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Ébresszétek a világot ima által az Isten szolgálatára! 

 

ELİSZÓ A VILÁGSZÖVETSÉG ELNÖKÉTİL 

 

„Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erıt, oh Úrnak karja! kelj föl, mint a régi idıben, a messze 
hajdanban!” 

„Serkenj föl, serkenj föl, kelj föl Jeruzsálem, ki megittad az Úr kezébıl haragja poharát; a 
tántorgás öblös kelyhét megittad, kiürítéd!” 

„Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erısségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, 
Jeruzsálem, szent város” (Ézsaiás 51:9a, 17; 52:1a) 

Úgy tőnik, az egyetlen éber ember Ézsaiás, a próféta. Isten látszólag alszik, a karja legalábbis 
tétlen és ébresztgetni kell. Jeruzsálem, a szent város olyan, mint egy részeg ember, aki inkább 
alszik, ahelyett, hogy ébren és tudatában volna a saját reménytelen helyzetének. Nem éppen 
kellemes helyzet ez még egy prófétának sem! Miért ne aludna ı is? Miért érdekli ıt mindez? 
Miért veszi egyáltalán a fáradtságot? 

Mi tartja Ézsaiást ébren? Mi készteti ıt szólásra, az Isten ébresztésére? Nem hallotta talán, 
nem tudja, hogy „Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek ırizıje!” (Zsolt 121:4) Nem 
volt elég ébresztıt kiáltani az alvó, reményvesztett embereknek? Vagy talán ı is félt, akárcsak 
késıbbi kollégái, a tanítványok, amikor a Mestert aludni látták a hajóban, a vihar közepette? 

Ézsaiás megtanult valamit: mielıtt az embereket (a világot) ébresztgetné, szükség van az Isten 
„felébresztésére”. Az ima megelızi a bizonyságtételt, evangelizációt, igehirdetést – bármilyen 
formáját az örömhír terjesztésének, mely Isten Krisztusban kinyilvánított kegyelmérıl szól. 
Isten ébresztette fel Ézsaiást, hogy ı felébreszthesse Istent. Ez az ima misztériuma. 

Hadd legyen ez az imahét egy ilyen gyakorlat: ébresszenek fel minket az Isten ígéretei, hogy 
az ı Szentlelkétıl buzdítva úgy szóljunk hozzá, akárcsak Ézsaiás: „Kelj föl, kelj föl, öltözd fel 
az erıt, oh Úrnak karja! kelj föl, mint a régi idıben, a messze hajdanban!”. Reménység szerint 
ez a gyakorlat jó szokássá válik majd világszerte a CE-ben. Így remélhetjük, hogy 
felkészültek leszünk betölteni azt a feladatot, hogy a világot és saját magunkat is felébresszük. 
Végezetül pedig, imádkozzunk azért az eseményért, melynek ezen a nyáron nézünk elébe: a 
CE Világszövetség találkozójáért Dél-Koreában, melynek fı témája Ébresszétek fel a világot 

– keljetek fel és lássatok neki! 

Adorján Kálmán lp. – a CE Világszövetség elnöke 

 



BEVEZETÉS AZ ÍR CE ELNÖKÉTİL 2013–14 

 

Kelj föl... és szolgáld a világot ima által 

A Jelenések 5. fejezetében Jánosnak az utolsó napokról való látomásáról olvashatunk. A 
Bárány a mennyben felnyitja a tekercset és annak hét pecsétjét, és azt olvassuk a 7–8. 
Versekben: 

„És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülınek jobbkezébıl. 

És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány elıtt, 
mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, amik a szentek imádságai.” 

Ebbıl is láthatjuk, hogy a szentek imái örökké számottevıek lesznek a mennyben. 

A Jakab 5. fej. 16. versében azt olvassuk, hogy a szentek imái nagy dolgokat visznek véghez. 

„mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” 

Kelj fel... és szolgáld a világot ima által 

**Imádkozzatok az államigazgatásért, királyokért és államvezetıkért (1Tim 2:2) 

**Imádkozzatok a bőnös világban élı családtagokért (1Móz 18:23) 

**Imádkozzatok a hazáért – mint Pál Izraelért (Róm 10:1) 

**Imádkozzatok az elveszett bőnösökért – mint Jézus a Golgota hegyén (Lk 23:34) 

**Imádkozzatok az ellenségeitekért – mint István vértanú (ApCsel 7:60) 

**Imádkozzatok a betegekért és szenvedıkért (Jakab 5:16) 

**Imádkozzatok a keresztyénekért világszerte (Ef 6:18) 

**Imádkozzatok az Isten országának kiterjedéséért (Mt 6:10) 

A hívı ima titka nem a válaszban, hanem annak az elfogadásában gyökerezik, hogy Istennél 
az irányítás. Több dolgot munkált már ki az ima, mint amennyit ez a világ valaha álmodott. 
Nem csoda, hogy a gonosz folyamatosan az imaéletünk megakadályozására törekszik. 

 

Drewe McConnell lp. – az Ír CE Szövetség elnöke 

 

 

 

 



FEBRUÁR 2, VASÁRNAP 

 

Ideje imádkozni 

„Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt 
megnyeritek, és meglészen néktek.” (Márk 11:24) 

Mi az ima? 

Kapcsolat, fegyelem és kiváltság (János 14:13–14). 

Miért van szükségünk arra, hogy imádkozzunk? 

Hogy kifejezzük Isten iránti imádatunk. 

Hogy megnyissuk az ajtót a növekedésnek és erınek a keresztyén élet által. 

 Hogy kifejezzük, hogy Istenre van szükségünk. 

A Biblia imádkozásra biztat 

Az elme békességéért. 

A bölcsesség és a vezetés kereséséért. 

A kísértésekkel szembeni ellenálláshoz szükséges erıért. 

Miért nem imádkozunk? 

A fegyelem, tudás és bizalom hiánya miatt. 

Milyen gyakran kapod magad azon, hogy azt mondod „Egyszerően csak nincs elég idım”, 
vagy „Fogalmam sincs, hogy fogom elvégezni mindazt, amit muszáj”. Úgy tőnik, a mai 
társadalom nagyobb nyomás alatt van, ami az idıt illeti. Mindenki nagyon elfoglaltnak látszik 
abban, hogy ide-oda, mindenhova megy, ezt meg azt csinál. Már nagyon fiatal korban beáll ez 
– gondoljunk csak mindarra, amit az általános iskolába járó gyerekek (és idınként még 
fiatalabbak) tesznek. 

A „most kultúrája” – a technológiának köszönhetıen sok minden megkönnyíti a mindennapi 
életünk. Mégis, a mobiltelefonon utolérnek az sms-ek, e-mailek, és késztetést érzünk ezek 
azonnali elolvasására és megválaszolására, amint meghalljuk az üzenet hangját. 

