, amelyben részünk lehet az
országban.
Dicsérjük Őt, mert folytatódik a CEF központ
falának építése.

3. piros ország: M. munkatárs — Dicsérjük
Istent, mivel ebben az országban a CEF
munkatársai rendkívül nehéz körülmények
között, életük feláldozásával is viszik az
evangéliumot a gyermekekhez. Imádkozzunk,
hogy még inkább vágyjanak arra, hogy elérjék a
gyermekeket, és egység uralkodjon közöttük!

Etiópia: Zerihun Furgassa — Dicsérjük Istent a
24 új munkatársért, aki 2022-ben a Luk. 10,2
szerint Etiópiában csatlakozott a CEF-hez!

Latin-amerikai régió
Régióigazgató: Abner Pineda
Dicsérjük Istent…
 mert lehetővé tette, hogy kétévi
korlátozás után tovább folytassuk a
személyes szolgálatot.


buzdíthattuk őket, hogy nagyobb
területet érjenek el a Karácsonyi
Klubokkal.

a Dominikai Köztársaságban tartott
Vezetőképző Tanfolyamért, amelynek
köszönhetően kilenc főállású munkatárs
állhatott szolgálatba.



mert idén ismét hangsúlyt kaphat a
Karácsonyi Klubok szolgálata.



a személyes találkozásért a panamai
országos vezetőkkel, melynek során
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az új munkatársakért, akik idén kezdték
a szolgálatot.



azért a lehetőségért, hogy Kubába 1000
db „Immánuel” bibliai leckét küldhettünk.



az imabizottságért, amely nagyszerűen
tud imádságra buzdítani az egész
régióban.



mert elkészülhetett az
Tanfolyam 2. kézikönyve.

Oktatóképző





mert
Argentínában
Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. próbaalkalmat
tarthattunk online.

hogy a személyes és az online
konferenciák
egyaránt
megfelelhessenek az igényeknek!



Könyörögjünk…
 hogy a november 8–16-ig tartó
guatemalai Gyermekek Evangéliumi
Tanítása 2. tanfolyamról készülhessen
felvétel!

hogy a konferencia előadói Isten
eszközeiként buzdíthassanak minket
arra, hogy vezessük Krisztushoz a
gyermekeket!



hogy Paraguayban a 2023. augusztusi
projekt keretében elérjünk 20 ezer
gyermeket az evangéliummal!



hogy Isten nyisson ajtókat (különösen az
állami iskolákban), hogy a jövő évben
még több gyermeket érjünk el
személyesen!



hatékony együttműködésért a helyi
gyülekezetekkel, hogy buzdíthassuk őket
a gyermekek felé való szolgálatra!



sikeres stratégiai tervezésért a régió
mind a 20 országában!



hogy Isten válassza ki azokat, akik részt
vesznek
a
Tini
Oktatóképző
Tanfolyamon 2023. februárban!



minden országos vezető számára
Istentől kapott bölcsességért a tisztújítási
tervek elkészítéséhez!



Isten
vezetéséért,
hogy
így
választhassuk ki az új latin-amerikai
régióigazgatót!



a régió-szerte folyó Karácsonyi Klub
felkészítésekért!



hogy munkatársaink és önkénteseink
biztonságban
utazhassanak
a
Karácsonyi
Klub
felkészítő
szemináriumok megtartására!



hogy a Karácsonyi Klub felkészítéseken
részt vevők elhívást érezzenek, hogy
egynél több klubot is tartsanak a
karácsonyi időszakban!



hogy Paraguayban jövőre 30 hallgató
jelentkezzen
a
Vezetőképző
Tanfolyamra!



hogy
a
paraguayi
Vezetőképző
Tanfolyam hallgatói elő tudják teremteni
a szükséges anyagiakat!

Közel-keleti régió
Régióigazgató: Justin testvér
 Imádkozzunk a 2022. évi CAMEL
(Karácsony a közel-keleti országokban)
programért, hogy kiképezhessünk 120
ezer önkéntest, 5000 Karácsonyi Klub
felkészítő szemináriumot indíthassunk,
250 ezer Karácsonyi Klubot tarthassunk,
és 8 millió gyermeket érhessünk el!


