18. csütörtök – Montenegró
Dicsérjük Istent a CEF-munkatársakért! Imádkozzunk,
hogy az Úr oltalmazza meg őket minden bajtól, adjon
nekik bátorságot, hogy a nehézségek között is folytassák
szolgálatukat, és vezesse őket a legjobb úton, hogy
elérjék a gyermekeket és a tiniket!
19. péntek – Magyarország
Imádkozzunk, hogy azok közül, akik TCE tanfolyamot
végeztek, minél többen indítsanak Örömhír Klubot a
lakóhelyükön! Kérjük az Úrtól, hogy növelje a klubok
számát az egyes területeken is! A Húsvéti Klubok jó
alkalmat adhatnak új Örömhír Klubok indítására.
Imádkozunk azért, hogy Isten nyissa meg a keresztyének
otthonát és az iskolákat, hogy elindulhasson a
klubszolgálat!
20. szombat – Bosznia-Hercegovina
Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el több munkást a
boszniai szolgálatra, hogy több gyermeket érhessünk el!
21. Vasárnap – Moldova
Húsvétkor sok alkalom adódik arra, hogy hirdethessük
gyermekeknek az evangéliumot. Könyörögjünk nyitott
ajtókért, különösen a Dnyeszteren Túli Területen és
Gagauziában, ahol nehezebb Húsvéti Klubokat szervezni
vagy a politikai helyzet miatt, vagy mert a helyi
hatóságok korlátozzák a keresztyén alkalmak tartását.
22. hétfő – Görögország
Kérjük, imádkozzatok az április 22–24. között tartott
húsvéti táborért! Kb. 50 gyermek várható a
Thesszalonikiben szervezett CEF-táborba, ahol három
teljes napig hallgathatnak bibliai leckéket, énekelhetnek,
játszhatnak. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten óvja meg
a gyermekeket a balesetektől, és legyenek, akik
megismerik Jézust mint személyes Megváltójukat!
23. kedd – Lengyelország
Lukasz és Ola németországi gyülekezetekbe látogat,
hogy imádságra és a lengyelországi szolgálat
támogatására hívja őket. Hálásak az ottani barátokért,
akik a találkozók szervezésével lehetőséget adnak nekik
arra,
hogy
megismertessék
a
lengyelországi
gyermekszolgálattal kapcsolatos látásukat.

24. szerda – Horvátország
Imádkozzunk továbbra is új szolgálókért és újabb
lehetőségekért, hogy rendszeres klubokat indíthassunk!
25. csütörtök – Szlovákia
Idén nyáron a fővárosban, Pozsonyban szervezünk
CityKids programot. Kérjük, hordozzátok imádságban az
előkészületeket, a lelkészekkel folytatott megbeszéléseket
és a munka bemutatását a gyülekezetekben! Imádkozzunk,
hogy az ÚR ezen a programon keresztül is mentsen meg
fővárosunkban sok gyermeket, és állítson több hívőt
munkába!
26. péntek – Szerbia
Imádkozzunk, hogy az online Levelező Klub jól működjön,
a honlap vonzó legyen a gyermekeknek és az oldalon
található leckéket elvégezzék! Egyedül Isten képes úgy
munkálkodni a szívekben és a fejekben, hogy a
gyermekeket maga felé fordítsa. Alázatosan kérjük Őt,
hogy áldja meg ezt a szolgálatot is, és vezessen minket
azon az úton, amelyen járnunk kell.
27. szombat – Ciprus
Kérjük, imádkozzatok a ciprusi CEF-bizottság tagjaiért,
hogy aktívabbak legyenek, és jobban részt vegyenek a
gyermekmunkában! Hűséges keresztyének ők, de
bátorításra és segítségre van szükségük, mivel Cipruson
még csak most indult el a CEF szolgálata.
28. vasárnap – Szlovénia
Sok éve keressük azokat az embereket, akikből
megalakulhatna az országos vezetőség, amely ellátná a
CEF munkájának és munkatársainak vezetését. Kérjük,
imádkozzatok, hogy megtaláljuk azokat az alkalmas,
odaszánt szívű embereket, akiknek látásuk van erre a
szolgálatra!
29. hétfő – Románia
Április 30-tól május 4-ig TCE-1 tanfolyamot tartunk
Nagyszebenben. Bárcsak minden hallgató, aki elvégzi a
tanfolyamot, lelkesen vinné az evangéliumot a lakóhelyén
élő gyermekeknek!
30. kedd – Közép-Európa
Imádkozzunk
a
nyári
Vezetőképző
Tanfolyam
előkészítéséért! Sebastian a tervek szerint a három hónapos
képzés elején és utolsó hetében fog tanítani.

