
szolgálatunk lesz; imádkozzunk ezért! Könyörögjünk, 
hogy sokak élete formálódjon át Isten dicsőségére! 
 

18. vasárnap – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Imádkozzunk, hogy legyen bölcsességünk az új tábori 
építkezési projekt előkészítéséhez! Mi – és velünk 
együtt több százezer ember – évek óta várjuk, hogy a 
törvényhozók feloldjanak egy moratóriumot, amely 
akadályt gördít elénk. Most új megoldást szeretnénk 
keresni, amely talán lehetővé teszi, hogy 
továbbléphessünk. 
 

19. hétfő – Albánia 
Imádkozzunk, hogy a tanítók, akik részt vettek 
különböző képzéseken, alkalmazni tudják, amit 
tanultak arról, hogyan lehet elérni a gyermekeket az 
evangéliummal! Imádkozzunk új kapcsolatok 
létesítéséért is! 
 

20. kedd – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok az önkéntesekért, akik Cipruson 
a CEF szolgálatát végzik! Most az online bibliai 
leckék segítségével próbálják elérni a gyermekeket. 
 

21. szerda – Szlovénia 
Imádkozzunk, hogy azok a keresztyének, akiknek 
szívügyük a gyermek-evangélizáció és gondolnak a 
CEF munkatársaira is, készek legyenek egy 
bizottságot alakítani, hogy ezzel segíthessék a jelenlegi 
csapatot! 
 

22. csütörtök – Közép-Európa 
Imádkozzunk, hogy a CEF munkatársai és önkéntesei 
a sokféle járványügyi korlátozás ellenére, amelyek 
miatt most még nehezebb a közvetlen misszió, bátran 
kitartsanak a szolgálatban! Imádkozzunk, hogy jó 
egészségben legyenek! Hordozzuk a családjukat is! 
 

23. péntek – Bulgária 
Imádkozzunk Jordankáért és Joróért, akik a popovicai 
gyülekezetben szeretnék segíteni a 
gyermekszolgálatot! A koronavírustól való félelem 
még mindig nagy akadályt jelent. 
 

 
 

24. szombat – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk, hogy a Húsvéti Klubokat ne online, hanem 
személyes találkozással tudjuk megtartani! Akár így, akár 
úgy lesz, könyörgünk azért, hogy az evangélium sok 
gyermeket érjen el. 
 
25. vasárnap – Szerbia 
Imádkozzunk, hogy a húsvéti szünetben tarthassunk 
Húsvéti Klubokat és más alkalmakat, ahol az evangéliumot 
hirdethetjük! Imádkozzunk a gyermekekért, hogy 
meghallgassák és megértsék, miért halt meg Jézus, és 
hogyan nyerhetnek örök életet Őbenne! 
 
26. hétfő – Csehország 
Imádkozzunk, hogy új taggal bővülhessen az Országos 
Vezetőség! Szeretnénk olyasvalakit találni Nyugat-
Csehországban, akiben van látás és tűz, ami által 
megerősítheti a szolgálatot ebben az országrészben! 
 
27. kedd – Lengyelország 
Piasekben TCE-1 tanfolyamot készülünk tartani. Kérünk, 
imádkozzatok velünk, hogy az Úr készítse fel az Ő népét 
különleges módon a lengyel gyermekek között végzendő 
szolgálatra! 
 
28. szerda – Moldova 
Imádkozzunk az április 29-től május 2-ig tartó TCE-1 
tanfolyamért, az orosz nyelvű csoportért! Kérjük Istent, 
hogy küldjön a képzésre odaszánt tanítókat, akik azután 
hatékonyan adják tovább az evangéliumot a gyermekeknek! 
 
29. csütörtök – Románia 
Dicsérjük Istent azokért a hallgatókért, akik idén már részt 
vettek online képzésen! Imádkozzunk, hogy sokkal több 
gyermeket tudjunk elérni, főleg az új területeken, ahol még 
nincsenek főállású munkatársaink! 
 
30. péntek – Görögország 
Dicsérjük Istent a sok gyermekért, aki nézi evangéliumi 
videóinkat (200-nál több megtekintésünk van minden 
héten)! Szülőktől és vasárnapi iskolai tanítóktól is halljuk, 
hogy nagyon nagyra értékelik ezeket, és fel is használják a 
gyermekek bibliai tanításához. Az egyik anyuka elmondta, 
hogy jutalomból szokta megengedni a gyermekeinek, hogy 
megnézzék videóinkat. 

