19. kedd – Moldova
Kérjük, imádkozzatok, hogy a tervezett képzések
megvalósulhassanak személyesen vagy online!
Imádkozzunk, hogy minden képzésre olyan tanítók
érkezzenek, akik elkötelezettek a gyermekek vagy a
tinik felé való szolgálatra!
20. szerda – Lengyelország
Hálásak vagyunk Istennek Marekért és Martáért, akik
bibliai leckéket vesznek videóra a lengyelországi CEF
számára! Imádkozzunk, hogy kisbabájuk, akit január
végére, február elejére várnak, biztonságos
körülmények között születhessen meg!
21. csütörtök – Görögország
Kérjük, imádkozzatok, hogy az új év jól kezdődjön!
Azért imádkozunk, hogy a hónapokig tartó
karanténállapot után a szokott mederben folyhassanak
tovább az Örömhír Klubok és a többi
gyermekprogram.
22. péntek – Közép-Európa
Dicsérjük az URat az egyes misszionáriusok
szolgálatát támogató hűséges keresztyénekért, de
azokért is, akik a havonkénti hiányunk fedezésében
vannak segítségünkre. A tavalyi évben minden
szolgálat költségét sikerült fedezni. Imádkozzunk az
Európai Partnerségi Szolgálat csapatáért, amely
keményen dolgozik azért, hogy felvegye a kapcsolatot
a lehetséges adományozókkal!
23. szombat – nemzetközi CEF
A járvány miatt a CEF következő nemzetközi
konferenciáját (2021. május 3-tól 7-ig) nem
konferencia-központban tartjuk meg, ahogyan szoktuk,
hanem online fogjuk megszervezni. Imádkozzunk a
rendezvényt előkészítő nagy csapatért és azért, hogy
az ÚR bőséges áldást adjon a konferenciára!
24. vasárnap – Horvátország
Imádkozzunk, hogy Isten erősítse meg a
gyermekmunkásokat!
Imádkozzunk,
hogy
a
munkatársak és az önkéntes segítők is egészségesek
legyenek! Kérjük az URat, hogy küldjön új aratókat a

munkamezőre, hogy több gyermeket érhessünk el az
evangéliummal!
25. hétfő – nemzetközi CEF
Imádkozzunk továbbra is, hogy az ÚR nyissa meg
Észak-Koreát a gyermek-evangélizációra!
26. kedd – Csehország
Csehországban még mindig nagy hiány van területi
munkatársakból. Imádkozzunk a nyári Vezetőképző
Tanfolyam leendő hallgatóiért, hogy Isten adjon nekik
erős vágyat a hazánkban élő, nem megtért gyermekek
elérésére!
27. szerda – Románia
Hálásak vagyunk Istennek, mert gondját viseli a
www.everychildinromania.com
honlapon
futó
különböző projekteknek. Imádkozzunk, hogy Isten
áldjon meg mindenkit, aki adakozott erre, és adja, hogy
2021-ben is elegendő támogatás jusson ezekre a
projektekre!
28. csütörtök – Magyarország
Imádkozzunk, hogy az elkövetkező hónapokban újabb és
újabb Örömhír Klubok indulhassanak el akár Zoomon
keresztül, akár személyes jelenléttel!
29. péntek – Albánia
Imádkozzunk, hogy Isten adjon az országban folyó
szolgálathoz
anyagiakat
és
új
gyermekmisszionáriusokat!
30. szombat – Lengyelország
Imádkozzunk Danutáért és Łukaszért! Február elején
lesz az esküvőjük, utána terveik szerint Podkarpaciében
fognak letelepedni. Szükségük van Istentől kapott
vezetésre és erőre, mivel Danutának a területi CEF
szolgálat elindításához új kapcsolatokat kell keresnie.
31. vasárnap – Görögország
Okostelefon-alkalmazást készítettünk, amelyen keresztül
az exerevnites.com honlap (a görög Csodaklikk oldal)
érhető el. Kérjük, imádkozzatok, hogy sok gyermeknek
váljon ez a javára az által, hogy szüleik telefonján is az
evangéliumot hallgathatják!