Noha mindez nagyon jól jön és hatékony, a kultúrát egy olyan irányba sodorja, hogy mindent 
azonnal meg kell csinálni. 

Az élet tele van választásokkal és lehetıségekkel, és igaz, nekünk pedig el kell fogadnunk és 
ki kell használnunk azokat a lehetıségeket, amelyeket Isten ad elınkbe. Folyamatosan 
emlékeznünk kell arra, hogy Istenre hallgassunk, hálát adjunk neki, és dicsérjük ıt. 

Csendes alkalom – hány ember fordít idıt egy csendes alkalomra? Pedig ez kifejezetten neked 
és Istennek szánt idı. Ezalatt nem vonja el semmi sem a figyelmed, és teljesen az Istennel 



való beszélgetésre, az İ meghallgatására koncentrálhatsz. Jó ötlet megpróbálni egy szokásos 
idıben megejteni ezt, így kevesebb az esélye, hogy elfelejted. 

Miközben nagyon jó, hogy lehetıségeink vannak rengeteg különbözı dologra, soha ne 
feledkezzünk el idıt szánni Istenre és családunkra. Az idı egyirányú: gondoljunk csak egy 
asztalon álló csészére, leesik, darabokra törik a padlón. De láttak már valaha törött csészét a 
padlóról felugrani, és ismét összeállva az asztalon teremni? Nem. Éppen ezért az idı 
egyirányú – elmúlik, nem tudod visszafordítani – ha egyszer eltelt, eltőnik! 

Amikor egy misszió révén Kenyába is elutaztam, a következı verset adta egy hölgy abban az 
egészségközpontban, ahol az oltásaimat kaptam. A vers címe „Benne bízom”: 

Tudom, Isten meghallgatja imám 

Bebizonyította régen 

Nem a törıdésben való hiány 

Ha a válasza idınként: nem. 

İ minden szükségünkrıl tud 

S azt is, mit mondani akarunk 

De igazán kell benne bíznunk 

Komolyan imádkozni minden szavunk. 

Bárcsak kezébe tennénk 

Mindent, mi jövı 

İ félelmeink enyhítené  
      

Tıle jön erı. 

De mi inkább viselve 

A terhet egymagunk 

Zord, üres kétségben  

Egyedül kínlódunk. 

Részünkrıl mily ostoba: 

Kérünk, de nem bízunk 

Holott ı igazságos, van hatalma 

Hiszen ezt jól tudjuk. 

Többet véghezvisz az ima 

Mintsem azt gondoljuk 

Tisztább a levegı is, ha 

Atyánkhoz megszállunk. 

İ nekünk mentsvár  

İ tesz erıssé 

Tudjuk, szeretı barát 

S vezetınk örökké.

 

 „Mindenre van erım a Krisztusban, aki engem megerısít.” (Filippi 4:13) 

 

Stephanie Neil – Ír CE Szövetség imáért felelős vezető 



IMAKÉRÉSEK EURÓPÁBÓL 
 
HORVÁTORSZÁG 

Kérünk, imádkozz: 

• Isten útmutatásáért és vezetéséért a jelenlegi munkában. 

• Istenhez, hogy adjon új vezetőket, akik felvállalják a felelősséget és a Krisztusért és 

Egyházáért való munkálkodást. 

 
ANGLIA ÉS WELSZ 
 
• Imádkozzatok az új országos honlap sikerességéért, hogy az emberek áldást vehessenek 

az elérhető forrásanyagok által. 

• A CE megújulásáért Angliában és Welszben. 

• A még fennálló közösségekért, különösen a Junior és az Ifjúsági Csoportért, hogy ezek 

képesek legyenek fennmaradni, és hogy akadjanak új vezetők, akik átveszik a szolgálatot 

az évek óta munkálkodóktól. 

• Hálát adunk a Senior Csoport hűségéért és imában való elkötelezettségéért, ami a 
mozgalmat illeti. 

 
ÍRORSZÁG 

• Kérjük, imádkozzatok az Írországban folyó CE munkáért, hogy az emberek Isten Lelkétől 

vezetve átadják az életüket Krisztusnak és az Egyháznak. Azért, hogy Isten több vezetőt 

állítson elénk, hogy még több ember meghallhassa és választ adjon a hívásra, amely az 

országos és helyi szintű állások illetve felelősségi körök betöltésére hív. Kérünk, 

imádkozzatok a 100. Ír Országos CE Találkozóért, melyre 2014 szeptemberében kerül sor 

az Immanuel Presbiteriánus Templomban, Belfastban. 

HOLLANDIA 

• Kérünk, imádkozzatok a mi kis eindhoveni CE csoportunkért, mely afrikai fiatalokból áll, 

kik közül sokan elég nehéz időszakon estek keresztül a múltban. 

ROMÁNIA 

A mi imakéréseink: 

• Hogy az új stratégiánk, melyet véghez vinni készülünk, a Szentlélektől legyen. 

• Hogy a mi Urunk ne engedjen félrelépni, hanem meghalljuk az ő vezető és kijavító 

hangját. 

• A jövőre nézve szeretnénk, hogy az Országos Egyesület egy olyan közösség legyen, mely 

aktív szolgáló tagja a Krisztus testének, keresztyén mozgalomként munkálkodó szervezet. 



• Szeretnénk a terveinket az Úrtól elkérni, és azt, hogy válasszon ki egy ránk szabott 

misszióra, melyre elhivattunk Romániában. 

• Szeretnénk – az Úr segítségével – növekedést tapasztalni a CE-tagok számában, 

különösen a fiatalok és a gyerekek körében. 

• Szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakítani a Romániai Református Egyházzal, mely 

missziós lehetőségnek is tekinthető, akárcsak az egész erdélyi terület. 

• Szorosabb közösséget szeretnénk más országos CE egyesületekkel, mely folyamatos imát 

jelentene egymásért, valamint találkozást a Krisztus gyermekeivel a Világ CE 

Egyesületből. 

• Szeretnénk megköszönni mindannyiotoknak az értünk elmondott imát, és megerősítünk 

abban, hogy mi szintén imádkozunk a ti országos CE egyesületeitekért. 

 
SKÓCIA 
 
• Nagyon sok hűséges támogatója van a Skót CE-nek, sajnos azonban ezek főleg idősebb 

emberek. Ők értékelték a bátorítást, amit fiatal keresztyénként a CE-n keresztül kaptak. 

Most viszont nagyon kevés az aktív Junior Csoport, és nincs Ifjúsági vagy Senior Csoport. 