Oktatás – Imádkozzunk, hogy 100 új munkatárs
kapjon elhívást a szolgálatra, és évente
legalább hat Vezetőképző Tanfolyamon fel is
készíthessük őket a szolgálatra! Kérjünk
bölcsességet, hogy fel tudjuk készíteni az új
munkatársakat ebben a környezetben, ahol
igen sok a korlátozás!

Imádkozzunk, hogy elindulhasson a
Satellite TV Örömhír Klub TV-csatorna
10 nyelvű adással!

Irodalom – Imádkozzunk valamennyi közelkeleti
ország
irodalmi
koordinátoráért!
Imádkozzunk,
hogy
a
2023–24-ben
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3. piros ország – Imádkozzunk a decemberi
Karácsonyi Klubokért!
Könyörögjünk a
megvalósításért, és azért, hogy sokak életét
megérinthesse az üzenet!

megtartandó Örömhír Klubok bibliai leckéit és
egyéb anyagait lefordíthassák 20 nyelvre, és ki
is tudják nyomtatni!
Média – Imádkozzunk a jelenleg folyó médiakészítési munkálatokért hindi, dari és arab
nyelveken, a média-készítésért a régió összes
nyelvén, valamint a helyi média-igazgatókért!

4. piros ország – Imádkozzunk, hogy a
Világkupa
Fesztivál
program
során
felkészíthessünk 4500 önkéntest 100 területen,
és 30 ezer klubban egymillió gyermeket
érhessünk el!

Perzsa-Arab-öböl
 Imádkozzunk két új célországért, hogy
megnyíljanak a CEF szolgálata előtt!


5. piros ország – Imádkozzunk csodáért, hogy
elérhessünk 2000 új gyermeket, aki hallja az
evangéliumot és válaszol rá!

Imádkozzunk, hogy több arab nyelvű
szolgálatot
tarthassunk
az
Öböltérségben!

6. piros ország – Imádkozzunk, hogy Isten
védelmezze
csapatunkat
a
karácsonyi
időszakban, amikor utcai evangélizációkat
tartunk!

India
–
Imádkozzunk
a
szolgálat
kiterjesztéséért valamennyi államban!

7. piros ország – Imádkozzunk a muszlim
hátterű
gyermekek
és
felnőttek
közti
szolgálatért!

Izrael – Imádkozzunk, hogy a CEF-önkéntesek
hosszabb időre kötelezzék el magukat!

8. piros ország – Imádkozzunk a CEF újra
szervezéséért,
a
főállású
munkatársak
toborzásáért és azért, hogy elérhessük a
gyermekeket Krisztusnak!

Libanon – Imádkozzunk Isten vezetéséért és
gondoskodásáért, hogy a CAMEL projekt által
az itteni nehéz körülmények között is sok
gyermeket elérhessünk!

9. piros ország – Imádkozzunk a szigeteken
lakó gyermekekért, akikkel a vallás nevében
erőszakoskodnak!

Málta – Imádkozzunk, hogy Isten vezetésével
elérhessük a 2023. évre kitűzött célokat!

10. piros ország – Imádkozzunk, hogy Isten
nyisson ajtót a kapcsolatteremtésre a földalatti
gyülekezetekkel!

1. sárga ország – Imádkozzunk, hogy a CEF az
országban hivatalosan bejegyzett szervezet
lehessen!

11. piros ország – Imádkozzunk, hogy mind a
29 főállású munkatársra ráterhelje Isten, hogy
minél több gyermeket el kell érniük az
országban!

2. sárga ország – Imádkozzunk, hogy
csapatunk gondolkodásában és látásában
egység uralkodjon!

12. piros ország – Imádkozzunk, hogy Isten
oltalmazza meg a CAMEL projektet, a
Karácsonyi Klubok új helyszíneit és a
szolgálókat! Imádkozzunk a tanítókért, akiket
várunk a Karácsonyi Klub felkészítő alkalmakra!

