az odaszánt szolgálatra! Bárcsak sokukat elhívná Isten a
misszióba!
18. kedd – Albánia
Imádkozzunk a hallgatókért, akik részt vesznek majd a
romániai Vezetőképző Tanfolyam második részén!
Imádkozzunk csapatunk új tagjáért, Alesióért is!
19. szerda – Románia
Dicsérjük Istent az önkéntesekért, akik velünk szolgáltak a
romániai Karácsony Együtt programban! Áldást kaptunk az
által, hogy hallottuk, milyen komoly látásuk van, és
mennyire rájuk terhelődött, hogy megnyerjék a gyermekeket
az Úrnak. Isten áldja meg mindnyájukat szolgálatukért és a
nekünk nyújtott bátorításért!
20. csütörtök – Törökország
Imádkozzunk, hogy megnyíljon az ajtó a szolgálat előtt
ebben az országban! Könyörögjünk az Úrhoz, hogy hívjon
el embereket, akik vágyat éreznek a szívükben a gyermekek
megmentésére!
21. péntek – Lengyelország
Imádkozzunk, hogy Piotr és Natalia, akik most kezdik meg
gyakorlati képzésüket a lengyelországi CEF-nél, vezetést
kapjanak Istentől! Piotr tervezi, hogy februártól részt vesz a
Vezetőképző Tanfolyam második részén, amelyet a romániai
Nagyszebenben tartanak. Imádkozzunk, hogy Piotr és
Natalia tisztán lássa, merre vezeti őket Isten a szolgálatban!
22. szombat – Bulgária
Dicsérjük az Urat, mert csodálatos karácsonyt adott! Olyan
öröm volt, hogy Jézus születésének hírét elmondhattuk
ifjúnak és öregnek! Olyan nagy kiváltság, hogy amikor a
legtöbb helyen egyáltalán nem törődnek azzal, miért van
valójában a Karácsony, mi mégis ünnepelhetjük azt!
23. vasárnap – Moldova
Dicsérjük az Urat, mert november és december folyamán öt
területi konferenciát tarthattunk olyan helyeken, ahol még
nem volt ilyen! Dicsérjük az Urat minden tanítóért és
önkéntesért, aki odaszánja életét arra, hogy hirdesse az
örömhírt a gyermekeknek!
24. hétfő – Szlovénia
Imádkozunk, hogy a gyermekek kapcsolódjanak be a
Zoomon tartott rendszeres Örömhír Klubokba, és szívükbe
fogadják Isten igazságait!

25. kedd – Észak-Macedónia
Hálát adunk az Úrnak azért a hét szkopjei hallgatóért, akik
elvégezték a TCE-1. tanfolyamot. Azért imádkozunk, hogy
ezek az új tanítók szívükből vágyjanak szolgálni az Urat és
szolgálni a gyermekek felé!
26. szerda – Szlovákia
Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik karácsonyi
csomagot kaptak a CEF-től! Szóróanyagok, édességek és a
nyári táborokra szóló meghívók voltak ezekben a
csomagokban. Mivel nem mehettünk be iskolákba megtartani
a Karácsony együtt programot a járványügyi korlátozások
miatt, úgy döntöttünk, hogy elkészítjük ezeket az ajándékokat
– bennük az evangélium üzenetével –, és felajánljuk azoknak
az iskoláknak, amelyekbe az elmúlt években eljutottunk.
Voltak iskolák, amelyek elfogadták, és megrendelték az
ajándékot a gyermekeknek. Kérjük, imádkozzatok, hogy sok
gyermek, míg ezeket az anyagokat olvassa és az általunk
készített karácsonyi videót nézi, befogadja az ÚR Jézus
Krisztust!
27. csütörtök – Koszovó
Kérjük, imádkozzatok, hogy itt, hazánkban egészségesek
maradjanak az emberek most, az év leghidegebb időszakában
is! Az emberek nagyon félnek a COVID-19-től, mert egyesek
azt mondják, hogy a következő hullám az eddigieknél erősebb
lesz, és a gyermekek erre a variánsra még érzékenyebbek.
28. péntek – Magyarország
Imádkozunk fővárosunkért, Budapestért, hogy ide is hívjon el
az Úr főállású munkatársakat! Imádkozunk azokért a
területekért is, ahol a területi munkatársak nyugdíjba mentek,
hogy megtaláljuk, kik legyenek az utódaik!
29. szombat – Szlovákia
Néhány munkatársunk szeretne részt venni a felfrissítő Tini
Tanítói Tanfolyamon. Kérjük, imádkozzatok, hogy látásunk
megvalósulhasson: a tanfolyam eredményeként a tanítók új
buzdítást kapjanak, és a tinik közül újakat is elérjenek!
30. vasárnap – Bosznia-Hercegovina
Hálát adunk az Úrnak, hogy gondoskodott a szolgálati autó
megvételéhez szükséges összegről. Imádkozzunk, hogy az új
autó hasznos eszköznek bizonyuljon szolgálatunkban!
31. hétfő – Közép-Európa
Hálát adunk Istennek minden gyermekért, akit a karácsonyi
időszakban elért az evangélium üzenete. Imádkozzunk, hogy
Isten adjon még több lehetőséget a gyermekekkel való
foglalkozásra Közép-Európában!

