
Imádkozzunk azért, hogy ez a tanfo-
lyam gazdagítson mindenkit és a musz-
lim világból jövõknek áldás legyen.”

* Az Ubwenzi falufejlesztési program-
ban havonta egyszer jönnek össze HIV 
pozitív betegek. A csoportot Marieke 
Bos és a malawiai Díson Tamani vezeti, 
akik bátorítják az embereket, egészség-
ügyi tanácsokat adnak, és Isten Igéjét 
hirdetik. Imádkozzunk, hogy ezek az 
emberek megismerjék Istent.”

* Debora Jägers, Maladitso Óvoda. 
„A munkatársak rendszeresen látogat-
ják a gyermekek szüleit. Szeretnénk jó 
kapcsolatot a szülõkkel, és jó lenne, ha a 
beszélgetések nem csupán a gyermekne-
velésre irányulnának, hanem megtérés-
re vezetnének. Egy fiatal segédóvónõnk 
gyereket vár, így gondoskodnunk kell a 
helyettesítésérõl.”

BURUNDI
Hartmann család: „Bujumbura francia 
nyelvû gyülekezetében új vasárnapi is-
kolai munkatársakat képezünk. Hálásak 
vagyunk, hogy a fiatalok örömmel akar-
nak részt venni a munkában. Imádkoz-
zunk, hogy készek legyenek újat tanul-
ni, a tanultakat alkalmazni, és engedni, 
hogy az Úr Jézus igazi változást hozhas-
son az életükbe.”

* Anderson és Biskup család: „Köszön-
jük Istennek, hogy közbelépett, amikor 
egy gyermek a nagy forgalomban az 
autónk elé futott. A fejbõrén elszenve-
dett seben kívül máshol nem sérült meg 

– kész csoda, dicsérjük érte Istent. Az 
utcán hömpölygõ tömeg, az utak rossz 
állapota és sok figyelmetlen, illetve 
gyengén képzett autóvezetõ miatt nem 
természetes, hogy baj nélkül sikerül 
megtenni egy-egy utat. Imádkozzatok, 
hogy Isten õrizzen meg minket.”

* December 24-én a misszionáriusok ka-
rácsonyi istentiszteletet szeretnének szer-
vezni a Burundiban élõ németajkúaknak. 
Imádkozzunk, hogy sokan fogadják el a 
meghívást, és Isten Igéje szólítsa meg õket.

* A „Békeház” több mint 30 gyüleke-
zettel együtt egy, a társadalmi változást 
elõsegítõ programon dolgozik. Szept-
emberben kb. 60 lelkipásztor és gyüle-
kezeti tag gyûlt össze, hogy elemezzék 
a helyzetet. Az eredmény egy könyv 
alapjául szolgál, amelyet Stefan Hoff-
mann és munkatársai készítenek elõ. 
Imádkozzunk, hogy ez más gyülekeze-
teket is arra indítson, hogy társadalmi 
felelõsségüket komolyan vegyék.

FRANCIAORSZÁG/BURUNDI
Az Impact Csoport január 20-án utazik 
Franciaországból Burundiba. A csapatot 
Evelyn Theurer kíséri. Imádkozzunk, 
hogy az Úr õrizze õket és adjon jó mun-
kát az afrikai gyülekezetekben.

KANADA
Gommel család: „Nagyon kíváncsian 
várjuk a látogatókat, akiket ismét meg-
hívunk karácsonyra. Imádkozzatok, 
hogy sok kérdést tegyenek fel, és az Úr 
Jézus követésére hívhassuk õket.”

FRANCIAORSZÁG
Ruth Krause missziós nõvér: „Imád-
kozzunk, hogy a carrouges-i hívõk kis 
csoportja megerõsödjön, és a szomszé-
dokat is hívogatni tudja. Reménységünk, 
hogy J. úr a barátság klubon kívül más 
rendezvényekre is eljön. Úgy nyilatko-
zott, van Bibliája, és annak olvasásá-
ban szeretne elmélyülni. – Imádkoz-
zatok azért is, hogy V. családi helyzete 
rendezõdjön. Hûségesen beállt a gyüle-
kezeti szolgálatba.”