3. sárga ország – Imádkozzunk nyitásért az
arab gyülekezetekben!
4. sárga ország – Imádkozzunk a 2023. évi
Vezetőképző Tanfolyamért; egy helyszínért,
ahol megtarthatjuk!

13. piros ország – Imádkozzunk, hogy az
Örömhír Klub szolgálat továbbra is áldás legyen
mind a megtért, mind a nem megtért gyermekek
életében!

1. piros ország – Imádkozzunk a gyülekezetek
és a hívők biztonságáért!
2. piros ország – Imádkozzunk, hogy elérjük a
2023. évi céljainkat: azt, hogy új területeket is
elérünk, és sok önkéntest készítünk fel!

14. piros ország – Imádkozzunk a politikai
helyzetért és a városokért, amelyek tele vannak
olyan emberekkel, akiknek nincs sem élelmük,
sem lakhatási lehetőségük!
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15. piros ország – Imádkozzunk a decemberi
és januári Karácsonyi Klubokért; könyörögjünk,
hogy újabb gyermekek is eljöjjenek, és
megismerhessék Krisztust!

17. piros ország – Imádkozzunk, hogy akik
Gyermekek
Evangéliumi
Tanítása
1.
tanfolyamot végeztek, több gyermeket érjenek
el! Könyörögjünk új koordinátorért, aki vezeti a
gyermekszolgálatot!

16. piros ország – Imádkozzunk, hogy a
Karácsonyi Klubok által elérhessünk 10 ezer
gyermeket! Imádkozzunk, hogy a felkészítő
szemináriumokon ösztönzést kapjanak az
önkéntesek!

18. piros ország – Imádkozzunk, hogy fel
tudjunk készíteni 50 tanítót, legalább három
Karácsonyi Klubot tarthassunk és elérhessünk
összesen 150 gyermeket!

Észak-amerikai – Karibi régió
Régióigazgató:
Beltane
Harrigan
–
Imádkozzunk, hogy bőséges aratást hozzanak
a 2022. évi Karácsonyi Klubok, ahol 300 ezer
gyermek elérését tűztük ki célul! Kérjük, hogy a
lelkigondozáson keresztül sokan jussanak el a
megtérésre!

Jézus sok gyermeknek legyen személyes
Megváltója!
Ramona Bethell – Imádkozzunk, hogy Isten
vegye el a félelem lelkét munkatársaink
szívéből, és adja meg, hogy bátran
beszélhessenek másoknak a szolgálatról, bízva
abban, hogy Isten be fog tölteni minden
szükséget
az
Ő
gazdagsága
szerint
dicsőségesen a Krisztusban!

Petronella Farnum – Imádkozzunk, hogy
régiónk országos vezetőségei Isten vezetése
alatt kiemelten fontosnak tartsák minden
munkatárs lelki, érzelmi és fizikai jóllétét!
Gwen Foord – Imádkozzunk, hogy Isten
szeretetével, erejével, bölcsességével és a Tőle
kapott tisztánlátással szolgálhassam Őt itt az
irodában!

Bill és Beth Vogel – Imádkozzunk, hogy sok
lelkipásztor tegye magáévá a gyermekek
elérése és tanítása iránti látást!
Anguilla: Ann Marie Campbell – Imádkozzunk,
hogy az Úr hívjon el több főállású munkatársat,
elsősorban fiatal férfiakat! Imádkozzunk több
anyagi támogatásért, több Örömhír Klub
tanítóért és a 2023. elejére tervezett Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamért!

Területi
igazgató:
Florita
Kentish
–
Imádkozzunk, hogy minden országban minden
vezetőségi és bizottsági tag, önkéntes és
munkatárs egy csapatként tudjon dolgozni: egy
látással, felülről való, kiváló lelkiséggel és
ismerettel, hogy 2022-ben és 2023-ban még
nagyobb hatása legyen szolgálatunknak, és
még több gyermeket érjünk el!

Antigua: Fitzgerald Semper – Imádkozzunk,
hogy hatalmasan megsokszorozódjon Antiguán
és Barbudán a munkatársak száma! Az év
hátralévő részét a képzésre fordítjuk.