Pillantás Magyarországra
„Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.” 2Tim 2,9
A hírekből bizonyára sokat hallasz Magyarországról.
Erős nemzeti öntudattal rendelkező, büszke nép vagyunk,
bizonyos értelemben egyedi itt, Közép-Európában, hiszen
nyelvünk és gondolkodásunk is sok tekintetben
különbözik a környezetünkétől. Egy dologban viszont
biztosan hasonlóak vagyunk: nekünk is szükségünk van
Jézus Krisztusra, a Megváltóra.
40 évig Magyarország is a kommunista elnyomás és
átnevelés terhe alatt szenvedett, de 1989-ben
felszabadult, és ekkor nyíltan, szinte robbanásszerűen
megindulhattak az evangéliumi mozgalmak. A CEF már
1972-től küldött misszionáriusokat az országba, Margaret
Ann Bash már ekkor megkezdte a leendő nemzeti
munkatársak kiképzését. A rendszerváltás évében
hivatalosan is megalakult a magyarországi szervezet, és
szinte azonnal beindulhatott a szolgálat magyar főállású
munkatársakkal.
Jelenleg 20 munkatársa van a szervezetünknek, akik
közül többen még Margaret vezetése alatt kapcsolódtak
be a munkába. Imádságunk, hogy Isten adjon hozzájuk
hasonló, hűséges fiatal munkatársakat, akik legalább
ilyen hosszú ideig folytathatják majd a gyermekevangélizáció szolgálatát. Jelenleg az ország területének
kb. egyharmadában folyik szervezett CEF szolgálat.
Imádságunk, hogy a nem lefedett területek is

kaphassanak főállású területi munkatársat, különösen
Budapest és környéke.
Magyarország
történelmileg
keresztyén
ország,
ugyanakkor nagyon tagolt: 37% katolikus, 15%
protestáns, 21% egyéb vallásos, 27% nem vallásos
(2011-es népszámlálás). A gyermekek az általános
iskolákban 8 évig tanulhatnak hittant, mert ez a tanrend
része. A VISZ egyik fő küldetése, hogy irodalmi anyagok
kiadásával és oktatással segítsük a hitoktatókat, hogy az
iskolai hittanórákon az evangéliumot hirdethessék.
Imádkozunk, hogy minél több hitoktató munkáját
segíthessük, és így még több gyermek jusson hitre.
Bár országunkban a VISZ szolgálata a legtöbb területen
kiegyensúlyozott (évközi ÖHK, nyári 5NK és táborok,
ünnepi
alkalmak),
a
pandémia
az
évközi
gyermekszolgálatokat nagyon megnehezítette. Hála
Istennek, ez a helyzet viszont megerősítette az online
szolgálatokat: YouTube, Csodaklikk.com, Facebook, stb.
Imádkozzunk, hogy a videók és online tartalmak sok-sok
gyermek életét változtassák meg!
„Egy fiúcska ezt írta: hálás vagyok Istennek azért, hogy
eltörtem a lábam síelés közben és ezért otthon kellett
maradnom, mert így sokat játszhattam a Csodaklikken.
Amit ott olvastam, az segített, hogy rábízzam az életemet
az Úr Jézusra mint megváltómra.”
Ferenci Gábor
a VISZ országos vezetője
1. szombat – Albánia
Imádkozzunk, hogy a gyermekek, akik hallják az
evangéliumot karácsonykor, ezt követően az Örömhír
Klubba is eljöjjenek!
2. vasárnap – Szerbia
Imádkozunk nyitott szívű gyermekekért és nyitott
ajtókért, hogy tarthassunk Karácsonyi Klubokat. Bárcsak
Isten Szentlelke felébresztené a szíveket, hogy
meglássák: Megváltóra van szükségük!
3. hétfő – Montenegró
Karácsonyi műsort adunk elő roma gyermekekkel.
Imádkozzunk, hogy a gyerekek jól be tudják gyakorolni a
szerepüket és a szüleik is eljöjjenek az előadásra, hogy
saját gyermekeiktől is hallhassák az evangéliumot!
4. kedd – Románia

Január 10-től online tanfolyamot tartunk óvodás gyermekek
tanítóinak. Kérjük, imádkozzatok, hogy ennek a
tanfolyamnak köszönhetően sok gyermek hallhassa meg az
evangéliumot már ilyen fiatal korban! Imádkozzunk, hogy
2022-ben is sok tanítónak hozzanak áldást az online
képzések!

