
kerüljenek Istenhez, és új családjukba is jól 
beilleszkedjenek! 
 

18. kedd – Közép-európai CEF 
Ma és holnap tartjuk terveink szerint a CEF Közép-
Európai Konferenciáját online. Kérjük, imádkozzatok 
Darko testvérét, aki most veszi át a szolgálatot mint 
területi igazgató! Az ÚR adja meg neki azt a látást és 
erőt, amelyre a tervek megvalósításához szükség van! 
Imádkozzunk családjáért és közeli munkatársaiért is! 
 

19. szerda – Bulgária 
Imádkozzunk Krasziért és Andrejért, akik most 
készítenek elő egy különleges nyárimisszionárius-képzést 
Plevenben! Imádkozzunk, hogy jelentkezzenek olyan 
fiatalok, akik elhívást kaptak a gyermekek közti 
szolgálatra! 
 

20. csütörtök – Szerbia 
Dicsérjük az URat a Mrčajevciben lévő táborhelyen 
elvégzett építkezésekért! Hordozzuk imádságban a nyári 
programok előkészítését! Könyörögjünk, hogy 
valamennyi tervezett tábort meg tudjuk tartani, és Isten 
nyissa meg a résztvevő gyermekek szívét! 
 

21. péntek – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy a járvány ellenére minél 
több gyermek jelentkezzen a táborokba, és ne legyen 
akadálya annak, hogy minden idénre tervezett tábort 
megtarthassunk! 
 

22. szombat – Bereg tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az URat, mert adományokat kaptunk egy 
áramfejlesztő megvásárlására, így a táborhely nem kerül 
bajba áramszünet esetén sem. Szükségünk lenne még egy 
új járműre is a régi helyett. Imádkozzunk további 
adományokért, amelyekből ez a második projekt is 
megvalósulhat! 
 

23. vasárnap – Görögország 
Imádkozzunk a táborvezetőkért! Thesszalonikiben a 
CEF-tábor ilyenkor meg szokott telni gyermekekkel és 
másokkal, minden korosztályból. Kérjük, imádkozzatok 
értünk, hogy találékonyak legyünk, és megtaláljuk a 
szolgálat új útjait! Arra vágyunk, hogy a természeti 
környezetben tartott szabadtéri programokon keresztül 
közelebb segíthessük az embereket Teremtőnkhöz. 
 

 

24. hétfő – Észak-Macedónia 
Hálát adunk az Úrnak a Radio 7 gyermekeknek szóló rádiós 
csatornáért, amely az ország északnyugati részén fogható! 
 

25. kedd – Csehország 
Hálát adunk az ÚRnak a sok új irodalmi anyagért, amely 
ebben a szokatlan, furcsa, járványos időben készült el. 
Imádkozzunk a terjesztésükért és azért, hogy mind az Örömhír 
Klubokban, mind a gyülekezetekben haszonnal forgassák 
ezeket a leckéket, amikor majd újra találkozni lehet a 
gyermekekkel! 
 

26. szerda – Románia 
Hálásak vagyunk Istennek, mert minőségi irodalmi anyagok 
állnak rendelkezésre, melyeket terjeszthetünk. Kérjük, 
imádkozzatok a következő hónapokban sorra kerülő nagyobb 
szabású terjesztési projektekért, hogy sokkal több gyermek és 
család olvashassa és hallgathassa az evangéliumot! 
 

27. csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Hazánkban kegyetlenül tombol a járvány. Imádkozzunk, hogy 
sok gyermekhez eljusson az evangélium az Örömhír Klubok 
által, amikor majd erre lehetőség lesz, illetve a CEF irodalmi 
anyagok terjesztése és az online evangéliumi programok által 
is! 
 

28. péntek – Magyarország 
Imádkozzunk a VISZ holnapi közgyűléséért, hogy személyes 
jelenléti konferenciaként tudjuk megtartani, és áldás lehessen 
a VISZ munkatársai és minden vendég számára! Imádkozzunk 
az elnökség új tagjainak megválasztásáért! 
 

29. szombat – Lengyelország 
Imádkozzunk a júliusra és augusztusra tervezett tábori 
szolgálatokért! Kérjük Istent, hogy adjon bölcsességet az 
előkészületekhez, és a tervek szerint valósuljanak meg az 
alkalmak! 
 

30. vasárnap – Koszovó 
Dicsérjük az URat, hogy a lezárások idején is nagyon sok 
gyermekalkalmat tarthattunk személyesen! Imádkozzunk, 
hogy a nyári alkalmakat már korlátozások nélkül tarthassuk 
meg, és könyörögjünk, hogy a részt vevő fiatalok közül minél 
többen üdvösségre jussanak! 
 