Oktatási
igazgató:
Janet
Snyder
–
Imádkozzunk a 18 jelentkezőért a Karibszigeteken, akiknél folyamatban van a
jelentkezésük jóváhagyása a Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamra!

Aruba – Imádkozzunk, hogy a korábban
felkészített tanítók szolgálatba álljanak és
megnyerjék az Arubán élő gyermekeket
Krisztusnak!
Bahama-szigetek:
Eunice
Perpall
–
Imádkozzunk a bahamai CEF új országos
irodájának építéséért! Imádkozzunk anyagi
támogatásért és azért, hogy az Úr adjon minden
részlethez
bölcsességet
és
az
Ő
gondoskodását!

Adminisztratív asszisztens: Lisa Moss –
Imádkozzunk, hogy azok, akik részt vettek a
Karácsonyi Klub felkészítésen Jamaicában,
még inkább átérezzék, hogy a gyermekeket el
kell érni az evangéliummal! Imádkozzunk, hogy
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Barbados: Sheron Knight – Imádkozzunk, hogy
2022-ben és 2023-ban minden területen
kiterjeszthessük szolgálatunkat, valamint hogy
az Úr Jézus Krisztus még több gyermeknek
legyen személyes Megváltója!

Guadeloupe – Imádkozzunk a guadeloupe-i
CEF stratégiai terveinek megvalósulásáért!
Isten adjon meg mindent, amire ehhez szükség
van!
Guyana: Renwick Walcott – Imádkozzatok
értünk, hogy ismeretet, bölcsességet nyerjünk,
megértsük a kort, amelyben élünk, és
igyekezzünk, hogy az adódó lehetőségeket a
legnagyobb mértékben kiaknázzuk!

Belize: Rafael Ku – Imádkozzunk, hogy Isten
küldjön egy kétnyelvű tanítót, hogy így
elérhessük a spanyol nyelvű gyülekezetekbe
járó gyermekeket is!
Bermuda: Melvyn Bassett – Hálát adunk az
Úrnak, mert áldást adott az 5 Napos Klub
szolgálatra az egész szigeten. Dicsőség Neki az
elvetett, öntözött magért és az Isten által
learatott termésért!

Haiti: Jacky Gilles – Dicsőség Istennek a haiti
CEF szolgálatért! A szolgálat 40 éves
fennállásának megünneplésére készülünk.

Bonaire – Imádkozzunk, hogy újra indulhasson
a CEF szolgálata! Könyörögjünk, hogy főállású
vezetőnk lehessen!

Jamaica: Michael Scott – Imádkozzunk, hogy
az Úr küldjön alkalmas embereket a
manchesteri,
hanoveri,
westmorelandi,
portlandi és St. Thomas-i gyülekezetek
vezetésére!

Brit Virgin-szigetek: Eloise Estridge –
Imádkozzunk, hogy Isten szóljon az országos
vezetőkön és a munkatársakon keresztül,
amikor ismertetjük a CEF munkáját!

Martinique – Imádkozzunk, hogy több
munkatárs legyen, aki gyermekek és
tizenévesek felé szolgál, hogy betöltsük a
Krisztustól kapott missziói parancsot!

Kanada: Gwen Foord – Imádkozzunk, hogy a
gyülekezetek együttműködjenek a CEF-fel, és
így szolgálhassunk a gyülekezetekbe járó
gyermekek felé!

Montserrat – Imádkozzunk, hogy az Úr küldjön
olyan önkénteseket és vezetőket, akiknek
szívén van a gyermekek evangélizálása, hogy
mielőbb elkezdődhessen az aktív szolgálat!

Kajmán-szigetek:
Caris
Bramwell
–
Imádkozzunk, hogy Isten adjon a Kajmánszigeteki CEF-nek rugalmas vezetőket és égő
szívű önkénteseket a CEF albizottságaiban és
az Örömhír Klubokban folyó szolgálatra! Kérjük,
hogy szolgálatunk az iskolai csoportok által még
több gyermeket érjen el, és elindulhasson a
rádiós gyermekszolgálat is!