• Kérünk, imádkozzatok bölcsességért a vezetőségre nézve, amikor azt beszélik meg, 

hogyan lehetne a hűségeseket bátorítani. 

• Kérünk, imádkozzatok, hogy a skót CE honlap segítségére legyen azoknak, akik 

tananyagot keresnek a következő generáció keresztyén életvitelének bátorítására. 

• A Facebook világszerte lehetővé teszi a kapcsolatteremtést – kérünk, imádkozzatok a skót 

CE Facebook bejegyzések relevanciájáért, hogy valóban kiemeljék a CE nevét és 

munkáját Skóciában. 

 
FEBRUÁR 3, HÉTFİ 
 
„Illés ember volt, hozzánk hasonló természető; és imádsággal kéré, hogy ne legyen esı, és 
nem volt esı a földön három esztendeig és hat hónapig: 

És ismét imádkozott, és az ég esıt adott, és a föld megtermé az ı gyümölcsét.”  

(Jakab 5:17–18) 

Bibliafordítástól függıen, az a kifejezés, hogy imádkozott/imádkoztak kb. 65-70-szer fordul 
elı a Szentírásban. Természetesen nagyon sok más utalás is van az imádkozásra, de az „[ı – 
hímnemő] imádkozott” általában valami olyasmi elıtt fordul elı, amely Istennek válaszadó 
tettére példa. Illés imája, még ha csak részlegesen is, felébresztette Ahábban és Izráel népében 
a felismerést, hogy a nép veszélyes lelki állapotban volt abban az idıben. Imái által a helyzet 
a Kármel hegyén érte el tetıfokát, amikor Illés a hamis prófétákat próbatételre hívta ki, és 
legalább néhány embert visszafordított Istenhez. Végül a szárazságért imádkozott, mely Isten 
ítélete volt, aztán annak is vége lett. 

A legcsodálatosabb az, amit Jakab Illésrıl mond: ember volt, hozzánk hasonló. Mennyire 
nagyon értékeli, meghallgatja és megválaszolja Isten az ı hő szolgáinak imáját. És mennyire 



nagyszerően fel tudja használni a mi imáinkat arra, hogy az emberekben felébressze a Messiás 
utáni vágyakozást, a keresztyénekben pedig a Királyok Királyának szolgálatát és imádását. 

„Semmi sem különbözteti meg az Isten gyermekét mástól annyira tisztán és határozottan, mint 
az ima. Ez az egyetlen csalhatatlan jegye és tesztje a keresztyén létnek. A keresztyén emberek 
imával teljesek, a világgal gondolók imátlanok. A keresztyének Istent hívják segítségül, de a 
világiak közömbösek Isten iránt és nem hívják nevét segítségül. Az ima az Istennel való 
kapcsolat kifejezıje, örök közösségre való vágyódás. A belsı lét ki- és felfelé történı 
áramlása, az eredeti forrás irányába. A lélek származásának érvényesítése, a fiúság követelése, 
mely az embert az örökkévalóval összeköti.” (E. M. Bounds) 

Maurice Laverty lp. – evangélikus vezetı és az Ír CE Egyesület egykori elnöke 

 
IMAKÉRÉSEK ÁZSIÁBÓL 

NEPÁL 

Kérünk, imádkozz: 

• A 2013–14-es programért, erőért és lelkesedésért az Isten dicsőítésében, és azért, hogy az 

emberek befogadják Krisztust megváltójukként. 

•  Az éves Vezető Képzésért 2014 áprilisában – kérünk, imádkozz a technikai és anyagi 

támogatásáért. 

• A fiatalok munkanélkülisége miatt, mely azt eredményezi, hogy a gazdaságilag produktív 

fiatalok Indiába vagy a tengerentúlra utaznak egyszerű munkákért, Nepálban ezáltal 

hátráltatva a képesség és kapacitás fejlesztését. 

• Hogy a jogilag és politikailag kirekesztett nepáli egyházat ne érje az emberi jogoktól való 

megfosztás. 
Isten nagyszerően gondoskodott a 2013-as CE Nepáli Konferenciáról, melyet sok év óta 
tartottunk meg. Ez igazi mérföldkı volt Nepál számára. Mindenki boldogan magasztalta az 
Urat. Egy új, kibıvített Országos Egyesület Végrehajtó Bizottsága is megalakult. Ez a 
konferencia bátorította a résztvevıket, sıt, azokat is, akik nem a konferencián, hanem a saját 
gyülekezetükben dicsérték az Istent, vagy máshol, keresztyénekkel, nem keresztyénekkel. 
Imádkozunk és reméljük lesz még egy hasonló országos konferenciánk 2016-ban, ha nem 
elıbb. 
 
INDIAI ORSZÁGOS CE EGYESÜLET 

• Kérjük, imádkozzatok a CE által Észak-Indiában háromévente megszervezett  

kongresszusért, melynek helyszíne Nyugat-Bengál, időpontja 2014. december 20–22. A fő 

szóvivő Jitu Lima lp., és több mint 500 képviselőt várunk. 

ÉSZAK-KELET INDIAI CE EGYESÜLET 

• Kérünk, imádkozzatok a Sonitpur District CE Egyesület munkájáért. 

SZÍRIA 



Kérünk, imádkozzatok: 

• Háború helyett békéért. 

• Káosz helyett biztonságért. 

• Munkanélküliség helyett munkahelyért. 

• Jézusban való reménységért, hogy Ő megvilágítsa a jelenlegi sötétséget, és betöltsön 

minket az ő reménységével a holnapra nézve. 

• A hitben való állhatatosságért, minden kihívás ellenére, amivel a fiatalok szembesülnek. 

 
FEBRUÁR 4, KEDD 

 
„Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá ıket, és monda Péternek: Így nem bírtatok 
vigyázni velem egy óráig sem!? 

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test 
erıtelen.” (Máté 26:40–41) 

Jézus három tanítvánnyal ment a Gecsemáné kertbe imádkozni, mielıtt letartóztatták és 
keresztre feszítették. Kicsit tovább ment, hogy egyedül lehessen, mialatt Atyjánál közbenjárt 
mindamiatt, amivel hamarosan szembesülnie kellett. Amikor visszatért, mindhárom tanítványt 
elaludva találta, és azt mondta nekik: „Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?” Van 
olyan idı, amikor mindannyiunknak alvásra van szüksége, de van olyan idı, amikor 
vigyáznunk és imádkoznunk kell. Jézus példát állított az imádkozásban. Gyakran elvonult, 
függetlenül attól, milyen elfoglalt volt a napja, és idıt kerített az imádkozásra. Az ima 
bonyolult valamennyiünk számára, s éppen emiatt elhanyagoljuk. Imádkozni, valóban 
imádkozni sok erıfeszítést és elszántságot vesz igénybe. Fel vagyunk-e készülve az 
erıfeszítésre, vagy sokszor vétkesek vagyunk az elszenderedésben? 