„Pilátus így szólt hozzájuk: Íme az ember!”
János 19,5b
A Krisztus-trilógia
„Sosem próbáltam isteni személyt festeni, mivel ami
isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az emberi
alakban megjelent Istent akartam ábrázolni.” Ez a
kijelentés a XIX. századi magyar festőtől, Munkácsy
Mihálytól* származik. Ő alkotta a világhírű Krisztustrilógiát, amely három monumentális festményből áll:
Krisztus Pilátus előtt, Golgota, Ecce Homo**.
Munkácsy gyermekkorában még nem mutatkozott meg
alkotói tehetsége. Súlyos terhek és csapások nehezedtek
rá: mielőtt betöltötte volna nyolcadik életévét, elvesztette
édesanyját, majd néhány hónap múlva édesapját is. Mivel
úgy látszott, nem képes arra, hogy elvégezze iskoláit, egy
ácsműhelybe küldték dolgozni. Csak tizenéves kora vége
felé derült fény festői tehetségére. Pénz hiányában
azonban nehezen szerezhette meg a kívánt képesítést, és
huszonhat évesen majdnem vége lett az életének:
öngyilkosságot próbált elkövetni. Ekkor még nem figyelt
oda Isten Igéjére.
Évekkel később történt, hogy kapott valakitől egy
Krisztus életéről szóló könyvet, amely arra késztette,
hogy többet gondoljon Krisztus személyére, és
munkásságának középpontjába is Őt állítsa.
Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Ő az
egyedüli Megváltó! Bárcsak a gyermekek is
megismernék Őt még gyermekként úgy, mint embert és

Istent! Egyetlen evangéliumi füzet segíthet nekik, hogy
figyelmüket a Golgota felé, a történelem központi
eseménye felé fordítsák. Teljesen új irányt adhat ez az
életüknek.
Krisztusért,
Sebastian Edelmann
* Munkácsy Mihály (1844–1900) szülőhelye a CEF
kárpátaljai (Bereg megyei) táborától néhány kilométerre
található. Ez a terület akkor Magyarországhoz tartozott, ma
Ukrajna nyugati részén van.
** A Krisztus-trilógia három darabja az utolsó festmény
elkészültétől számítva közel száz évig nem volt együtt
látható. Végül a debreceni Déri Múzeumban kaptak helyet.
A múzeumot eredetileg annak az egyetlen képnek a
kiállítása céljából építették, amely kezdettől fogva
Magyarországon maradt. Az Ecce Homo Pilátus szavait
idézi: „Íme, az ember!”
(ford.: Fejős G.)

1. hétfő – Montenegró
Imádkozunk azért, hogy a húsvét alkalmával nyitott
ajtókat találjunk a gyermekek evangélizálására. Kérjük az
Urat, hogy tisztán, világosan mutassuk be az
evangéliumot a gyerekeknek, ők pedig elfogadják az
Isten által kínált üdvösséget!
2. kedd – Szerbia
Hála az Úrnak a sok keresztyén tizenévesért, fiatalért!
Imádkozzunk, hogy mindnyájan Lélek szerint járjanak és
növekedjenek hitükben! Imádkozzunk, hogy bizonyságot
tehessenek a körülöttük élőknek, és hogy hívja el Isten
néhányukat a gyermekszolgálatba!
3. szerda – Csehország
Imádkozzatok velünk az iskolákban április folyamán
tartott húsvéti alkalmakért! Prágában és Kraslicében az
Úr újabb iskolákat nyitott meg előttünk. Bárcsak
megnyitná a gyermekek szívét is az Ő Igéje előtt!
4. csütörtök – Észak-Macedónia
Imádkozzunk
továbbra
is
munkatársunknak,
Cvetankának a kislányáért, Anáért! Könyörögjünk, hogy
meggyógyuljon! Imádkozzunk az egész családért:
Cvetankáért, Trajcéért és a kis Boriszért!