* Avranches. Albrecht és Annegret 
Hengerer: „Ezekben a hetekben sok 
ismerõsünket és barátunkat látogatjuk 
meg, hogy az evangélizáló naptárt átad-
juk nekik. A piacon felállított asztalunk-
nál is szívesen elfogadják ezeket. Az 
olvasók elmondják, milyen jót teszünk 
velük a napi igével. A naptár nagybetûs 
kiadását elhelyeztük a gyülekezet 
hirdetõ ablakában is. A járókelõk meg-
állnak és elolvassák a napi igét.”

* Evelyn Theurer: „Szeretnénk advent-
ben és karácsonykor különbözõ helyszí-
neken evangélizáló programokat készí-
teni. Ez nem is olyan egyszerû, mert itt 
a vallási semlegesség az uralkodó elv. 
De Isten ajtókat nyithat! – Alençonban 
december 4-én az ifjúsági csoporttal mi 
tartjuk az istentiszteletet. Imádkozzatok 
azért, hogy a fiatalok készek legyenek 
erre, õk is személyesen bátorítást kapja-
nak az Úr Jézussal való élethez és a gyü-
lekezeti munkában való részvételhez.”

* Peter és Sigrun Rapp: „December 
2–4. között Peter Alençonból egy kül-
döttséggel Quakenbrückben lesz a kará-
csonyi vásáron. Bárcsak Isten alkalmat 
adna rá, hogy ez ebben az évben is bi-
zonyságtétel lehessen. – December 11-
én egy nyilvános teremben tartjuk ez évi 
karácsonyi ünnepségünket. Sok ismerõst 
hívtunk meg, és a gyermekek szép prog-
rammal készültek. Isten szép ünneppel 
ajándékozhat meg minket, és megszólít-
hatja a látogatókat.”

* Michael és Dorothea Renz: „Kérünk, 
támogassák imaháttérrel karácsonyi 
akcióinkat: december 4-én egy kiállí-
tóhellyel leszünk jelen Mortagne-ban a 
karácsonyi vásáron. Ezen kívül szeret-
nénk missziót végezni a 20 km-re fekvõ 
Longny idõsek otthonában.”

* Szeptember vége óta él egy öt fiatal 
nõbõl álló Impact-Csapat Saint-Lô-
ban. A normandiai gyülekezetépítésben 
vesznek részt és olyan gyermekmisz-
sziói napokat készítenek elõ, amelyeket 
különbözõ helyszíneken szerveznek. 
Imádkozzunk, hogy gyarapodjon francia 
nyelvismeretük, és jó ötleteik legyenek 
majd a tervezett programokhoz.

* Vogel család: „December 12-én tart-
juk karácsonyi ünnepségünket. Igazi 
evangélizációs alkalom lesz, amelyre 40 
fõt várunk a gyülekezetbõl és még egy-
szer ennyit a kívülállók közül. Kérünk, 
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Mielõtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom 
(Ézs.65,24).

Kedves Imádkozó Testvérek! Misszionáriusaink nevében szívbõl köszönöm, hogy 
hûséges kísérõink imában. Köszönöm, hogy továbbra is gondolnak az egész világra 
kiterjedõ munkára. Az Úr Jézus áldja meg Önöket az Új Évben! 

Martin Auch 



imádkozzatok, hogy minden jól sike-
rüljön és hogy a szülõket, a gyermekek 
hozzátartozóit és a fiatalokat is meg tud-
juk hívni és meg tudjuk nyerni.”

FRANCIAORSZÁG
* Eckstein család: „December 18-án 
tartjuk Saint-Lô-ban a gyülekezeti ka-
rácsonyt, ami jó alkalom arra, hogy 
másokat is meghívjunk. Ebben az évben 
nagyon szeretnénk egy nyilvános termet 
kibérelni, mivel a mi helyiségeink na-
gyon kicsik lettek. Kérünk, imádkozza-
tok az elõkészületekért, és azért, hogy 
embereket tudjunk meghívni és Isten 
szeretetérõl halljanak.”

* Coutances. Norbert és Susanne 
Laffin: „Hálásak vagyunk a kiváló 
lehetõségért, hogy hetente egy Biblia-
asztallal lehetünk jelen a piacon. Patrick 
L-lel Victor és a csapat erõsítést kapott. 
A ’Találkozás kávéháza’ néhány láto-
gatóját egyenesen a piacról hívtuk meg! 
Imádkozunk egészségért és kitartásért a 
téli hónapokban.”

* Mortagne. Renz család: „Örülünk, 
hogy gyülekezetünk számszerûen nagyon 
megnövekedett. Látjuk azonban, meny-
nyire sérülékeny ez a kis palánta. Kérjük 
Istent, hogy védje meg a gyülekezetet, a 
gyülekezeti tagok hitben érettebbek le-
gyenek és megmaradjon az egység.”