Jézus ma azt mondja: „Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?” 

„És keresék közülök valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én elımbe az országért, hogy 
el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék.” (Ezékiel 22:30) 

Keresztyénekként, elhivatásunk van feladatokra. Ha lelkileg Istenre hangolódunk, akkor 
mindenfelé töréseket veszünk észre magunk körül. Törést a nemzetben, a közösségben, még 
az otthonunkban is. Isten azt szeretné, hogy ezeket a töréseket betöltsük. Az ima a keresztyén 
legnagyobb és legkevésbé kihasznált erıforrása. Imában áthidaljuk a törést, Isten elıtt 
közbenjárva mások szükségeiért, segítve ıket abban, hogy ık is közbenjárói szolgálatot 
tegyenek. A közbenjárás, mind a miénk, mind pedig a másoké, a fenntartó alapja mindennek, 
amit teszünk. Éberek vagyunk-e az adott helyzetekben vagy híjával vagyunk a 
közbenjáróknak? Van-e elhivatásunk a törésre való állásra?  

Ha tényleg megtapasztaltuk az ima áldásait, egyáltalán nem haboznánk amiatt, hogy sok idıt 
és energiát szánjunk rá. 

Legyünk tehát éberek a CE hihetetlenül nagy szükségeire és felelısségére nézve, és 
legyenenek ezek imatémák. 

Ian Fleck lp. – az Ír CE Egyesület egykori elnöke 



 
IMAKÉRÉSEK AFRIKÁBÓL – (ELSİ RÉSZ) 

MALI 

Hálatémák 

• Hálát adunk Istennek az iszlám megszállás alól való felszabadulásért. 

• Megköszönjük Istennek a nemzetközi közösség beavatkozását, mely biztosította a 

felszabadulást, valamint a gazdasági-, szociális- és politikai felvirágzást. 

• Hálát adunk az itteni gyülekezet létezéséért és az evangélizáció előtt nyitva maradt 

ajtókért. 
Imakérések 

• Imádkozzunk Mali nyugalmáért, mivel egyre több a kamikaze. 

• Imádkozzunk, hogy Isten irányítsa és támogassa Mali hatóságait. 

• Kérjük Mali nemzeti egységét a békítő bizottság tárgyalásai révén. 

• Imádkozzunk ebben a krízisidőszakban az Egyház szerepéért. 

• Hordozzuk imában az Észak-Maliból áthelyezett keresztyéneket és az ő visszatérésük 

lehetőségét a választások után. 

• Imádkozzunk az országos szervezetünk megalapításáért és fejlődéséért. 
 

MALAWI 
 
Kérünk, imádkozzatok: 

• A keményen dolgozás lelkületéért a tagok körében a szolgálati iterületeken. Az országos 

konferenciáért, az AGM-ért és a hivatali tisztségek új betöltőinek megválasztásáért. 

Kérjük, imádkozzatok, hogy: 

• Az embereket félrevezető hamis prófétálások megszűnjenek. 

• Isten mutassa meg a kiutat az alacsony terméshozam miatt beállt éhínségtől 

szenvedőknek. 

• A CE vezetők az evangélium átadásának gondolatát és lelkületét hordozzák az ő 

szívükben. 

• Isten közbelépjen, mivel sok nő hal meg rákban és szülésben. 

• Végezetül, noha a CE-Malawit a Malawi államigazgatás nyilvántartásba vette, a tagok 

nem tudnak eljutni más körzetekbe, mivel nincs közlekedési lehetőség és 

kötelezettségvállalás sem. Az emberek nem vállalják el a hivatali tisztséget, mert úgy 

gondolják, hogy nem lesz meg az anyagi fedezete. 
Áldott legyen Isten azért a kettıért, akik az Országos Hivatalban tesznek szolgálatot rendkívül 
kevés anyagi forrásból. 
 
NIGÉRIA 



Nigériának sok szüksége van, de leginkább az ima terén. Az ottani tagok arra kértek, 
imádkozzunk azért, mert: 

• Ők nagyon szeretnék Nigériában beindítani ezt a mozgalmat. 

• Szeretnének a Nigér Állam által elismertté válni. 

• Fel akarnak építeni egy evangélikus általános iskolát a fővárosban, Niameyben. 

• Be akarnak indítani egy szemináriumot a CE-t támogató lelkészek számára. Kérjük 

imáitokat a CE-re és mindarra, amit ez a szolgálat jelent Nigériában. 

 
BURUNDI 
 
• Kérünk, imádkozzatok a szegénység kiírtásáért és a föld feléledéséért. 

• Köszönjük Burundiért elmondott imáitokat. 
 

RUANDA 

• Kérünk, imádkozzatok az Egyház egységéért és a hívők közötti összebékélésért. 

SZENEGÁL 

• Kérünk, imádkozzatok a szenegáli CE hatékony működéséért és a szenegáli Evangélikus 

Protestáns Egyházért. 

 
FEBRUÁR 5, SZERDA 
 
„Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az İ benne való 
hit által.” (Efézus 3:12) 

„Isten, nagyon szeretnék egy biciklit karácsonyra, pirosat, sebességváltósat” – imádkozta 
fennhangon Bobby a szobájában. „Bobby, nem kell kiáltanod, hogy Isten meghalljon” – 
magyarázta anya. „Tudom – válaszolta Bobby –, de kiáltanom kell, hogy nagyapa meghalljon, 
s megvegye nekem a biciklit.”  

Az igazság az, hogy nem kell kiáltanunk, hogy Isten meghallgasson, sıt, válaszokat sem kell 
faragnunk az imáinkra. Isten már azelıtt tudja, hogy mire van szükségünk, mielıtt kérnénk, és 
akkor hallgat meg, amikor az İ akaratával és szükségünkkel egybeesik a mi kérésünk. Az 
imák nem azért nem hallgattatnak meg, mert bizonyos szavakat használunk, vagy bizonyos 
hangerıt, hanem azért, mert İ tudja igazán, mi a legjobb számunkra, ez pedig İ maga.  

Amikor alázatosan imádkozunk, tudva, hogy minden tıle függ, és Jézus nevében járulunk 
hozzá, ezt az İ szeretete által tehetjük, és İ gondoskodni fog rólunk, az İ Fián keresztül 
létrejött kapcsolat érdeméért. Nem azért, mert valamit tettünk vagy teszünk, mert soha nem 
érdemelhetjük ki az Isten szeretetét, hanem csakis a Jézuson keresztül megmutatott szeretetért, 
ami a keresztfán értünk való áldozatban lett nyilvánvaló.  