„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?”
Zsolt 27,1a

Dominus Illuminatio Mea
A fenti latin kifejezés a 27. Zsoltár bevezetőjéből ered:
„Az Úr az én világosságom”. Ez a mondat
évszázadokig volt a jelmondata az angol nyelvterület
legrégebbi egyetemének, a híres Oxfordi Egyetemnek.
Ez a jelmondat látható az egyetem címerén is, utalva
arra, ami több száz éven át az egyetem professzorainak
is a felismerése és meggyőződése volt: hogy egyedül
az az igazi megértés és tudás, amit a Biblia Istenétől
kaphatunk.
A Biblia világosan kijelenti, hogy az ÚR a világosság.
Az ÚR Jézus is így tett bizonyságot: „Én vagyok a
világ világossága” (Jn 8,12).
A történelem is azt mutatja, hogy mind az egyéni
életben, mind a társadalomban csak ott volt világosság,
ahol az emberek Isten Igéjét kutatták, tanulták és élték.
Szomorú, hogy ma a világ sok egyetemén – már az
óvodákban elkezdve, majd az általános és
középiskolákban folytatva – próbálják figyelmen kívül
hagyni, sőt akár tiltani is Isten Igéjét. Ez alól az
Oxfordi Egyetem sem kivétel. Csoda-e, ha az egész
világ száguld a legmélyebb sötétségbe?
Tömegek követelik, hogy higgyük el, hogy az
emberiség más utakon-módokon is megvilágosodhat.
Zsákutcába visz minden ilyen kísérlet.
Nekünk csak egy üzenetünk van, amely felülről
származik és hiteles, amely a gyermekeknek szól,

hogy ne járjanak sötétségben. A szívünk mélyéből kell
vallanunk: „Az ÚR az én világosságom és
üdvösségem”, ezért hát „kitől féljek?”
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
(ford.: Fejős Gergő)

1. péntek – Moldova
Dicsérjétek velünk az Urat az „Ünnepeljük másként a
karácsonyt” projektért, amely decemberben kezdődött
és most, januárban is tart! Imádkozzunk, hogy a
Szentlélek munkálkodjon azok szívében, akik
munkatársainktól, önkénteseinktől hallották, vagy a
karácsonyi füzetekből olvasták az örömhírt!
2. szombat – Észak-Macedónia
Imádkozzunk, hogy idén karácsonykor (január 7-én)
minden gyermek nyitott szívvel hallgassa az
evangéliumot, akár személyesen, akár online teszi ezt!
Hála az Úrnak minden tanítóért, aki kész elmondani az
evangéliumot a gyermekeknek!
3. vasárnap – Montenegró
Imádkozzunk a téli tini táborért, amelyet terveink
szerint – ha a kormány engedélyezi – a téli szünetben
fogunk megtartani! Isteni bölcsességre és vezetésre
van szükségünk ahhoz, hogy úgy vezethessük a tábort,
ahogy az a tinik épülésére és bátorítására válik.
4. hétfő – Szerbia
Könyörögjünk nyitott ajtókért, hogy január 7-én, az
ortodox
karácsony
napján
hirdethessük
az
evangéliumot a gyermekeknek! Imádkozzunk, hogy
minden gyermek, aki hallotta az örömhírt
karácsonykor, akarja Istent jobban megismerni!
5. kedd – Montenegró
Tervezzük, hogy kis csoportokban karácsonyi
csomagokat juttatunk el az otthonokba, és Karácsonyi
Klubokat tartunk. Imádkozzunk, hogy Isten őrizze
meg mindazokat, akik ebben a nehéz, járványos
időszakban viszik az örömhírt a gyermekeknek és a
tiniknek!