Saint Kitts és Nevis: Jewel
Imádkozzunk, hogy az Úr
munkatársakat az egész területen,
arra, hogy Örömhír Klubokban
gyermekeket!

Wilkins –
hívjon el
akik készek
tanítsák a

Saint Lucia: Claudette Adams – Imádkozzunk,
hogy az Úr segítse a Saint Lucia-i CEF
szervezetet az ingatlanvásárlásban!

Curaçao – Imádkozzunk, hogy hazánkban is
megalakulhasson a CEF szolgálat!

Saint Vincent és a Grenadine-szigetek:
Jackie Ackie – Imádkozzunk a vezetőségben
folyó munkáért: a szolgálat építéséért, hogy
Isten adjon vezetést és bölcsességet az új
szolgálati év terveinek elkészítéséhez!

Dominika: Melissa James – Imádkozzunk,
hogy minden Örömhír Klub elinduljon, mielőtt
újra kitör év végén a COVID! Imádkozzunk,
hogy legalább öt új Örömhír Klub alakulhasson!
Francia-Guyana – Imádkozzunk az országos
bizottság megerősödéséért, hogy nagyobb
odaszánással hordozzák a munka terhét!

Saint Maarten – Imádkozzunk, hogy a szigeten
is elindulhasson a szolgálat, amellyel elérhetjük
a gyermekeket!

Grenada: Cheryl Jessemy – Imádkozzunk,
hogy megkezdődhessen az országos iroda
építése!

Suriname: Sharon Karg-van-Leeuwaarde –
Imádkozzunk az e hónapra tervezett Karácsonyi
Klub
műhelyekért!
Könyörögjünk
az
8

előkészítésért, kérjük el az erőt, az egészséget
és a biztonságos utazást! Imádkozzunk, hogy a
résztvevők lelkesek legyenek, és szívükre
helyeződjön a meg nem tért gyermekek ügye!

Amerikai Egyesült Államok: Fred Pry –
Imádkozzunk, hogy minél több Karácsonyi
Klubot tarthassunk, sok gyermek jöjjön el és
feleljen az evangélium üzenetére!

Trinidad és Tobago: Carrill Melville –
Imádkozzunk, hogy jó helyet találjunk a CEF
irodái számára mind északon (Bon Air Village
Plazán), mind délen!

Amerikai Virgin-szigetek – Imádkozzunk,
hogy az Úr hívjon el valakit országos
koordinátornak, aki szenvedélyesen hirdeti a
gyermekeknek az evangéliumot!

Turks és Caicos-szigetek – Imádkozzunk,
hogy az Úr mielőbb hívjon el egy személyt az
országos koordinátori feladatkörre!

Dél-afrikai – Indiai-óceáni régió
Régióigazgató: Frik Janse van Rensburg –
Könyörögjünk
bölcsességért,
szeretetért,
engedelmességért, hitért, hogy azt tehessük,
amit Isten adott elénk! Minden gyermekért,
minden nemzetben, minden napon.

Réunion: Marie-Christine Salim – Imádkozzunk
a vezetőségért, hogy új emberekkel is
erősödjön és hatékonyabb legyen!
Lesotho: Mathabo Monyaka – Dicsőség az
Úrnak a hazai szolgálat növekedéséért!

Imádkozzunk új vezetők elhívásáért!

Madagaszkár: Diavolana Andrianarijaona –
Dicsőség Istennek, hogy vezet minket:
Vezetőképző Tanfolyamot tartottunk 21
hallgatóval, akik közül hatan már jelentkeztek is
főállású szolgálatra. Jelenleg gyakorlati idejüket
töltik.

Irodalmi szolgálati régióigazgató: Kobus
Viljoen – Dicsőség az Úrnak a régiónkba
érkezett sok-sok irodalmi anyagért! Nagy áldás
a munkatársaknak, hogy használhatják őket
szolgálataikban.

Malawi: Elizabeth Goba – Imádkozzunk, hogy
egység, szeretet és megértés legyen a
munkatársak között!