* Carentan. Vogel család: „Nagy if-
júsági körünk meglehetõsen összezsu-
gorodott, mert a látogatók száma egyre 
csökken, elköltöztek vagy elkezdték 
egyetemi tanulmányaikat. Imádkoz-
zunk, hogy a megmaradtakat ez ne 
kedvetlenítse el, és Isten adjon nekik jó 
lehetõségeket és bátorságot, hogy bará-

taikat, iskolatársaikat vagy testvéreiket 
elhívják.”

* Alençon. Rapp család: „December 
26–30. között tartjuk naptárosztogató 
akciónkat. Istentõl várjuk, hogy a nap-
tárakat elfogadják és olvassák majd, 
továbbá jó beszélgetéseket szeretnénk 
folytatni a házak ajtajánál. Imádkoz-
zunk, hogy Isten õrizzen meg minket 
utazás közben és az osztogatásnál.”

* Coutances. A Laffin családdal 
együtt azért imádkozunk, hogy az Úr 
Jézus segítsen a házi bibliakörök szer-
vezésében. Szeretnénk, ha ezek helyet-
tesíthetnék a hagyományos bibliaórát 
a gyülekezeti központban. Az egyes 
bibliakör-vezetõknek bátorságra, a gyü-
lekezeti tagoknak elszántságra van szük-
ségük, hogy szomszédjaikat, barátaikat 
is meghívják.

* Carentan. Vogel család: „Köszön-
jük Istennek, hogy ismét egy rövidtávú 
munkatársnõnk segíti munkánkat. Rahel 
Weik tíz hónapra van nálunk. A kettõs 
leterheltség miatt – carentani gyülekezet 
és a Saint Aubin-i konferenciaközpont 
– különösen hálásak vagyunk Rahel se-
gítségéért. Imádkozzunk, hogy Isten sok 
kapcsolattal, jó barátokkal, védelemmel 
és sok hitbeli tapasztalattal ajándékozza 
meg.”

* Albrecht és Annegret Hengerer há-
lásak a lehetõségért, hogy 20 éve a „pia-
ci árusokhoz” tartoznak Avranches-ban. 
Így más eladók is hallhatják az evangéli-
umot, és sok piacra látogató gazdagodott 
keresztyén írásokkal és könyvekkel. A 
gyermekbibliák különösen jó visszhang-
ra találnak.
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tartja a bibliatanulmányt. Imádkozzatok 
az igehirdetésért és Isten látható munká-
jáért.”

* David és Anett Jarsetz: „Már négy 
illegális szegénynegyedben tudunk heti 
gyermekprogramot kínálni. Ennek fon-
tos része a munkatársak keresése és kép-
zése. Velük közösen szeretnénk végez-
ni a munkát. Minden szombaton nyolc 
fiatallal találkozunk, és megtervezzük 
a programokat. Ezen túl szeretnénk tá-
mogatni és Isten Ígéjére tanítani õket. 
Imádkozzunk, hogy a hitben növekedje-
nek és megbízhatónak bizonyuljanak.

DÉL-SZUDÁN
A Hageneier család Jubába átköltö-
zött és Stefan átvette a repülõs missziói 
szolgálat vezetését. (A szervezet szemé-
lyi ügyei, a kereken 15, túlnyomórészt 
helybeli munkatárs, a légi bázis és az 
idõszakos munkatársak irányítása tarto-
zik feladatkörébe.) Repüléseit ezért heti 
két útra csökkenti. Imádkozzunk, hogy 
belejöjjön új munkába, és jól tudjon 
együttmûködni a nemzetközi csapattal. 
Christine decemberig egyedül végzi a 
három nagyobb gyermek távoktatását, a 
két kisebbrõl egy szudáni nõ gondosko-
dik.

ZAMBIA
Hans-Peter és Britta Hertler Noé szü-
letése után visszatértek Mpikába. Mun-
kájuk a következõ két évben a vezetõk 
oktatása lesz, emellett tovább tanulják 
a bemba nyelvet. Hálát adunk a Csabu 
lelkipásztorral való jó együtt munkál-
kodásért. Imádkozzunk, hogy a benn-
szülött munkatársak megerõsödjenek 
lelki életükben, és másoknak is tudjanak 
segíteni a hívõ élet útján. Fontos, hogy 

mindenekelõtt a keresztyének ne adja-
nak helyet életükben a szellemektõl való 
félelemnek, és ne higgyék, hogy minden 
betegséget és halált gonosz szellemek 
okoznak.