 
„… és követeket küldött maga előtt. Azok útnak 

indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, 
hogy szállást készítsenek neki.” Lk 9,52 

 
A nemes szolga 
 

A misszióban végzett szolgálatom évtizedei alatt 
mindig örvendeztem, ha olyan csodálatos keresztyének 
vettek körül, akik sosem voltak rivaldafényben, de 
akiknek az odaadása, kiemelkedő tartása nélkül nem 
lehetett volna az evangéliumot hirdetni és lelkeket 
nyerni Krisztusnak. 
Ilyen kiemelkedő lelkületű ember Viktor testvér 
Ukrajnából. Amikor misszionárius-társai házat vettek 
a városában, hogy ott legyen szervezetük központja, 
Viktor önkéntes szolgálatba kezdett ott, és 
nélkülözhetetlen munkatárs lett. Hatalmasan 
megmutatta, milyen szeretet van benne az ÚR, a saját 
gyülekezete és a missziói munka iránt. Gyönyörűség 
volt számára, ha segíthetett másokon, és rendszeresen 
talált is módot erre. 
Amikor az iroda egy stencilgépet kapott, megtanulta a 
használatát, és elkezdett gyermekeknek szóló bibliai 
leckéket nyomtatni. Csomagokat is készített, amelyek 
az evangélizációs szolgálatokban használható 
eszközöket tartalmaztak. Majd postára adta őket, ily 
módon ellátva a missziós csapatokat mindenütt az 
országban. Elment az emberekért a vasútállomásra, a 
repülőtérre. Ha a vihar vagy a hó kárt tett az iroda 



épületében vagy körülötte, ő ott volt, és kijavította. Ha 
a csapat bármely tagjának költöznie kellett, ő ment és 
segített. 
Az ÚR Jézust 12 tanítványán kívül még sok szolgája 
vette körül – olyanok, mint Viktor, akik készéggel 
elfogadták a nem túl vonzó, de annál szükségesebb 
feladatokat. Igeversünk az ilyen szolgákat „angelosz”-
nak, küldöttnek nevezi. Mivel az ÚR Jézus, amikor 
útban volt Jeruzsálem felé, úgy tervezte, hogy megáll 
Samáriában, ezek a szolgák készségesen 
engedelmeskedtek, amikor elküldte őket, hogy helyet 
találjanak az egész csoportnak, és hirdessék, hogy a 
Mester megérkezett. Lukács azt is feltárja, hogy ez egy 
nehéz szolgálat, mivel a samaritánusok nem fogadták 
be őket. Nem ritka, hogy ellenállás és csalódás a 
hűséges szolga jutalma. 
Ha készek vagyunk arra, hogy nemes szolgákká 
legyünk, mindannyiunk számára van hely Tanító 
Mesterünk nagy csapatában! 
 

Krisztusért, 
 Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős G.) 

 
1. csütörtök – Magyarország 
Imádkozzunk, hogy a húsvéti időszakban sok gyermek 
hallja és értse meg a megváltásról szóló örömhírt! 
Hálát adunk az elkészült húsvéti videókért. Isten 
szólítsa meg a gyermekeket ezek által is! 
 

2. péntek – Horvátország 
Imádkozzunk, hogy világos látásunk legyen afelől, 
hogyan fejlesszük tovább idén Horvátországban a 
Gyermek-Evangélizációs Közösség® (CEF®) 
szolgálatát! 
 

3. szombat – Szlovénia 
Adjunk hálát, mert velünk van Isten, Aki megtartott és 
hordozott minket mindmáig! Adjunk hálát, hogy ma is 
az evangélizáció áll számunkra a középpontban! 
Segítsen meg minket az Úr, hogy szüntelen keressük 
azokat az új utakat, amelyeken a gyermekeket 
elérhetjük az evangéliummal! 
 

4. vasárnap – Moldova 
Három megbeszélést tartunk vasárnapi iskolai tanítókkal 
Moldova különböző területein. Adjon Isten általunk a 
résztvevőknek különleges bátorítást és kihívást, nekünk 
pedig bölcsességet és segítséget! 
 