Január végén Biblia-maratont tartunk gyermekeknek. Ezt
azt jelenti, hogy három egymást követő napon
találkozunk Zoomon a gyermekekkel, és lelki alkalmat
tartunk nekik, melynek témája ez lesz: „Íme, mindent
újjá teszek”. Imádkozunk, hogy minél több gyermek
kapcsolódjon be a programba!

5. szerda – Bosznia-Hercegovina
Január 11–13-án téli tábort szeretnénk tartani a közeli
Vlasić hegyen 15 tini részvételével. Imádkozzunk, hogy
megkapjuk a megfelelő összegű támogatást a tábor céljaira!
Imádkozzunk, hogy áldott legyen az ott töltött idő, és az Úr
Jézus Krisztusnak dicsőséget hozzon!

12. szerda – Észak-Macedónia
Hálát adunk az Úrnak minden gyermekért, aki a
karácsonyi programok során hallani fogja az
evangéliumot. Hálát adunk minden tanítóért, aki
készségesen hirdeti az evangéliumot.

6. csütörtök – Lengyelország
2022. január közepétől február végéig téli táborokat
szeretnénk tartani gyülekezetek és egyéb intézmények
együttműködésével. Imádkozzunk, hogy megvalósulhasson
ez a program, a pandémia se jelentsen akadályt, és a hívők
ne féljenek részt venni ebben a szolgálatban!
7. péntek – Bulgária
Imádkozzunk, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk, és vége
legyen az összes járványügyi korlátozásnak, hogy újra
elérhessük a gyermekeket!
8. szombat – Montenegró
Január 10–13-án Téli Tini Tábort tartunk ÉszakMontenegróban. Csoportunkban sokan most vesznek részt
először ilyen táborban. Imádkozzunk Istentől való
vezetésért és oltalomért!
9. vasárnap – Moldova
Istentől való bölcsességet és áldást kérünk a január 17–21ig tartó Tinik Evangéliumi Tanítása tanfolyamra.
Imádkozzunk minden hallgatóért, hogy az itt megszerzett
tudást használni tudják, és hirdethessék az evangéliumot a
szomszédságukban élő tizenéveseknek!
10. hétfő – Szerbia
Most egyeztetünk a gyülekezetekkel, hogy január folyamán
meg tudjunk szervezni két TCE-1. (Gyermekek
Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot. Imádkozunk az
előkészületekért és a hallgatókért. Imádkozunk, hogy
miután a tanítók elvégezték a képzést, minél több
gyermeknek hirdethessék az örömhírt Jézus Krisztusról!
11. kedd – Szlovénia

13. csütörtök – Csehország
Imádkozzunk Daniel és Vera F-el, akik már jó ideje
könyörögnek és keresik Isten akaratát jövőbeli CEF
szolgálatukra nézve! Daniel a múlt évben súlyos
betegségen ment keresztül, ami a jövőben is bizonyos
korlátokat szab számára.
14. péntek – Koszovó
Januárban mindig egy kicsit lelassulnak a szolgálatok,
mivel a gyermekeknek most van az iskolaszünet, ezalatt
leginkább pihenni szeretnének, és az idő is erősen lehűl.
Kérjük, imádkozzatok, hogy ebben az évben teljes gőzzel
indulhassunk,
a
gyermekek
kedvet
kapjanak
bekapcsolódni az Örömhír Klubokba, és továbbadják az
evangéliumot a barátaiknak is – különösen most, hogy
annyiféle karácsonyi programon részt vehettek!
15. szombat – Bereg tábor
Dicsérjük az URat, hogy sokévi várakozás után végre a
„Bereg Camp” szervezet nevére tudtuk íratni a
főépületet, amelyben a lakóhelyiségek is vannak. Kérjük,
hordozzátok imádságban a még le nem zárt jogi
kérdéseket, hogy minél hamarabb kérvényezni tudjuk az
építési engedélyt az új épületünkre is, amelyben a
konyha, az étkező és az előadóterem lesz!
16. vasárnap – Magyarország
Imádkozunk, hogy akár Zoomon, akár személyes
jelenléttel, egyre több Örömhír Klub indulhasson azokon
a helyeken, ahol a Karácsonyi Klubokban hallották a
gyermekek az evangéliumot.
17. hétfő – Csehország
Imádkozzunk azért a gyermekmunkás-konferenciáért,
amelyet január 22-én Komorni Lhotkában tart a CEF a

helyi gyülekezettel közösen! Hadd legyen a CEF csapata
eszköz az Úr kezében arra, hogy bátorítsa a résztvevőket