31. hétfő – Ciprus 
Imádkozzunk, hogy minél több gyermek merítsen a görög 
CEF weboldalán elérhető evangéliumi anyagok gazdag 
tárházából! Imádkozzunk, hogy meghallják és meg is értsék az 
evangéliumot, és befogadják Krisztust mint személyes 
Megváltójukat! 

 
„Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom  

a mi Istenünké!” Jel 19,1b 
 
S. D. G. – Soli Deo Gloria 
 

Johann Sebastian Bach (1685–1750), minden idők egyik 
legnagyobb zeneszerzője a zene területén kapott 
talentumaival különleges módon szolgált Istennek. Olyan 
monumentális mesterműveket alkotott, mint a Máté-
passió, a János-passió, a Karácsonyi oratórium és számos 
más csodálatos mű. 
Zenéje hitvallás volt: megvallotta Istenbe vetett hitét és 
Isten Igéje, a Biblia iránti szeretetét. „Minden zenének 
végső célja egyedül Isten dicsősége és a lélek felüdülése 
kell, hogy legyen” – idézik gyakran Bachtól. 
Ha a zenének ilyen világosan meghatározott célja van, 
nem ilyennek kellene lennie bármely keresztyén életének, 
és az ÚRnak végzett bármiféle szolgálatnak? És a 
missziói munkának? Nem ajándék talán, hogy Isten 
dicsőségére élhetünk? Hiszen csak egyetlen név van, az 
ÚR Jézus neve, amely által az üdvösség az ember 
számára elérhető! 
J. S. Bach, valahányszor egy-egy szerzeményével 
elkészült, több kortársához hasonlóan, mint pl. Georg 
Friedrich Händel is, odaírta a kottára: Soli Deo Gloria 
(S.D.G.) – Egyedül Istené a dicsőség! Ez a latin nyelvű 
mondat az összefoglalása annak, amit céljáról mondott. 
 

Amikor János apostol Isten kegyelméből bepillanthatott a 
mennybe, hatalmas hangot hallott, mintha nagy sokaság 
kiáltana: „Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a 
hatalom a mi Istenünké!” Milyen csodálatos befejezése 
ez az egész Bibliának, miután az én üdvösségemet és a 
tiédet a mi drága Megváltónk elvégezte! 



Ez az utolsó áhítatom, amelyet területi igazgatóként írok 
az imanaptár kezdőlapjára, mivel most befejezem 45 évig 
tartó szolgálatomat, amelyből több mint 37 évet a 
Gyermek-Evangélizációs Közösségnél (CEF) töltöttem, a 
Megváltónak élve, az Őérte való harcban, és 
megköszönve nektek, hogy társaim voltatok az 
evangélium ügyében. Ez a szolgálat természetesen alig-
alig hasonlítható a Bach zenéjében hallható összhanghoz 
és János bizonyságtételéhez. Mindazonáltal mi mással 
fejezhetném be én is, mint hogy ezt írom: Soli Deo 
Gloria! (S.D.G.) 
Kérlek titeket, ne felejtsétek el: arra hívattunk el, hogy 
tovább mondjuk az Ő szentjeivel együtt – itt, vagy ott: 
„az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus 
által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, 
most és mindörökké. Ámen.” (Júd 25) 
 

Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejős Gergő) 
 
1. szombat – Bulgária 
Imádkozzunk a Húsvéti Klubjainkért! Bulgáriában 
holnap lesz Húsvét vasárnap. Imádkozzunk Viara T-ért, 
aki Szófiában keres a klubokhoz önkénteseket! 
 

2. vasárnap – Moldova 
A Húsvét ismét egy újabb lehetőség, hogy elérjünk 
gyermekeket az alkalmaink által. Imádkozzatok velünk, 
hogy személyes, élő alkalmakat tarthassunk, és kérjünk 
bölcsességet, hogy új utakat találjunk, elérve azokat a 
gyermekeket is, akikkel nem tudunk találkozni! 
 

3. hétfő – Észak-Macedónia 
Imádkozzunk, hogy tarthassunk Húsvéti Klubokat 
személyes jelenléttel! Imádkozzunk, hogy az online 
húsvéti tanítások is sok gyermekhez érjenek el, és 
gyümölcsöt teremjenek a gyermekek szívében! 
 

4. kedd – Nemzetközi CEF 
Ma kezdődik a CEF nemzetközi konferenciája, amit most 
először online tartunk meg. Kérjük, imádkozzatok a világ 
minden részéből bekapcsolódó valamennyi résztvevőért, 
a bibliai tanítások és a szemináriumok előadóiért és a 
háttérszolgálók teljes csapatáért! Könyörögjünk nyitott 
szívekért, hogy a konferencia hatására még több 
gyermekhez szólhasson az evangélium! 
 