Oktatási
régióigazgató:
Marie-Marthe
Rasoanantenaina – Hálát adunk minden
tanítóért, akiket a régióban felkészíthettünk, és
azért, hogy naponta elérhetünk újabb
gyermekeket.

Mauritius: Pauline Kut Lin Loong – Hálát
adunk, hogy elérkezhettünk az építési projekt
utolsó fázisához!

Oktatási igazgatók: Stephen és Beth Kabamba
– Dicsőség Istennek, hogy Zambiában
Oktatóképző Tanfolyamot tarthattunk, és a hét
végzett
oktató
most
már
Gyermekek
Evangéliumi Tanítása 1. tanfolyamokon tanít!

Mozambik: Jossefa Ngomane – Dicsőség az
Úrnak, hogy a nampulai helyi irodának megvan
a helye, és elkezdődhetett az építkezés!
Namíbia: Trudie van Niekerk – Dicsőség az
Úrnak a több mint 20 ezer gyermekért, akiket a
2022. évben elérhettünk Namíbiában!

Angola:
Evalina
Castro
Teodoro
–
Imádkozzunk,
hogy
a
Vezetőképző
Tanfolyamra jelentkezettek és az oktatók is
idejében megkapják útlevelüket!

Dél-afrikai Köztársaság: Daisy Naicker –
Dicsérjük Istent, mert az iskolák fokozatosan
megnyílnak a CEF Örömhír Klubjai és
összejövetelei előtt!

Botswana: Reuben Akormedi – Imádkozzunk,
hogy nyitott ajtókat találjunk a botswanai
iskolákban!

Seychelle-szigetek:
Antoine
Dupres
Dicsérjük az Urat, mert oltalmat és
egészséget ad minden munkatársunknak!
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–
jó

Szváziföld: Saint Sibusiso – Dicsőség Istennek,
hogy megvédte Saintet és Kanyie-t súlyos
autóbalesetük során!

Zimbabwe: Prosper Mpofu – Imádkozzunk,
hogy az aratás Ura több munkást küldjön
szolgálatba országunkban!

Zambia: Joyce Kaoma – Hála a jól sikerült
júniusi vezetőségi ülésért és a júliusi Országos
Konferenciáért!

1. piros ország – Imádkozzunk az ingadozó
CEF-munkatársakért, hogy megálljanak a
hitben!
2. piros ország – Imádkozzunk a Karácsonyi
Klub felkészítésekért!

Nyugat- és Közép-afrikai régió
három hallgatónkért, aki részt vehetett az
elefántcsontparti Vezetőképző Tanfolyamon!

Régióigazgató: Alex Twum




Dicsőség Istennek, mert 2022-ben két
Vezetőképző Tanfolyamnak is otthont
adhattunk:
Elefántcsontparton
és
Ghánában!
Könyörögjünk a régióigazgatóért, hogy az
Úrtól kapott vezetéssel és bölcsességgel
vezethesse a nyugat- és közép-afrikai régió
szolgálatát!

Egyenlítői-Guinea: Karina Serratos Ruelas
Dicsérjük Istent gondoskodó szeretetéért, hogy
a tanítók továbbra is viszik az örömhírt a
gyermekeknek a szolgálatot érő próbák és
kihívások ellenére. Imádkozzunk a tanítókért és
az oktatókért, hogy bátorságot nyerjenek és
tovább folytassák a missziót!

Benin: Charles Menou – Isten segítsen
bennünket, hogy 2022. végére a Tőle kapott
látással elérhessünk 100 ezer gyermeket!

Gabon: Aime Nyama Roger – Imádkozzunk,
hogy Isten küldjön hozzánk legalább öt főállású
munkatársat! Kérjük, hogy rendelje ki a
szükséges anyagiakat is!

Burkina Faso: Emmanuel Lankoande –
Dicsérjük az Urat hét munkatársunkért, aki részt
vett a ghánai vagy az elefántcsontparti
Vezetőképző Tanfolyamon!