6. szerda – Bosznia-Hercegovina
Reménységünk és imádságunk, hogy az Úr a karácsonyi
és újévi programokat követően új Örömhír Klubok előtt
is ajtót nyit, ahol taníthatjuk a gyermekeket Krisztus
megismerésére!
7. csütörtök – Bulgária
Dicsérjük Istent, amiért lehetővé teszi, hogy tartsunk
mind online Karácsonyi Klubokat, mind személyes
találkozókat! Imádkozzunk Krasziért és Andrejért, akik
továbbra is tanítanak a Pleven környéki iskolákban!
8. péntek – Szlovénia
Imádkozzunk, hogy Isten Igéje, amit
hirdettünk, munkálkodjon gyermekek
szívében! Adjon Isten áldott esztendőt,
szabadon taníthatunk és közösségben
gyermekekkel!
9. szombat – Albánia
Imádkozzunk a karácsonyi
utótalálkozókért!

decemberben
és felnőttek
amikor újra
lehetünk a

alkalmakat

követő

10. vasárnap – Szlovákia
Imádkozzunk nőtestvérünkért, Andrea B-ért, aki Martin
városban indítja el a CEF szolgálatát! Az ottani
gyülekezeteknek szeretne segítségére lenni CEF anyagok
eljuttatásával, tanfolyamok, szemináriumok tartásával és
közvetlen gyermekmunkával. Kérjük imádságaitokat,
hogy az ÚR adjon neki sok áldást a szolgálat
elindításához, és adjon mellé sok munkatársat, önkéntest
és imatámogatót!
11. hétfő – Románia
Hálásak vagyunk Istennek az online levelező
szolgálatért. Dicsérjük az Urat a CEF munkatársaiért,
akik részt vesznek a leckék előkészítésében és
leveleznek a gyermekekkel! Imádkozzunk, hogy 2021ben legalább 500 gyermek kezdje el tanulmányozni Isten
Igéjét ezen az internetes oldalon!
12. kedd – Csehország
Dicsérjük az Urat minden adományozóért, aki támogatta
a CEF szolgálatát 2020-ban! Az ő adományuk tette
lehetővé, hogy a CEF csapata országunkban is

folytathatta szolgálatát, és a bosznia-hercegovinai
CEF-nek is nyújthatott némi segítséget.
13. szerda – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk, hogy a tábor igazgatói, Sándor és Klára,
miután átvészelték a COVID-19-et, teljesen
meggyógyuljanak!
14. csütörtök – Koszovó
Imádkozzunk főállású munkatársaink, Metus és Nora
unokájáért! A kislánynál leukémiát állapítottak meg.
Gyógyítsa meg őt az ÚR hatalmas kezével!
15. péntek – Törökország
Egy internetes TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi
Tanítása) tanfolyam tartását tervezzük. Imádkozzunk,
hogy az ÚR hozza el azokat a hívőket, akiket jónak lát,
és segítsen az oktatóknak, hogy ezúton is közvetíteni
tudják minden résztvevőnek a gyermek-evangélizáció
fontosságát!
16. szombat – Szlovénia
Imádkozunk Tončka Š-ért, aki hosszú évekig a
munkatársunk volt, de 2020. december végével
nyugdíjba vonult. Ajándékozzon neki Isten egészséget,
örömöt, békességet! Tončka csodálatos szolgálatot
végzett, sok gyermekhez vitte el az evangéliumot.
17. vasárnap – Magyarország
Dicsérjük Istent valamennyi videóért, amelyet eddig
feltölthettünk a YouTube-ra és a Csodaklikk.com-ra!
A jövőben ezeket profibb módon és az egyes
korcsoportoknak külön-külön szeretnénk elkészíteni.
Megköszönjük, ha imádkoztok bölcsességért, hogy
megláthassuk, hogyan tudunk videókat készíteni a
tiniknek is.
18. hétfő – Bulgária
Imádkozzunk a ruszei gyülekezetért, ahol Ulrike
elindított egy TCE-1 tanfolyamot, de az félbeszakadt,
mivel az egyik hallgató meghalt Covid-19-ben.
Könyörögjünk, hogy befejezhessük a képzést, ezzel
segíthessük a helyi gyülekezetet és bátoríthassuk a
misszióra!