* Amano Iskola. Ulfert Andresen:  
„A harmadik iskolai negyedévre meg 
tudtunk nyerni egy általános iskolai 
zambiai tanítónõt és egy angliai tanítót. 
Imádkozzunk, hogy megfelelõ utódot 
találjak a helyemre, mert 2012 nyarától 
visszatérek egy németországi iskolába.

MALAWI
Csizomo-Központ. Engstler család: 
„Isten az új iskolaévben 16 tanulót és 
5 feleséget bízott ránk. Imádkozzunk, 
hogy ne csak bibliai ismereteket sajátít-
sanak el, hanem tudatos keresztyénné is 
váljanak. Csoportunknak ez az elsõ éve, 
és nagy felelõsség nehezedik ránk. A 
munka különösen Joachim számára iz-
galmas, mivel az egész tanítás csicseva 
nyelven folyik.”

* Csizomo-Központ. Berger család és 
Marion Engstler: „A hallgatók dec-
ember 3-án utaznak haza egyhónapos 
szünidõre. Imádkozzunk azért, hogy 
gyülekezetükben, családjukban és falu-
jukban áldásul lehessenek, és pozitív ha-
tással lehessenek környezetükre.”

* Berger család és Marion Engstler: 
„Szeptember végén egy bibliai alapis-
mereti tanfolyamot indítottunk. Minden 
szerdán itt találkoznak a presbiterek, s 
azok, akik nem sokkal ezelõtt döntöttek 
Jézus mellett, akik az iszlám vallásból 
tértek át és azok a keresztyének, akik 
többet akarnak tudni a hitrõl. Hálásak 
vagyunk ezért a tarka-barka csoportért. 
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teológiai tanulmányainak elsõ három 
éve után Szavarban. Öten közülük a 
mi testvérgyülekezetünkbõl érkeznek, 
és különbözõ feladatokat vesznek át a 
gyülekezetekben. Imádkozzunk, hogy 
munkájukat komolyan vegyék, és a ta-
nultakat át tudják ültetni a gyakorlat-
ba.”

* Khulna. Andreas és Heidi Brecht: 
„A gyermekfaluból néhány fiú kará-
csonyra nem mehet haza, mert nem 
sokkal elõtte vizsgáik vannak. Imád-
kozzunk, hogy ennek ellenére szép ka-
rácsony ünnepük lehessen .– Úgy ter-
vezzük, hogy Andreas karácsonykor 
tartja elsõ bangla nyelvû igehirdetését. 
Imádkozzunk, hogy jól fel tudjon erre 
készülni. Még nehezére esik, hogy ezen 
a nyelven kifejezze magát.”

* Waldemar Lies: „Felkérést kaptam 
december 25-ére a Sodordat templomba 
Dakka óvárosában a karácsonyi igehir-
detés megtartására. Imádkozzunk, hogy 
a Szentlélek erejével tudjam hirdetni az 
örömhírt. – A legtöbb gyülekezeti tag 
más városrészekben lakik, de nem akar-
nak lemondani arról, hogy a központban 
lévõ templom a keresztyén hitrõl szó-
ló bizonyságtétel legyen. A gyülekezet 
szeretné az örömhírt a környezetében 
továbbadni, és ezért egy evangélistát 
alkalmazott. Más gyülekezeteknek is 
segítenek anyagilag és gyakorlati kérdé-
sekben.”

* Januárban néhány vezetõt áthelyeznek. 
Imádkozzunk, hogy a lelkipásztorok és 
családjaik hamar tudjanak alkalmaz-
kodni az új helyzethez, és a közös mun-
ka a körzeti vezetõséggel és munkatár-
sakkal jól mûködjön.

JAPÁN
Schuckert család: „Ome városában 
november végén tartják a szokásos éves 
kulturális ünnepet. Keresztyén gyüle-
kezetünk is képviselteti magát egy kiál-
lítóhellyel, és hálásak vagyunk ezért a 
nagyszerû lehetõségért. Imádkozzatok 
azért, hogy a vendégek ne csak a német 
nápolyit vigyék magukkal, hanem Jézus 
is megszólíthassa õket.”