5. hétfő – Csehország 
Imádkozzunk az országos igazgatókért, Zbyšek és 
Renata Š-ért! Ők viselik a felelősség nagy részét az 
egész CEF csapatért, az adminisztrációért és az irodalmi 
szolgálatért. Imádkozzunk, hogy friss látást és erőt 
kapjanak szolgálatukhoz! 
 

6. kedd – Montenegró 
Csendeshétvégét szeretnénk tartani lányoknak: időt 
szakítani arra, hogy egyedül legyünk Istennel kint a 
természetben. Imádkozzunk, hogy minőségi időt 
tölthessünk egymással, és elsősorban az ÚRral! 
 

7. szerda – Bulgária 
Imádkozzunk Krasziért, Andrejért és Ulrikéért, akik több 
állami iskolában szolgálnak gyermekek felé! 
Imádkozzunk, hogy ez az ajtó nyitva maradjon, és a 
gyermekekre örökkévaló hatása legyen annak, amit 
hallanak! 
 

8. csütörtök – Szerbia 
Még dolgozunk az új CEF iroda berendezésén és 
felszerelésén. Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjon az 
anyagiakról, hogy befejezhessük ezt a munkát, és sokak 
számára áldás legyen ez az iroda! 
 

9. péntek – Koszovó 
Dicsérjük az URat a sok karácsonyi gyermekalkalomért! 
Dicsérjük Őt, mert két új Örömhír Klub is elindulhatott! 
A gyermekeknek nagy szükségük van az evangéliumra. 
 

10. szombat – Görögország 
Néhány gyermek postai levelezés vagy e-mail útján 
végzi a Levelező Klubot. Az online részvétel sajnos nem 
ilyen jó. Nem vagyunk biztosak benne, folytassuk-e 
tovább. Valószínű, hogy a gyermekek inkább videókat 
szeretnek nézni, mint szöveget olvasni. Kérjük, 
imádkozzatok minden Levelező Klubos gyermekért, 
hogy Isten Igéjét türelmesen és örömmel kutassák! 

11. vasárnap – Szlovákia 
Dicsérjük az URat, mert országunkban 
vallásszabadság van. Nyitottak az ajtók, bemehetünk 
iskolákba, tarthatunk szabadtéri evangélizációkat. 
Most a járvány miatt ezek az ajtók mind bezárultak. 
Kérjük, imádkozzatok azért, hogy megszűnjön 
hazánkban ez a kritikus járványhelyzet, és újra 
megnyíljanak az ajtók az evangélium hirdetésére! 
 

12. hétfő – Közép-Európa 
Kérjük az Urat, tegye lehetővé, hogy júniusi kezdettel 
megtarthassuk a Vezetőképző Tanfolyamot! 
Imádkozzunk, hogy szolgálatba álljanak újabb, jól 
felkészült munkatársak! 
 

13. kedd – Magyarország 
Imádkozzunk az online Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása™ (TCE™) tanfolyamokért, amelyeket most 
szervezünk több területen is! Imádkozzunk, hogy a 
tanítók már közvetlenül a képzés után akarjanak 
Örömhír Klubokat indítani! 
 

14. szerda – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk, hogy sok városban törekedjenek a hívők 
még több gyermeket elérni az evangéliummal! 
Imádkozzunk, hogy akarják képezni magukat, hogy 
hatékonyabban érhessék el a gyermekeket! 
 

15. csütörtök – Törökország 
Imádkozzunk továbbra is olyan leendő munkatársért, 
aki képes összefogni a CEF szolgálatát! Tavaly a 
COVID-19 miatt nem lehetett látogatni, kapcsolatot 
tartani az érdeklődő keresztyénekkel. 
 

16. péntek – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a gyülekezetekkel együtt 
bölcsen tervezhessük meg a nyári szolgálatokat: az 5 
Napos Klubokat és a Szünidei Biblia Klubokat! A 
terveknek el kell készülniük még ebben a hónapban. 
 

17. szombat – Románia 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy meghallgatta 
imádságainkat 2020-ban, az irodalmi anyagok 
terjesztésére vonatkozóan. Április utolsó két hetében, 
az  ortodox   húsvét   idején   különleges   terjesztési  


