Kedves Munkatársak!
Isten 10 évvel ezelőtt arra indított bennünket, hogy kezdjünk el imádkozni egy konkrét célért:
nevezetesen azért, hogy a CEF 2017-re, vagyis mostanra a föld minden országában végezhessen
szolgálatot. Nagyon közel vagyunk a megvalósuláshoz! Egyetlen komoly akadály áll az utunkban:
Észak-Korea.
Jézus ezt mondta tanítványainak: “Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig"
(Máté 28,19-20).
Az elmúlt két évben, mindenütt, ahol csak megfordultam, arra kértem az embereket, hogy
könyörögjenek, bárcsak Isten ajtót nyitna Észak-Koreába az evangélium előtt.
Februárban Nyugat-Afrikában jártam, és ott is elmondtam ezt az imakérésemet. Ottani vezetőink,
Richard Acquaye és Alex Twum szíve rádobbant erre a témára. Miközben Ghánában és Szenegálban
általuk tartott Örömhír Klubokon (ÖHK) vettem részt, hallhattam, hogy ezt mondják a gyermekeknek:
“Vannak olyan gyermekek, akik nem járhatnak ÖHK-ba, mert abban az országban, ahol ők élnek, nem
lehet ilyen klubokat tartani. Kérünk, imádkozzatok azokért a gyerekekért, akik Észak-Koreában élnek.
Hadd lehessen az ő országukban is klubokat tartani!”
A múlt hónapban a Kubában dolgozó CEF munkatársakat és önkénteseket kértem arra, hogy osszák
meg ezt az imakérést az ő klubjaikba járó gyermekekkel. Kérjék meg a gyerekeket, hogy
imádkozzanak Észak-Koreáért!
Most a világ szeme Észak-Koreán van. Isten rám terhelte az ott élő gyerekek lelki sorsát: szeretném,
ha a világon több millió gyermek imádkozna Észak-Koreáért, hogy ott is indulhassanak ÖHK-ok, és sok
gyermek hallana Jézusról.
Készen vagytok-e támogatni engem ebben? Imádkoznátok-e a gyermekekért Észak-Koreában? És
megkérnétek-e a klubjaitokba járó gyermekeket is erre? Kérlek, osszátok meg ezt az imakérést a
tanfolyamaitokra járó tanítókkal, gyerekmunkásokkal, és minden gyermekkel, akikkel kapcsolatban
vagytok!
Egy nap hozzátok is eljut majd a híre annak, hogy Észak-Korea szerte ÖHK-ok indulnak. És akkor egy
szívvel dicsőíthetjük a mi hatalmas Istenünket. Milyen bátorítás lesz a gyermekeknek, amikor
megtudják, hogy Isten meghallgatta és megválaszolta imádságaikat, amelyeket Észak-Koreáért
mondtak!
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Kidolgoztuk a stratégiánkat, és készen állunk arra, hogy amint lehetőség nyílik rá, beutazzunk ÉszakKoreába és megkezdjük a szolgálatot.
Hamarosan kaptok tőlünk segédanyagokat és javaslatokat is, hogy hogyan használhatjátok azokat a
klubjaitokban, ill. minden egyéb alkalmatokon. Kérjük, ti is küldjétek el nekünk ötleteiteket.
Szeretnénk hallani felőletek.
Az idő sürget! Lépjünk a tettek mezejére – a gyerekekért!

Reese Kauffman

U.i.: Kérem, hogy küldjétek el minél több embernek ezt a levelet!
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