
21. Hétfő – Montenegró 
Imádkozzunk a Podgoricában és Tivatban működő Örömhír 
Klubokért! Imádkozzunk, hogy a gyermekek megjegyezzék az 
Istenről és Igéjéről tanultakat, ezáltal növekedjenek és érett 
keresztyénekké váljanak! Imádkozzunk, hogy úgy ismerjék meg 
Jézust, mint aki az út, az igazság és az élet egyedüli forrása.  
 
22. Kedd – Magyarország 
Dicsérjük az Urat Draskóczy Gábor és Kati hűséges szolgálatáért. 
Ők jelenleg szombatévüket töltik, és keresik, mi az Úr akarata 
számukra júniustól kezdve. 
Imádkozunk, hogy az ÚR adjon sok áldást nekik és családjuk 
tagjainak most, amikor megpróbálnak több időt együtt tölteni 
velük. Imádkozzunk, hogy adjon az Úr másokat, akik az ő 
szolgálatukat folytatják a területi munkában, a képzésben és a 
Bibliai Levelező Tanfolyamokon! 
 
23. Szerda – Bulgária 
Imádkozzunk Ulrike M-ért, aki most gyülekezeteket látogat 
Németországban! Imádkozzunk, hogy biztonságban legyen az 
utakon! Imádkozzunk, hogy sok hívő lássa meg, milyen nagy a 
lelki szükség a bolgár gyermekek között, és kész legyen 
együttműködni a feléjük végzett misszióban! 
 
24. Csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Imádkozzunk a Kakanjban élő önkéntesért, Szamirért, és 
másokért, akik tavaly elvégezték a TCE-1 (Gyermekek 
Evangéliumi Tanítása) tanfolyamot! Imádkozzunk, hogy a hívők 
közül többen vegyenek részt aktívan a gyermekek, tinik és 
családok felé való evangéliumi szolgálatban! 
 
25. Péntek – Szerbia 
Hálát adunk a sok gyermeknapért és családi délutánért, amelyet 
munkásaink ebben az évben idáig megszervezhettek. 
Imádkozzunk, hogy gyermekek, fiatalok és szülők is az Úrhoz 
forduljanak és megtérjenek! Imádkozzunk, hogy több hívő 
kapcsolódjon be ezekbe a szolgálatokba! 
 
26. Szombat – Albánia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Albánia anyagi helyzete 
stabilizálódjon! A kormány nem képes kezelni az országos 
költségvetés hiányát, és csökkenti az euró értékét. 
Munkásainknak több anyagi támogatásra van szüksége. Isten 
adjon több támogató partnert! 
 
27. Vasárnap – Horvátország 
Szeretnénk már látni, amint feláll az országos vezetőség. Azok 
közül, akik vezetőségi tagok lehetnének, néhányan túl sok 

elfoglaltságuk miatt haboznak elvállalni a megbízatást. 
Imádkozzunk, hogy Isten adjon megoldást! 
 
28. Hétfő – Koszovó 
Hálát adunk az Úrnak azokért a tizenévesekért, akik az Örömhír 
Klubokban megismerték Krisztust, és buzgón, rendszeresen 
segítenek nekünk a misszióban. Imádkozzunk, hogy hitben 
erősek legyenek! 
 
29. Kedd – Lengyelország 
Május 29-től június 2-ig tartjuk első LEGO® hetünket Pszczynában 
a helyi állami iskolákkal és három evangéliumi gyülekezettel 
közösen. Legyen ez az Úr alkalma, hogy Önmagához vezessen 
gyermekeket és szülőket! Milyen öröm, hogy egységben 
járhatunk és szolgálhatunk a gyermekek felé! 
 
30. Szerda – Macedónia 
Napról napra romlik országunk gazdasági helyzete. A lakosság 
egyre szegényebb lesz. Könyörögjünk anyagi támogatásért, hogy 
segíthessük azokat a gyermekeket, akik nem tudják megfizetni a 
teljes részvételi díjat! 
 
31. Csütörtök – Görögország 
Sok gyermek él az országban, akikhez még nem jutott el az 
evangélium. Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten munkálkodjon 
tovább azoknak a gyermekeknek a szívében, akik már hallották 
az evangéliumot! Imádkozzunk azért is, hogy sok új gyermekhez 
eljussunk! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
„Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez 

hajlították, az ő feleségei és szíve nem volt teljesen Istenéé, 
az Úré…” (1Kir 11,4a) 

 
A Salamon-szindróma 
 
Fiatal királyként Salamonnak ragyogóan indult a pályája. 