Mi egy rendkívül kegyelmes Isten jótéteményesei vagyunk, aki semmi jót nem tart vissza az 
İ gyermekeitıl, s mindez miénk, ha hiszünk Krisztusban, az ı halálában és feltámadásában, 



mely a mi vétkeinkért kifizetett ár volt. Ha elhisszük, hogy ez igaz, hiszünk benne, és 
engedelmesen átadjuk életünket az İ szavainak és útjainak, akkor emlékeznünk kell arra is, 
hogy „igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése” (Jakab 5:16b). Tehát, amikor szerte e 
világból testvéreinkért, különféle gondjaikért és kéréseikért imádkozunk, járuljunk Isten elé 
bátran, ám tiszteletteljesen, szabadon, de a kifizetett árért alázatosan, bizalommal, hogy a 
Mindenható Úristen meghallgatja az imánk és az İ akaratával megegyezıen meg is 
válaszolja. 

Alan Blair – Web koordinátor, Ír CE Egyesület 

 
IMAKÉRÉSEK AFRIKÁBÓL – (MÁSODIK RÉSZ) 

SIERRA LEONE 

• Hálát adunk Istennek az Ő kegyelméért, hogy tíz év háború után némi békesség van az 

országban. Az elveszett generációnál (a háború alatt született gyermekeknél) tapasztalt 

törvénytelenség azonban aggodalomra ad okot, ők csak az erőszakot ismerik. Sok 

figyelemre van szükségük, amit a CE kísérelhet meg közvetíteni feléjük. 

Imakérések 

• Tíz év háború alatt nagyon sok gyülekezetben, ahol előzőleg jelen volt, megszűnt létezni a 

CE. De Istennek hála, a főtitkár látogatása segített újraindítani a CE-t, ám még mindig van 

egy égető kérdés: a Sierra Leone CE főtitkára fel kéne keresse azokat a gyülekezeteket, 

ahol érdeklődés van a CE irányába, ezért imádkozzatok, hogy Isten kirendelje erre a 

szükséges támogatást. 

• Imádkozzatok a Sierra Leone CE-ért, hogy Isten gondoskodjon az elkövetkező CE 

Világkongresszuson való részvételünk támogatásáról. 

GAMBIA 

Christian Endeavor Youth Unlimited (CEYU), Gambia 

„Az én házam imádság házának mondatik.” (Mt 21:13) 

Mint ifjúsági szervezet, a tagokat arra bátorítjuk, hogy folyamatosan imádkozzanak, és az ima 
kell a mi szegeletkövünk legyen. 

• Imádkozzatok, hogy Isten kiöntse az Ő kegyelmének lelkét. 

• Imádkozzatok, hogy Isten megsokasítsa a tagok számát. 

• Imádkozzatok, hogy Isten minél inkább megnyilvánuljon közöttünk. 

• Imádkozzatok a gyengékért. 

• Imádkozzatok, hogy átadjuk életünket Istennek, és tőle függjünk. 

• Imádkozzatok bölcsességért, hogyan haladhatna előre az ifjúsági szervezetünk. 

• Imádkozzatok, hogy mi módon képezzük ki fiatal vezetőinket hatékonyabban, hogy még 

gyümölcstermőbbek legyenek. 

• Imádkozzatok a fiataljainkért, hogy ne csússzanak vissza. 



FEBRUÁR 6, CSÜTÖRTÖK 

 
„Szólj, mert hallja a te szolgád!” (1Sámuel 3:10) 
  
Mi az imádság? 

Az imádság tulajdonképpen beszélgetés Istennel, a barátunkkal. Amikor barátainkkal 
beszélgetünk, az egyaránt jelent beszélgetést és meghallgatást. Így lesz ez kétirányú 
kommunikáció. 

Azt mondják, „Az ima nem könnyő módja annak az elérésére, amit szeretnénk, de az egyetlen 
módja annak, hogy azzá váljunk, aminek Isten szeretne látni.” 

Egyesek úgy viszonyulnak az imádsághoz, mint az aszpirinhez. Ha fáj a fejük, azonnal 
aszpirin után szaladnak, de amikor a fájdalom megszőnik, otthagyják a dobozát, és meg is 
feledkeznek róla, amíg a fejfájás újra nem jelentkezik. 

Egyszer megkérdeztek valakiket, hogy minden nap imádkoznak-e, amire azt válaszolták: 
„Nem minden nap, mivel bizonyos napokon semmire sincs szükségünk.” 

Az ima nem választható megoldás, hanem létszükséglet. Ha megállítanánk a lélegzésünk, 
fizikailag meghalnánk. Ha megszőnnénk imádkozni, lelkileg halnánk meg. Ezért a Sátán 
legfıbb célja, hogy elpusztítsa a mi imaéletünk, mert nagyon jól tudja, milyen erı rejlik 
benne. 

Ima által jobban megismerjük Istent. A barátságok nincsenek csak úgy, ápolni kell ıket, 
akárcsak az Istennel való kapcsolatot az imán keresztül. Idıt és energiát kell belefektetnünk az 
imaéletünk oly mértékő kibontakozásába, hogy azon keresztül átjöhessen az az erı, amit Isten 
a Szentlelkén keresztül ad. 

Ha komolyan vesszük az imádkozást, akkor nem lehet kérdés, mennyire vagyunk kitartóak és 
következetesek abban, hogy idıt szánunk az Istennel való beszélgetésre. Ha tényleg hisszük, 
hogy az ima mozdítani képes ennek a világnak a dolgain, ha meggyızıdésünk, hogy az ima 
megváltoztat dolgokat, meggyógyít összetört életeket, és helyreállít meggyötört kapcsolatokat, 
akkor állandóan imádkoznunk kéne. 

Hol vannak ma azok az imádkozó harcosok, akik megállás nélkül akarnak imádkozni? Hol 
vannak ma azok, akik, mint Mózes, szemtıl-szembe társalognak Istennel, mint egy baráttal. 
Meghallgatjuk Istent illetve beszélünk hozzá? 

A ma kihívása nem csak az, hogy keljünk fel, hanem az is, hogy boruljunk térdre elıtte 
imában, átadva életünk a vele való mindennapos kommunikációnak, mondván: „Szólj, mert 
hallja a te szolgád!” 

Robert Tinney – az Ír CE Egyesület jelenlegi fıtitkára és egykori elnöke 

IMAKÉRÉSEK AUSZTRÁLIÁBÓL ÉS A CSENDES-ÓCEÁN VIDÉKÉRİL  

(ELSİ RÉSZ) 



AUSZTRÁLIA 

Nyugat-Ausztrália – Girrawheenben van az egyetlen Junior csoportunk 

• Hálát adunk Istennek a Girrawheen Baptista CE Társaságért Perthben, Nyugat-

Ausztráliában. 