* Lothar és Tabea Sommer: „Hetente 
egyszer-kétszer segítünk az „Esperanza” 
futball csapat edzésein. Célunk az, hogy 
a pálya szélén szurkoló gyermekekkel 
és szülõkkel jó kapcsolatot építsünk ki, 
és megkedveltessük velük az Úr Jézust. 
Imádkozzatok értünk, hogy ez sikerül-
jön!”

* Beck család: „Örülünk az újonnan 
alapított tokaicsibai gyülekezet elsõ lé-
péseinek. A nakajamai testvérgyüleke-
zettel nagyon jó az együttmûködésünk, 
kölcsönös bizalom köt össze, és örü-
lünk a további együttmunkálkodásnak. 
Kérünk, imádkozzatok, hogy még több 
gyülekezet vegyen részt a közös mun-
kában, és a kapcsolat ilyen felfogásban 
gördülékenyen haladjon elõre.”

* Schlotz család, Andrea Kaiser: „Na-
gyon hálásak vagyunk azért, hogy az új 
gyermekek megtalálták helyüket a di-
ákotthon családjában, és szívesen van-
nak itt. Nyilván azért, mert Isten sok 
imádságot meghallgatott. A gyermekek 
vidám, közvetlen viselkedése nekünk, 
munkatársaknak is jól esik! – A serdülõ 
körbe, amely 2011. elején indult, új gyer-
mekeket hívtunk a német iskolából. Na-
gyon örülünk, hogy Josia Ockert rövid-
távú munkatárs támogatja ezt a munkát! 
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OROSZORSZÁG
* Nyizsnyij Tagil. Matthias és 
Lena Schindler: „Még mindig 
imádkozunk aktív munkatársa-
kért a gyülekezetépítési munká-
hoz, akiket továbbképezhetnénk és 
felelõsségteljesen szolgálatba állíthat-
nánk. Célunk, hogy a gyülekezet önál-
lóbbá váljék.”

* Nyizsnyij Tagil. Schindler házaspár: 
„A korrupció, a kábítószeres bûnözés, 
az okkultizmus és a munkanélküliség 
okozza a legtöbb problémát városunk-
ban. Munkánk során mi is rendszere-
sen szembesülünk ezzel. Imádkozzunk, 
hogy Isten nagyban is, kicsiben is válto-
zást adjon.”

KÖZÉP-ÁZSIA
Matthias és Christine: „Megérkezett a 
tél! Emiatt alig van munka. Sokan eltöl-
tik az idejüket valamivel és reményked-
nek a melegebb napokban. Ez jó alka-
lom arra, hogy az embereknek alternatív 
programokat ajánljunk fel. Szeretnénk 
rendelkezésükre állni és velük beszél-
getni. Kérünk, imádkozzatok jó ötlete-
kért és jó lehetõségekért.”

* Matthias és Christine: „December 
18-án a gyülekezetünkben lévõ ösz-
szes helybeli csoporttal együtt ünnepel-
jük a karácsonyt. Ilyen még soha nem 
volt! Reméljük, hogy még sok barátot, 
ismerõst és rokont is meg tudunk hívni. 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten Lel-
ke munkálkodjon, és hogy az emberek 
megértsék a karácsonyi örömhírt!”

* Matthias és Christine: „Imádkoz-
zunk azért a helyi csoportunkért, ame-
lyet a múlt nyáron szerveztünk. Va-

sárnaponként és hétközben egyszer 
találkozunk. Imádkozzunk, hogy az it-
teniek igazi lelki otthonra találjanak itt, 
és egyre inkább beálljanak a lelki mun-
kába.

BANGLADES
Dakka. Lies család: „November 19-én 
tartjuk a Keresztyén Teológiai Fõiskola 
taggyûlését. Feladatunk többek között a 
rektorválasztás. A jelölt A. lelkipásztor, 
aki sok évet töltött el gyülekezeti szolgá-
latban, korábban a fõiskolán tanított, és 
dolgozott fejlõdõ országok szervezetei-
ben. Egyhangú döntést szeretnénk. Azt 
kívánjuk, hogy tudása, tapasztalatai a 
hallgatók lelki továbbfejlõdését és az is-
kola szintjének emelését szolgálja.”

* Samuel és Anne Strauss: „Imádkoz-
zatok továbbra is értünk, hogy 3 éves 
távollétünk után megszokjuk a mun-
kát, és jól tudjunk együtt dolgozni a 
dinadzspuri esperessel, segíteni és bá-
torítani tudjuk egymást. – Területünkön 
december közepéig egy Impact-Csoport 
dolgozik. Imádkozzunk, hogy „beveté-
sük” minden érintettnek áldásul szolgál-
jon.”