5. szerda – Törökország 
Imádkozzunk azért a nőtestvérért, aki elvégezte a legutóbbi 
romániai Vezetőképző Tanfolyamot (CMLC), és a 
családjáért! Annak ellenére, hogy férje és gyermekei török 
állampolgárok, nem kapott új vízumot, és rövid úton el 
kellett hagynia az országot. Imádkozzunk, hogy ez a család 
együtt maradhasson, és folytathassák azt a nagy munkát, 
amelyet eddig végeztek! 
 

6. csütörtök – Szlovénia 
Szeretnénk egy szemináriumot tartani az önkénteseknek, 
akik a nyári táborokban segítőink lesznek; kérjük, 
imádkozzatok ezért az alkalomért! Imádkozzunk, hogy jó 
tanítványok, később pedig jó tanítók legyenek, és áldásul 
legyenek a gyermekeknek! 
 

7. péntek – Albánia 
Májusban szeretnénk részt venni egy szemináriumon, ahol 
albániai és koszovói egyházi vezetőknek mutatjuk be a 
CEF irodalmi anyagait és szolgálatát. Kérjük, 
imádkozzatok ezért! 
 

8. szombat – Románia 
Dicsérjük Istent a márciusban megtartott éves 
konferenciánkért, amelynek témája ez volt: „Isten gondot 
visel”! Imádkozzunk, hogy a konferenciának visszhangja 
legyen egész évben: a résztvevők meg tudják mutatni a 
gyermekeknek, hogy Isten valóban gondot visel rájuk! 
 

9. vasárnap – Görögország 
Kilenc leckéből álló videósorozatot készítettünk, melyet az 
ortodox Húsvét hetében naponta mutattunk be. 
Készítettünk egy videós tanítást Tamásról; ezt ma fogjuk 
bemutatni. Lesz egy zoomos alkalmunk is a gyermekekkel. 
Kérjük, imádkozzatok minden gyermekért, aki hallani fogja 
az evangéliumot! 
 

10. hétfő – Szerbia 
Imádkozunk azért, hogy az Örömhír Klubokat személyes 
találkozással is megtarthassuk, és sok gyermek jöjjön el. 
Imádkozzunk, hogy többen kapcsolódjanak be az online 
Örömhír Klubokba is! 
 

11. kedd – Csehország 
Imádkozzunk a prágai területi szolgálatért, hogy új 
lehetőségeket kapjunk az evangélium továbbadására és az 
ott lakó gyermekek tanítására! Imádkozzunk, hogy a 
gyülekezetek is kapjanak látást, és felébredjen bennük a 

vágy, hogy a gyülekezeten kívüli gyermekek felé is 
szolgáljanak! 
 

12. szerda – Horvátország 
Zágrábban és Pušćinében minden második héten tartunk 
Örömhír Klubot. Imádkozzunk, hogy sok gyermek jöjjön 
el, és áldás legyen számukra a velünk töltött idő! 
 

13. csütörtök – Lengyelország 
Holnap kezdődik egy képzés, amelynek az óvodások 
közti szolgálat a témája. Imádkozzunk, hogy a résztvevők 
teljes odaszánással és aktívan vegyenek részt a képzésen! 
 

14. péntek – Montenegró 
Imádkozzunk, hogy az online Örömhír Klubokon 
keresztül sokkal több gyermeket érhessünk el! 
Márciusban, amikor ezt írjuk, szigorú járványügyi 
korlátozások vannak érvényben, az online alkalmakon 
kívül semmilyen módon nem tudunk kapcsolatot tartani a 
gyermekekkel. Imádkozzunk, hogy növekedhessen ez a 
szolgálati ág! 
 

15. szombat – Szlovákia 
A nyári táborok előkészítése az utolsó szakaszba ért. 
Nemsokára megtartjuk a szolgálócsapatok találkozóit. 
Kérjünk bölcsességet, hogy az ÚR vezesse a 
felkészülésünket, és tudjunk tartani akár személyes, akár 
online táborokat! Segítsen meg bennünket az ÚR a 
felkészülésben! Idén először tartunk olyan 
gyermektábort, ahová a szülőket is várjuk. Ez új kihívás 
számunkra. 
 

16. vasárnap – Magyarország 
Imádkozzunk Barbaráért, a VISZ Örömhír újságjának 
terjesztőjéért! Barbara most jön vissza szülési 
szabadságról. Bölcsességre és bátorításra van szüksége, 
hogy újra felvehesse munkáját, és ne legyenek ebben 
nehézségei. Adjunk hálát Kingáért, aki az elmúlt évben 
ideiglenesen végezte ezt a szolgálatot, és kérjük Isten 
áldását az életére! 
 

17. hétfő – Moldova 
Kérjük, imádkozzatok Danielért és Danáért, akiket egy 
éve egy Örömhír Klubban ismertünk meg! Egy nagyon 
szegény családban éltek. Márciusban meghalt édesapjuk, 
és mivel egy évvel ezelőtt édesanyjuk is elhunyt, ők ma 
árvák. Imádkozzunk, hogy ebben az időszakban közelebb  
 