Apja a legjobb tanácsokkal látta el őt (lsd. 1Kir 2,1-4). Az ÚR 
bölcsességére vágyott. Az ÚR megadta neki, amit kért – sőt 
még annál is többet. Bölcsessége messze földön ismertté 
lett, és még ma is olvashatjuk a Szentlélek által ihletett 
könyveit, amelyek a mi életünknek is nagyszerű útmutatói. 
Salamon óta senki sem tudott ilyen bölcsességgel írni, meg 
sem közelítette azt. 

Az ÚR megerősítette a királyságot. Salamonnak már nem 
kellett új csatákat vívnia. Béke vette körül. Aki ilyen 
körülmények között él, annak minden lehetősége megvan 
arra, hogy Isten dicsőségére éljen, és jól végezze be életét. 

Felszínre kerültek azonban Salamon gyengeségei, amelyek 
szívében voltak. Vonzódni kezdett más nemzetbeli 
hölgyekhez, és egyre több ilyen nőt szerzett a háremébe. 
Elfeledkezett az isteni bölcsességről. Még azokra a 
csodálatos példabeszédekre sem gondolt, amelyeket neki 
jelentett ki az ÚR – és most a Példabeszédek könyvében 
vannak megírva. Amint szíve egyre közelebb fordult az 
érzékiséghez és új feleségei világnézetéhez, egyre nőtt a 
szakadék közte és az ÚR között. Többet jelentett neki az, 
hogy jó társaságban jól érezze magát. Végül már az sem 
zavarta, hogy idegen isteneket imád ahelyett, hogy az ő 
Istenéhez ragaszkodna hűségesen. 

A mi korunkra nem jellemző ez a tünet? Sok keresztyén 
hagyta el az URat, a kimondhatatlan áldások forrását azért, 



hogy élvezze a jó társaságot e világban, amely hamis isteneket 
szolgál. 

ÚRnak szolgái! Legyetek tisztában a veszéllyel, és álljatok 
szilárdan! Csakis így lehet elkerülni a Salamon-szindrómát. 
Őrizzen meg az ÚR ettől a betegségtől titeket, akik Őt 
szolgáljátok! 
 

                   Krisztusért, 
Sebastian Edelmann 

(ford.: Fejös G.) 
 

1. Kedd – Románia 
Dicsérjük Istent, amiért megsegített bennünket a képzési 
központon végzett felújítási munkákban! Áldás volt számunkra, 
hogy önkéntesek is voltak velünk, akik tehetségüket és idejüket 
Isten szolgálatára szánták. 
 
2. Szerda – Beregi tábor, kárpátaljai magyarok 
Dicsérjük az Urat, mert az új konyhában sokkal könnyebb a 
szakácsok munkája. Hordozzátok imádságban az új kút ásását is, 
amelynek köszönhetően a nyári táborok alatt több víz állhat 
majd rendelkezésre! 
 
3. Csütörtök – Bosznia-Hercegovina 
Hálát adunk Istennek a kakanji Örömhír Klubhoz újonnan 
csatlakozó gyermekekért. Imádkozzunk, hogy visszajöjjenek azok 
a gyermekek is, akik már nem járnak! Imádkozunk, hogy a szülők 
megengedjék gyermekeiknek, hogy járjanak hozzánk, és ebben a 
városban is növekedjen Isten Országa. 
 
4. Péntek – Bulgária 
Imádkozzunk Ivanért és Katerináért, akik május 4–7. között a 
családos táborban tanítanak! Imádkozzunk, hogy Isten 
eszközeiként segíthessenek a szülőknek, hogy ők is 
bekapcsolódhassanak a szolgálatba! 
programokat. 
 
5. Szombat – Szerbia 
Imádkozzunk új munkásunkért, Gabriela F-ért, hogy a CEF-ben 
végzett szolgálata indulásához áldást és bátorítást nyerjen! 
Imádkozunk azért, hogy több ajtó nyíljon meg előtte, és segíteni 
tudja a gyülekezeteket Örömhír Klubok és más 
gyermekszolgálatok indításában. 
 
6. Vasárnap – Csehország 
Imádkozzunk a Braha házaspárért, akik önkéntesként vállalták el 
a nyugat-csehországi szolgálat vezetését! Imádkozzunk a 
körzetükben tartott LEGO® találkozókért! 

7. Hétfő – Közép-Európa 
Imádkozzunk a ma kezdődő Közép-Európai Konferenciáért! 
Imádkozzunk, hogy Isten Lelke frissítse fel csapatunk tagjainak 
elméjét és lelkét, hogy megküzdhessenek a szolgálatban rájuk 
váró kihívásokkal! 
 