5. péntek – Albánia
Dicsérjük
Istent,
mert
mindeddig
csodálatosan
gondoskodott a szolgálathoz szükséges anyagiakról!
Kérjük, imádkozzatok a munkatársi csoport tagjaiért is,
akik igyekeznek kialakítani szolgálatuk támogatói csapatát!
6. szombat – Görögország
Athénban és más városokban húsvéti evangéliumi alkalmak
lesznek iskolákban és roma táborokban. Kérjük,
imádkozzatok, hogy a gyermek-evangélizáció alatt a CEF
munkatársainak ne adódjanak gondjaik a hatóságok miatt!
Imádkozzunk, hogy tisztán és világosan tudjuk hirdetni az
evangéliumot!
7. vasárnap – Moldova
Marina, a CEF önkéntes munkatársa elvégezte a
Vezetőképző Tanfolyamot. 2018. augusztusa óta segít a
khakassiai szolgálatban. Imádkozzunk érte és azokért a
gyülekezetekért, amelyek hirdetik az örömhírt az ott élő
gyermekeknek! Hordozzuk imában Marinát azért is, mert
egy önkéntes felkészítésén fáradozik, aki még az idén,
amikor visszatér Moldovába, át fogja venni tőle a
szolgálatot.
8. hétfő – Koszovó
Kérjük, imádkozzatok velünk azért, hogy egy nagyobb és
jó helyen lévő irodaépülethez jussunk! Erre a sokféle
tevékenységünk miatt van szükség, amihez jelenlegi
irodánk már kicsi.
9. kedd – Szlovénia
Kérjük, imádkozzatok a gyermekekért, hogy a Szentlélek
feltárja előttük az igazságot, amit az Örömhír Klubokban
minden héten hallanak! Bárcsak megértenék, milyen
fontos, hogy megtérjenek, befogadják Jézust és az Ő Igéje
által éljenek!
10. szerda – Lengyelország
Imádkozzunk a Lengyelország északnyugati részén,
Chociwelben tervezett CEF konferenciáért! Azt reméljük,
sikerül többeket bekapcsolni az Úr szolgálatába, különösen
a gyermekszolgálatba. Edyta és Lila vezetik az alkalmat.
Hadd legyenek Isten eszközei!
11. csütörtök – Törökország
Imádkozzunk a tavalyi TCE-2 tanfolyam résztvevőiért,

hogy az Úr ajtót nyisson előttük arra, hogy elérjék a
gyermekeket az evangéliummal!
12. péntek – Magyarország
Imádkozzunk, hogy keresztyén családok megnyissák az
otthonukat Húsvéti Klubok tartására! Bárcsak az iskolák
kapuit is megnyitná Isten, hogy az evangélium üzenetét
sok gyermekhez eljuttathassuk! Imádkozzunk a helyi
gyülekezetek részvételéért! Kérjük, hogy olyan
gyermekeket is taníthassunk, akik sosem hallották az
evangéliumot! Könyörögjünk, hogy új életek szülessenek
Krisztusban!
13. szombat – Románia
Dicsérjük Istent Daniért és Doináért, akik az Örömhír
Rádió csapatának tagjaiként szolgálnak. Adjon nekik
Isten ezután is újabb és újabb ötleteket, és adjon sok
gyümölcsöt szolgálatuk nyomán!
14. vasárnap – Bulgária
Imádkozzunk Viaráért és a fővárosban, Szófiában folyó
szolgálatért! Imádkozzunk egy családért, akik nemsokára
bekapcsolódnak az ottani szolgálatba.
15. hétfő – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok
Imádkozzunk a sok nyári tábor előkészítéséért! Még
mindig sok az elvégzendő munka az épületeken, hogy ezt
a helyet a gyermekek számára szebbé tegyük.
Imádkozzunk segítőkért is!
16. kedd – Ciprus
Imádkozzunk Sztefanoszért és Magdáért! Ők a
görögországi CEF országos igazgatói és a ciprusi csapat
vezetői, akik Ciprus több városában fognak tartani
megbeszéléseket, szemináriumokat. Bárcsak támasztana
Isten a helyben lakó hívők közül munkatársakat és
önkénteseket, akiket elhív a gyermek-evangélizáció
szolgálatára!
17. szerda – Csehország
Nyugat-Csehországban a hónap végén LEGOpartisorozat kezdődik. Kiváló lehetőség ez arra, hogy
újabb gyermekekkel találkozhassunk, és továbbadhassuk
nekik az evangéliumot. Imádkozzunk, hogy Isten áldja
meg ezeket az alkalmakat!