Ghána: Theresah Alberta Davidson – Dicsérjük
Istent gondoskodásáért, a sikeres „Untold
Millions” [„Milliók, akiknek még nem mondták el
(az evangéliumot)”] misszióért és a ghánai CEF
fennállásának 50. évfordulójáért!

Kamerun: Agnes Nfoka Tantoh – Imádkozzunk,
hogy az Úr tüzet adjon munkatársaink szívébe,
és így szolgáljanak az evangéliummal a
kisgyermekek között!

Bissau-Guinea: Zinha Ie Da Silva – Dicsérjük
Istent, hogy ebben a félévben is megtartotta a
CEF valamennyi munkatársát!

Zöld-foki szigetek: Jandira Fonseca –
Dicsérjük
Istent,
amiért
meggyógyította
vezetőnket és megőrizte őt és családját!

Guinea (Conakry főváros): Simon Pierre
Millimono – Dicsérjük Istent a három újabb
munkatársért, akikkel megajándékozott: André,
Fayimba Phoster és and Jean Mamy!

Elefántcsontpart: Kalou Ambroise – Dicsérjük
Istent, hogy 2022-ben, 30 év elteltével ismét
segített megszerveznünk a francia nyelvű
Vezetőképző Tanfolyamot!

Libéria: Tom Logan – Dicsérjük Istent, mert a
2022. év első felében is megtartotta a
munkatársakat, az Örömhír Klubokba járó
gyermekeket és tanítóikat!

Közép-afrikai
Köztársaság:
Joseph
Kpikoumbano – Könyörögjünk, hogy béke és
biztonság legyen hazánkban!

Mali: Andre Banou – Hálát adunk Istennek az
ország biztonsági és társadalompolitikai
helyzetében beállt javulásért.

Kongói Köztársaság (Brazzaville főváros):
Pastefor Raby Makouta – Dicsérjük Istent
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Nigéria: Jonah Tsado – Dicsérjük az Urat
minden, az év során elért gyermekért. Hálát
adunk Istennek minden lehetőségért, amelyet Ő
sorra megnyit előttünk – az itteni kihívásokkal
szemben is, ezzel biztosítva, hogy a gyermekek
nem maradnak a megváltás üzenete nélkül.

Togo: Philo Abalo

São Tomé és Príncipe: Adnilson De Sousa
Pereina
Rosa
–
Dicsérjük
Istent
a
gyermekszolgálatokért: Örömhír Klubokért, Tini
Klubokért, vasárnapi iskolai alkalmakért. Több
helyen tartjuk ezeket, a házamban is.

1. sárga ország: Tourdjim testvér – Hálát adunk
Istennek, hogy B. lelkipásztor eljutott az
Elefántcsontparton tartott francia Vezetőképző
Tanfolyamra. Sikeresen elvégezte, és baj nélkül
hazaért.

Szenegál: Demba Sene – Dicsérjük Istent
azért, amit végzett a gyermektáborunk alatt!
Sok gyermek fogadta be Jézust.

2. sárga ország: Bernadette testvér




Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el több
munkatársat!
Imádkozzunk, hogy több gyülekezet is
támogassa szolgálatunkat!

Dicsőség az Úrnak, hogy két munkatársunknak
is tudtunk ösztöndíjat adni, hogy eljussanak az
elefántcsontparti
francia
Vezetőképző
Tanfolyamra!

Sierra Leone: Eileen Armartey – Dicsérjük az
Urat négy önkéntesünkért, aki most állt
szolgálatba főállásban.
Gambia: Seo Seong Bok – Jelenleg egyetlen
főállású munkatársunk van, ugyanakkor tervünk
az, hogy még 2025 előtt eljussunk minél több
országrészbe szolgálatunkkal. Ezért kérjük,
imádkozzatok velünk, hogy jöjjön több
odaszánt, istenfélő ember, és szolgáljon a
gambiai CEF főállású munkatársaként!

1. piros ország – Imádkozzunk, hogy Isten
nyissa meg ezt az országot az evangélium előtt,
hogy a gyermekek szabadon hallgathassák
Isten Igéjét!
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