* Dr. Megumi Kondo vízumának lejár-
ta után szolgálati szabadságát tölti hazá-
jában, Japánban. Örül bátorító tapaszta-
latainak, amelyeket mint orvosnõ élt át 
Dzsojramkura keresztyén kórházában. 
Imádkozzunk, hogy Megumi vízuma 
megújítása után újra folytathassa mun-
káját. Hordozzuk imádságunkban édes-
anyját és nõvérét Japánban. Megumi na-
gyon szeretné, ha õk is megtérnének.

* Waldemar Lies: „December 9-én 
15 férfi és nõ hallgató kap diplomát 
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Karácsony elõtt szeretnénk az ifjúsággal 
és a serdülõkörrel egy musicalt elõadni, 
s erre a szülõket meghívni. Kérünk, 
imádkozzatok, hogy a gyermekeket és a 
felnõtteket megérintse az evangélium.”

JAPÁN
* Schuckert család: „A karácsonyi 
idõszakban mindig sok alkalom nyílik 
arra, hogy az evangélium örömüzenetét 
továbbadjuk. Ismét különleges alkalma-
kat szervezünk, mindenekelõtt családok-
nak és gyermekeknek. Imádkozzatok, 
hogy ez a nagy természeti katasztrófa 
utáni elsõ karácsony sok japánnak je-
lentsen valódi újrakezdést.”

* Priscilla Kunz missziós nõvér: 
„Kapcsolatokat veszek fel Macsida gyü-
lekezetében és a környéken, és azon 
gondolkozom, hogyan érhetném el a 
gyermekeket és a diákokat. A városban 
két egyetem mûködik. – December 17-
én karácsonyi ünnepélyt tartunk gyer-
mekeknek egy hasbeszélõ fellépésével. 
Reméljük, sok embert tudunk meghívni 
és sokan megismerhetik Jézust. – A kap-
csolatfelvétel jól sikerült a lelkipásztor-
ral és feleségével. Imádkozzatok, hogy 
jó csapat alakuljon ki és kiegészíthessük 
egymást.”

* Dieter és Elisabeth Hägele: „O. asz-
szony, japán irodai alkalmazottunk, 
eredményesen fejezte be próbaévét és 
azóta állandó alkalmazásban áll nálunk. 
Igazgatási feladatokat lát el lelki mun-
kával foglalkozó testületünknél. Hálá-
sak vagyunk szolgálatáért, de aggódunk 
egészségi állapota miatt. O. asszony rit-
ka krónikus betegségben szenved, amely 
jobban gátolja õt, mint gondoltuk volna. 
Imádkozzunk, hogy Isten adja meg neki 

a szükséges erõt, és ajándékozza meg 
gyógyulással.”

* Thomas és Irene Beck: „Hálásak va-
gyunk, hogy gyerekeink ismét gyorsan 
beilleszkedtek az iskolai és kollégiumi 
életbe. A közösség örömet ad nekik, és 
az osztályban régi és új barátokra ta-
láltak. Imádkozzunk, hogy a váltást to-
vábbra is jól viseljék, és lelkileg  növe-
kedjenek.

* Tobias és Sabine Schuckert: „Imád-
kozzunk azokért az emberekért a gyüle-
kezetünkben, akiknek még nincs szoros 
kapcsolatuk Jézus Krisztussal. Bárcsak 
a megkeresztelkedés  mellett döntené-
nek, és teljes szívvel követnék az Úr 
Jézust. – Az I. család munkavállalási 
okokból Amszterdamba költözik. Imád-
kozzunk, hogy az átállás az egész csalá-
dot közelebb vigye az Úr Jézushoz.” 

KÖZEL-KELET
Paulus Hieber, televíziós munka: „Új 
rövid idejû munkatársam, Henning az 
érettségi után egy évet Istennek szán. 
Igazi imameghallgatás, hogy õ egy évig 
segíteni tud munkánkban! – Hálás va-
gyok a jól induló élõ adásunkért is. Az 
élõadás sorozat vezetésével ismét bõvült 
az a terület, amelyért felelõs vagyok.”