Nyugat-Ausztrália – a CE-irodalom bemutatói tanúi a CE jelenlétének 

• Hálát adunk Istennek azért a lehetőségért, hogy bemutathattuk és terjeszthettük a CE-

irodalmat Nyugat-Ausztráliában. 

Joyce és Graham Spicer átnézték és újranyomtatták az elmúlt tíz év összes Junior témájú CE-
könyvét és egyéb CE-olvasmányát. Új könyvek is folyamatosan megjelennek a meglévı, 
Junior CE vezetıknek és gyerekeknek szánt forrásanyagok mellett. 

Közönyösség az Ausztrál Egyházban 

• Kérünk, imádkozzatok az Ausztrál Egyházért, melyben a fásultság miatt nincsenek 

energikus önkéntes vezetők azokra a gyermekprogramokra, melyek a vasárnapi iskola 

keretein kívül történnének. A CE szinte teljesen elsorvadt, és imádkozunk az 

újraéledéséért. 

Általános iskolai lehetıségek 

• De megköszönjük Istennek azt a sok önkéntest, akik vallásoktatókként hűségesen 

szolgálnak az állami iskoláinkban. Az osztályfőnökök engedélyével, heti fél órát 

szánnnak a keresztyén hitre való nevelésre, elsősorban az 5-12 éves gyerekek körében. 

•  Új-Dél-Wales Államban a CE Egyesület 2012 júniusában bezárta irodáját, nem voltak 
megfelelı fiatalok, akik a vezetıszerepeket betöltsék. Az akkori CE igazgatóság többsége 
nagyon beteges, vagy idısödı volt, illetve az Egyház egyéb területein vagy a CE Országos 
Vezetıségének munkája iránt kötelezte el magát. 

• Kérünk, imádkozzatok, hátha feléled a fiatalságban a CE vezetésének gondolata Új-Dél-
Wales-ben. 

Új-Dél-Wales-nek még mindig vannak aktív csoportjai: egy a junioroknak és néhány 
gimisnek Taree-ben, és egy baráti csoport Narrabriban. A felnıttek csoportja Kotarában még 
mindig mőködik. A két gyerekcsoportot hőségesen nyomonköveti Helen Scarlett, aki idınként 
telefonon, levélben vagy látogatással biztatja a csoportokat és vezetıiket. 

• Kérjük, imádkozzatok Helenért, és az ő bátorító munkájáért. 

Queensland Állam CE Egyesülete hasonló helyzetben van: a vezetıségi tagok jelenleg 
betegesek, de havonta találkoznak. Brisbane-ben van egy gyerekcsoport, sıt egy újabb 
megalakulására is kilátás nyílt. A CE terjesztésének óriási százalékát vitte véghez a 
queenslandi állami iskolákban Geoff Richards a vallásos nevelés által, sajnos azonban ı 
elhunyt ez év elején. Kérünk, imádkozzatok megfelelı emberekért, akik folytatják majd a 
vallásos nevelés létfontosságú munkáját az iskolákban és a reklámcélú tevékenységeket. 



Az Országos CE Vezetıség folytatja mőködését három fı területre összpontosítva, 
névszerint: Pray 21, imatámasz országszerte, képzés és támogatás a Csendes-óceáni-
szigeteken. A vezetıségi és bizottsági tagok úgy alakították ki ezeket a fókuszcsoportokat, 
hogy már elızıleg pozitív eredményeket tapasztaltak. 

• Örvendünk annak, hogy a Pray 21 változást hozott a fiatalok életébe. 

• Örülünk, hogy a nemrégi, lelkészeknek szánt salamon-szigeteki CE kurzus az 

anyagiakban és személyzetben nyújtott támogatásunknak köszönhetően sikeres volt. 

Kérünk, imádkozzatok Joyce és Graham Spice-ért, ők vezetik ezt a munkát más tagokkal 

együtt. 

A Dél-Ausztráliai CE állami Egyesület szintén látott már betegségben kimerült tagokat, de 
ragyogó elırelépést is. A gyerek- és ifjúsági táborok, melyeket a decemberi-januári vakációk 
alatt szerveztek meg, folyamatosan erısítik a fiatalokat, és megtérésekhez vezetnek. Kérünk, 
imádkozzatok, hogy: 

- minél több fiatal és gyermek megtapasztalja a megújulást az életében és a gyülekezetében   

- legyen a jövıben is olyan, aki elvállalja a CE vezetıségi mivoltot. 

ÚJ-ZÉLAND 

• Imádkozzatok, hogy Isten szóljon a plébánia vezetőségéhez a CE megújulásának 

érdekében Új-Zélandon. 

FEBRUÁR 7, PÉNTEK 

Dávid írja:  

„Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.” (Zsolt 
61:2) 

„E föld szélérıl kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, 
ahova én nem jutok.” (Zsolt 61:3) 

„Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tıle van reménységem.” (Zsolt 62:6) 

Isten azt mondta: „Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden 
akaratomat véghezviszi.” (ApCsel 13:22b) 

Dávid bízott abban, hogy az Úr meghallgatta imádságát, és meg fogja válaszolni a maga 
módján, a maga idejében. Nem számít, hányszor vallunk kudarcot, vagy milyen távol 
kalandozunk el Istentıl, İ meghallja a mi imádságaink, mert „az Úr szemei az igazakon 
vannak, és az ı fülei azoknak kiáltásán.” (Zsolt 34:16) 

Ezért tehát mi is ugyanezzel a hittel járuljunk a kegyelem trónusa elé imádságainkkal, 
ugyanilyen bizalommal, függetlenül a helyzettıl, melyben vagyunk. 

Dávid Istenhez kiáltott, hogy helyzetébıl kiemelje. 



Mélység – Nem számít, milyen mélyre süllyedünk, Isten képes minket felemelni. Engedd 
Istennek, hogy felemeljen, és arra a Sziklára helyezzen, mely soha el nem süllyed. 

„És kivont engem a pusztulás gödrébıl, a sáros fertıbıl, és sziklára állította fel lábamat, 
megerısítvén lépteimet.” (Zsolt 40:3) 

Ha komolyan imádkozunk, Isten megmutatja, hogyan éljünk. 

Veszély – Isten megtartja és megvédi az övéit. Emlékeztet is az İ Igéjében, mennyire erıs, 
biztonságot adó és megbízható İ. Dávid nagyon jól megfogalmazza ezt a Zsoltárok 61:3–5-
ben: „E föld szélérıl kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, 
ahova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, s erıs tornyom az ellenség ellen.  

Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá!” Ez 
nagyszerő képet fest arról, hogy Isten hogyan nyújtja ki kezét, hogy megvédjen az élet 
viharaitól. 

Gyönyörködés – Amennyire fontos, hogy kérjük Isten szabadítását és védelmét a veszélyben, 
annyira fontos, hogy dicsıítsük ıt. Gyönyörködnünk kell mindabban, amit értünk tett, az Úr 
Jézus elküldésében, aki a mi Megmentınk és Barátunk lett. 

„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.” (Zsolt 37:4) 

Azt olvassuk a 150. zsoltárban: „Dicsérjétek az Urat! [...] Dicsérjétek ıt hısi tetteiért, 
dicsérjétek ıt nagyságának gazdagsága szerint! [...] Minden lélek dicsérje az Urat!” 

Mert óriási erıforrás az Istennel szorosan együtt élık buzgóságos könyörgése – Jakab 5:16 
parafrazálva. 

Az ima változtat a dolgokon, de változtat az embereken is. 

Stephen Carson lp. és felesége, Gwen Carson – az Ír CE egykori elnökei 

IMAKÉRÉSEK AUSZTRÁLIÁBÓL ÉS A CSENDES-ÓCEÁN VIDÉKÉRİL – 

(MÁSODIK RÉSZ) 

SALAMON-SZIGETEK 

A Salamon-szigeteki CE Egyesület partnerkapcsolatban van az SSEC-vel (Déltengeri 
Evangélikus Egyház) és az Ausztrál CE-vel, munkájuk célja pedig a CE bevezetése több mint 
630 SSEC gyülekezetbe és más salamon-szigeteki felekezetekbe. 

• Imádkozzatok, hogy továbbra is legyen lelkierőnk, időnk és legyenek eszközeink 

befejezni ez áldott munkát. 

• A SICEU (S.SZ.CE.E) célja, hogy öt éven belül 300 CE gyülekezetet számoljon, kérünk, 

imádkozzatok, hogy Isten bőségesen megáldja ezeknek tagjait. Jelenleg több mint húsz 

CE csoport alakult. Az ország rendkívül nyitott az evangélium irányába. 
További imakérések: 

• Hálát adunk és dicsőítjük Istent a CE irányába megnyílt ajtókért az országban. Az SSEC 

nyitott 40 egyesület létrehozására, összesen 630 helyi gyülekezettel. Ez egy nagy kihívás, 

mivel nem állnak rendelkezésünkre a képzési lehetőségekhez szükséges erőforrások. 



• Az országos CE titkára, Timothy R. Laesanau lp. az első CE témájú könyvön dolgozik, 

melynek címe „Hogyan építsd fel a gyülekezeted”. 

• Imádkozzatok a Dél-Malaitában megalakult hat új CE csoportért. Imádkozzatok Laban 

Laemwane-ért, aki regionális CE vezető kb. hét egyesületben, több mint kétszáz helyi 

gyülekezettel. A CE a régióban más gyülekezetekbe is elterjedt. 

• Imádkozzatok a Honiara városában levő CE csoportokért. Jelenleg négy gyülekezet 

érdeklődik a CE bevezetése iránt. Ez összesen hat csoport lenne Honiarában. 

• Imádkozzatok különösen a vezetőkért. Derek Bongi elnökért és Timothy R. Laersanau 

lp.-ért, hogy a Szentlélek vezesse őket az erőforrások és a képzéshez szükségesek 

megtalálásában. 

• Hálát adunk Istennek, hogy az Ausztrál Országos Egyesület ígéretet tett a képzés anyagi 

támogatására. 
 

CSENDES-ÓCEÁNI-SZIGETEK 

• Imádkozzatok a többi országért a csendes-óceáni régióban. A CE nagyon elterjedt a 

Szamoai Gyülekezeti Kereszytén Egyházban Nyugat-Szamoában, Új-Zélandon és 

Ausztráliában. Amerikai Szamoának, Hawaiinak és a Manus-szigetnek Pápua Új-

Guineában szintén vannak CE programjai. Tongában az állam nyelvén folynak a CE 

programok, és imádkozunk a szervezeten keresztül tett szolgálatukért. 

• Joyce Spicer, a régió alelnöke, imakérése a jobb kapcsolat kialakítása egyes országokkal 

és ima az észak-csendes-óceáni CE-ért Mikronéziában és a Marshall-szigeteken. 
 

CE VILÁGTALÁLKOZÓ 2014 

• Kérünk, imádkozzatok a 27. CE Világtalálkozóért, melyre Dél-Koreában kerül sor július 

23 és 26 között 2014-ben. A találkozó programszervező bizottsága partnerkapcsolatban áll 

a koreai bizottsággal, hogy megtervezzék az Ébresszétek fel a világot – keljetek fel és 

lássatok neki! című kongresszust. 

• Kérjük, imádkozzatok minden országos egyesület képviselőjének támogatásáért e 

négyévente megszervezett eseményt illetően. 

• Kérünk, imádkozzatok minden résztvevő utazási előkészületeiért, elvállalásért a 

felszólalók részéről, a zenecsapat megalakulásáért, a műhelycsoportok témájáért és 

vezetőkért, a várható 3000 ember szállás- és élelemmel való ellátásának 

megszervezéséért, hogy minden jelenlevő nagyszerűen érezze magát ezen a nemzetközi 

közösségi alkalmon. 

• Arra is kérünk, imádkozzatok, hogy Isten gondoskodjon az esemény megtartásához 

szükséges anyagiakról. 
 

FEBRUÁR 8, SZOMBAT 

Az ima annyira értékes! 

Az ima értékes, mert köze van a mennyhez 



„Hallgasd meg a mennyekbıl az ı imádságokat és könyörgésöket” (1Királyok 8:45a) 

Amikor a földön imádkozunk a megváltó Jézus Krisztushoz, akkor általa – és milyen nagy 
privilégium ez – a Mindenható Szenthez járulhatunk a mennyben. Imádságaink eljutnak az 
Isten „füleibe” (Zsolt 18:7b). 

Amikor a földön imádkozunk, a Szentlélek segítségére van a mi erıtelenségünknek (Róma 
8:26). Micsoda élménye a mennynek, hogy Abba Atyánkkal beszélgethetünk! 

És akkor a mennyben Jézus, a mi közbenjárónk, a trónus elé járul, és esedezik érettünk (Róma 
8:34). 

Az ima értékes, mert Isten a mennyben tényleg meghallgat 

„Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.” (Zsoltárok 145:9) 

Isten meghallgat – İ meg akar bocsátani, és vissza szeretné állítani a békét szívünkben – 
amikor imádságban megvalljuk bőneinket, a hő és igaz Isten ígérete szerint megbocsát, és 
megtisztít minden hamisságtól (1János 1:9). 