8. Kedd – Ciprus 
Kérjük, imádkozzatok mindazokért az önkéntesekért, akik Ciprus 
különböző helyein gyermekprogramokat tartanak! Tele vannak 
lelkesedéssel, de szükségük van Isten vezetésére, mert az 
Ortodox Egyház némi nehézséget támaszt. 
 
9. Szerda – Szlovénia 
Adjunk hálát Istennek minden gyermekért, aki járt az Örömhír 
Klubokra és hallgathatta a bibliai tanítást. Kérjük, imádkozzatok, 
hogy eljöjjenek a nyári táborba is, ahol még mélyebben 
megérthetik az Igét! 
 
10. Csütörtök – Montenegró 
Adjunk hálát Istennek, amiért a CEF munkásai mentori 
kapcsolatban állhatnak két fiatallal, Tamarával és Markóval! 
Imádkozzunk kettejükért, hogy növekedjenek Isten akaratának 
megismerésében, hogy az Úrhoz méltóan, mindenben az Ő 
tetszésére élhessenek! Imádkozzunk, hogy az Andjela nevű fiatal 
újra az Úrhoz forduljon és az Ő orcáját keresse! 
 
11. Péntek – Törökország 
Dicsérjük az Urat, mert a tavalyi TCE-1 (Gyermekek Evangéliumi 
Tanítása) tanfolyam néhány hallgatója már szolgálatba állt, bár 
még csak négy-öt gyermek jár az általuk indított Örömhír Klubba! 
 
12. Szombat – Románia 
Ma CityKids LEGO® klubot tartunk Nagyszebenben. Imádkozzunk, 
hogy a gyülekezetek kihasználják ezt a csodálatos lehetőséget az 
együttmunkálkodásra, és sok gyermekhez eljuthasson az 
evangélium! 
 
13. Vasárnap – Szlovákia 
Május 14–19. között a CEF csasztai táborközpontjában „Szívek és 
kezek partnersége” hetet tartunk. Önkénteseket várunk erre a 
hétre Szlovákia különböző részeiből, hogy segítsenek a 
táborközpont felújításában. Kérjük, imádkozzatok Isten 
oltalmáért, jó időért és Isten áldásáért, hogy a központ a nyári 
táborok idejére jól elő legyen készítve! 
 
 
 
 

 
14. Hétfő – Görögország 
Hálát adunk az Úrnak a háromnapos húsvéti táborért, 
amelyen 50 gyermek vett részt, valamint azért a 250 
gyermekért, akik velünk voltak a két gyermekcsendesnapon, 
amelyet azoknak szerveztünk, akiket az elmúlt 27 év során 
elértünk. 
 
15. Kedd – Magyarország 
Dicsérjük az Urat Csikós Mihályért és Katiért, akik több mint 
25 éve szolgálják az Urat a VISZ-ben. Hűségük nagy példa a 
többi munkás számára is. Imádkozzunk értük, mivel most 
keresik, milyen szolgálatot végezhetnének a jövőben: Kati 
talán a Csodaklikk és a Bibliai Levelező Tanfolyam 
szolgálatába állna be, Misi pedig az irodalmi munkába és az 
oktatásba. 
 
16. Szerda – Macedónia 
Munkatársunk, Cvetlanka autója megérett a cserére: nagyon 
régi, és gyakran kell javítani. Kérjük az ÚRtól, segítsen 
Cvetlankának, hogy eladhassa a régi autót, és 
megbízhatóbbat vehessen helyette! 
 
17. Csütörtök – Moldova 
Imádkozzunk az idén nyáron tartandó sok bibliai tábor 
előkészítéséért! Imádkozzunk a gyermekekért, akik éhező 
lélekkel hallgatják majd az ÚR Igéjét! 
 
18. Péntek – Szlovénia 
Kérjük, imádkozzatok, hogy Isten adjon segítőket Liljana K. 
mellé! Liljana egyedül szolgál saját lakóhelyén, ahol rajta kívül 
egyetlen újonnan született keresztyén sincs. Támasszon Isten 
új nemzedéket, amely hűséges Őhozzá! 
 
19. Szombat – Lengyelország 
Kérjük, imádkozzatok a Bydgoszcz városában tervezett 
Tiniklub felkészítő képzésért! Edyta, Kasia és Danusia oktat 
majd egy fiatal felnőttekből álló csoportot. Használja fel az Úr 
ezt az alkalmat, hogy felkészítse népét a szolgálatra! 
 
20. Vasárnap – Csehország 
Nagy szükségünk van új helyi igazgatókra és egy, az Országos 
Irodában dolgozó munkásra. Könyörögjünk fiatalokért, akik 
erőteljes látással bírnak a meg nem tért gyermekek lelki 
szüksége iránt, és akik csapatunk tagjaivá lehetnek! 
 
 
 