PÁPUA-ÚJ-GUINEA
David és Anett Jarsetz: „A karácsony 
ünnepe itt a misszió- és a konferenciák 
ideje. Karácsony hetében egy meghí-
vásnak teszünk eleget, ötnapos missziói 
’bevetés’ lesz Szimbu tartományban. 
Egy velünk barátságban lévõ lelkipász-
tor a felföldrõl a hazájában szeretne 
velünk evangélizálni. Utána Popunban 
lesz karácsonyi konferencia, ahol David 
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SPANYOLORSZÁG
Elisabeth Matter missziós nõvér: 
„December 15–17. között tv-
evangélizáció lesz az egész ország-
ban, hasonló a ProChrist-hez. Kérünk, 
imádkozzatok, hogy erre sok keresz-
tyén jelentkezzen be vendéglátónak, 
ismerõsöket fogadjanak be otthonukba, 
és tegyenek nekik bizonyságot hitükrõl 
és Istennel való kapcsolatukról.”

* Benicarló. Eckel és Kramer csa-
lád: „Gyülekezetünk két fiatal tag-
ja Ondában él, 90 km-re tõlünk. Ott 
misszionárius barátaink azon fára-
doznak, hogy nehéz körülmények kö-
zött élõ fiatalok egy lakóközösségben 
fejlõdhessenek hitéletükben. Örülünk a 
fiatalok elõrehaladásának, imádkozzunk 
értük és a misszionáriusokért ebben a 
fontos és idõigényes munkában.”

* Benicarló. Eckel család, Kramer 
család: „Egy asszony fecsegésével 
és hazugságaival nagyon negatív ha-
tással volt gyülekezetünk látogatóira. 
Miután sok beszélgetéssel sem jutot-
tunk eredményre, a nagyobb baj elke-
rülése érdekében ki kellett zárnunk a 
gyülekezetbõl. A gyülekezeti termünk 
közvetlen szomszédságában lakik, ezért 
továbbra is nagy a befolyása, így megté-
veszti az érdeklõdõket és a fiatal hívõket. 
Imádkozzunk ezért a helyzetért.”

* Benicarlói és Grao-i misszionáriusa-
ink (Andrea Eckel, David Kramer, Daniel 
Penazola) veszik át rendszeresen az ige-
szolgálatot Vinarosban. Évek óta hiányzik 
onnan egy lelkipásztor és a még kis létszá-
mú gyülekezet segítséget kért. Imádkoz-
zunk, hogy misszionáriusaink Vinarosban 
missziós programokat tudjanak elindítani.

* Benicarló. Eckel és Kramer család: 
„Hatan a gyülekezetbõl vezetõképzésen 
vesznek részt. Imádkozzunk, hogy 
örömmel tanuljanak és találjanak rá idõt 
a sok munkahelyi teendõ mellett. Az 
istentisztelettel párhuzamosan folyó va-
sárnapi iskolában olyan segítõkre lenne 
szükségünk, akik önállóan és felelõsen 
tudják vezetni az alkalmat.”

* Elisabeth Matter missziós nõvér: 
„Néhány hete minden pénteken 
Benalmádenában vagyok, hogy a ke-
resztyén filmes estére hívogassak és 
kapcsolatokat kössek. A filmvetítéses 
estéket Antonio, a halkereskedõ szerve-
zi. Azt tervezzük, hogy késõ délután egy 
étteremben fórumot indítunk, melynek 
keretében a hitrõl beszélgetnénk. Nyitott 
ajtókért és szívekért imádkozzunk.’

OROSZORSZÁG
Berjoszovszkij. Sabine Matthis misz-
sziós nõvér: „December 4-én istentisz-
telet után gyermekmûsorral szolgálunk. 
Ezt a programot a jövõben gyakrabban 
megrendezzük. Kérünk, imádkozzatok 
értünk, hogy elérjük a gyermekeket és 
munkatársakat találjunk ehhez az alka-
lomhoz.”

* Jekatyerinburg. Benzel család: 
„Idén is sok látogatót várunk a kará-
csonyi istentiszteletekre. Gyakran ez az 
egyetlen alkalom, amikor az emberek 
érintkezésbe kerülnek az evangélium-
mal. Imádkozzunk nyitott szívekért és 
azért, hogy Isten különösen is munkál-
kodjon az ünnepnapokon. – Január elsõ 
hetében szeretnénk megint gyermek-
délutánokra hívogatni. Imádkozzunk, 
hogy a gyerekek szüleikkel együtt eljöj-
jenek.”
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