Isten meghallgat – reményt és jövıt akar adni – mondja Jeremiás, ha úgy imádkozunk, hogy 
teljes szívbıl keressük ıt (Jeremiás 29:13). 

Isten meghallgat, amikor leterheltek vagyunk, hozzá kell mennünk, és İ megpihentet minket 
(Máté 11:28). 

Isten meghallgat, amikor nyugtalanok vagyunk, csak minden gondunkat ırá kell vetnünk 
(1Péter 5:7). 

Isten meghallgat, amikor megkísértetünk, mert hozzánk hasonlóan Jézusnak is mindenféle 
kísértéssel kellett szembeszállni. Isten arra biztat, hogy járuljunk a kegyelem királyi székéhez, 
ahol irgalmasságot nyerünk (Zsidók 4:16). 

Isten meghallgat, amikor eltávolodunk, és azt mondja: „Ímé van hely én nálam; állj a 
kısziklára” (2Mózes 33:21). 

Az ima értékes, mert Isten a mennybıl valóban megválaszolja 

„És mielıtt kiáltanának, én felelek, ık még beszélnek, és én már meghallgattam.” (Ézsaiás 
65:24) 

Isten nem a mi igazságunk miatt válaszol az imádságra, hanem az İ nagy irgalmassága miatt 
(Dániel 9:18b). 

Isten az İ országáért és az İ dicsıségére válaszolja meg az imádságot (Máté 6:10). 

Isten a szentek hitbıl jövı imádságaiért válaszolja meg az imát (Jelenések 8:4). 

Az ima örökké fontos lesz a mennyben (Jelenések 5:8), „mert igen hasznos az igaznak 
buzgóságos könyörgése” (Jakab 5:16b). 



A hitbıl jövı imádság titka nem a válaszban rejlik, hanem annak az elfogadásában, hogy Isten 
mindent a kezében tart. Több dolgot munkált már ki az ima, mint amennyit ez a világ valaha 
álmodott. Nem csoda, hogy a gonosz folyamatosan az imaéletünk megakadályozására 
törekszik. 

Drewe McConnell lp. – az Ír CE Egyesület elnöke 2013-tól 

IMAKÉRÉSEK AMERIKÁBÓL ÉS A KARIB-TENGER VIDÉKÉRİL 

KAJMÁN-SZIGETEK 

Kérünk, imádkozzatok azokért a fı területekért, melyeken a Kajmán-szigeteki Országos CE 
Egyesület megerısíteni kívánja a CE munkáját: 

• Az ifjúsági csoportoknak és vezetőiknek folyamatos fenntartásáért. 

• Az embereknek a lelkészek és vezetők általi nagyobb mértékű bekapcsolódásáért 

• A lelkészek és a vezetők bátorításáért, hogy használják fel és ki azt a képzést és 

kurzusanyagot, mely a rendelkezésükre áll a mozgalom felélesztését és növekedését 

célzó közreműködésben. 

• További vezetők toborzásáért és képzéséért, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak az 

aktivitásokban és fejlesztésben, az egyházakon és csoportokon kívül és belül egyaránt. 

Tehát a pozíciók utódlásának megtervezésért (a vezetők/vezetőség cseréjéért). 

• A fiatalok nagyobb mértékű bekapcsolódásáért a vezetésbe nem csak a CE-ben, hanem az 

egyházakban, valamint a saját gyülekezeteikben is. 

 
MEXIKÓ 

A mexikói testvérek imánkat kérik: 

• hogy Isten támasszon olyan vezetőket, akik valóban tudják, mi a CE alapja. 

• hogy Isten kirendelje az anyagi forrásokat az ifjúsági munkára. 

• hogy a fiatalok számára a tanács- és segítségnyújtás megtörténjen. 

• hogy a Mexikói Országos CE Egyesület és az Állami Egyesületek rugalmasabbak 

legyenek, és elkerüljék a törvényeskedést a munka módjába és folyamatában, valamint a 

döntéshozatalban. 

• Tudásért és bölcsességért az olyan tervek kifejlesztésében, melyeknek ténylegesen hatása 
van. 

• A tagok iskolákban, családban és munkahelyen történő bizonyságtételéért. 

• Hogy minden tag hűségesen betöltse az Istennek tett ígéreteit a CE fogadalomban. 

• Hogy felhasználhassák a média, a technológia és kommunikáció, valamint az 

információközlés minden módját az örömhír terjesztésére. 

• Hogy a CE valóban hatással legyen a fiatalokra a helyi egyházakban 

• Hogy a fiatalok körében olyan programokra kerüljön sor, amelyek különböző 

képességeket építenek be: fizikai-, spirituális-, szociális- stb. 
Szintén kérik az imát: 

• A fiatalok lelki tisztaságáért és integritásáért. 



• A közösség fejlesztését érintő tervekért és társadalmi hatásokért. 

• Az ország északi régiójáért és az északi államokért, ahol nincs CE. 

• Egy jó és hatékony képzésért. 

• Az Országos CE Egyesület újraszervezéséért. 

• Az országos és regionális szintű aktivitásokért és rendezvényekért, hogy ezek lelki 

növekedést nyújtsanak. 

• A fiatalokért, hogy az Isten szolgálatába állítsák az ajándékba kapott képességeiket. 

• Elégséges anyagi fedezetért, hogy folytathassák a kiadványok publikálását. 

 

A.E.Á 

• Kérjétek az Urat, hogy mutasson utat nekünk, mivel az Ő vezetését, védelmét és 

gondviselését keressük. 

• Adjon segítséget a CE elterjesztéséhez 50 gyülekezetben 2015-ig. 

• A kulcsfontosságú erőforrások fejlesztéséért, hogy az egyházak segítséget kapjanak a CE 

és egy hathetes képzés elindításához, ami a CE-s elköteleződésről szól. 

• A nemzetközi CE-vel való szorosabb együttműködésért, hogy biztosabb legyen egy 

letisztult CE program közvetítése Észak-Amerika felé. Ugyanakkor a két szervezet 

erőforrásaiért, hogy egymást kölcsönösen támogassák, hiszen mindketten a CE-n 

keresztül építik Isten országát. 

• A jelenlegi szervezeti infrastruktúra felméréséért és átalakításáért, hogy felkészüljünk a 

jövőbeli növekedésre és fenntartásra. 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; 
Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk 
vétkeztek; 
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a 
hatalom és a dicsıség mind örökké. Ámen 
„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége 
mindnyájatokkal. Ámen.” (2Korinthus 13:13) 
 
Összeállította az Ír Országos CE Szövetség     
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