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Kezdő ének: 122. zsoltár - Örülök az én szívembe’… 

Imádkozzunk: 

 Mennyei Urunk, hálával köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket igéd köré. 

Köszönjük, hogy Te tudod felüdíteni megfáradt testünket-lelkünket, Te vagy igazi 

támaszunk és oltalmunk. Téged szeretnénk hallgatni, Rád szeretnénk figyelni, hogy 

kövessük útmutatásodat és örüljünk mindannak a jónak, amit megértetsz velünk. 

Nálad van a békesség és a bölcsesség forrása. Köszönjük, ha meríthetünk belőle. Ha 

háttérbe szorulhatnak emberi vágyaink és kívánságaink, és figyelhetünk Rád, hogy 

szavad legye számunkra ír s gyógyító erő. Szeretnénk megerősödni az irántad való 

bizalomban és a Neked való engedelmességben. Kérünk, légy segítségünkre, mert a 

magunk erejéből ez nem megy, add, hogy gyógyuljon a hitünk, szívünk, életünk. 

Ámen 

 

Ószövetségi igeszakasz: 1Kir 5 

1 Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok 

földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak 

egész életében. 2 Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként: harminc kór 

finomlisztre és hatvan kór kenyérlisztre, 3 tíz hizlalt marhára, húsz legelőn tartott marhára és 

száz juhra a szarvasokon, gazellákon, őzeken és hizlalt szárnyasokon kívül. 4 Mivel ő 

uralkodott mindenütt az Eufráteszen innen Tifszahtól Gázáig, minden királyon az Eufráteszen 

innen, ezért mindenfelől békesség volt körülötte. 5 Júda és Izráel biztonságban lakott, ki-ki 

a maga szőlője és fügefája alatt Dántól Beérsebáig Salamon egész életében. 6 Salamonnak 

volt négyezer harci kocsihoz való lova az istállókban, és volt tizenkétezer embere a kocsikra. 

7 A helytartók, ki-ki a maga hónapjában, ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik 

Salamon király asztalához jártak; nem volt hiány semmiben. 8 Árpát és szalmát is szállított 

mindegyik a lovak és paripák számára arra a helyre, ahová kellett, előírás szerint. 9 Isten igen 

nagy bölcsességet és értelmet adott Salamonnak. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a 

tenger partján a homok. 10 Nagyobb volt Salamon bölcsessége az összes Keleten lakó ember 

bölcsességénél és az egyiptomiak minden bölcsességénél. 11 Bölcsebb volt Salamon minden 

embernél, még az ezráhi Étánnál, Hémánnál, Kalkólnál és Dardánál, Máhól fiainál is, 

úgyhogy nagy hírnévre tett szert mindenütt a környező népek körében. 12 Háromezer 

példabeszédet mondott, és ezeröt éneket szerzett. 13 Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól 

kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a 

halakról. 14 Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon 

bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről.  

15 Hírám, Tírusz királya elküldte szolgáit Salamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték 

fel királlyá apja után, mert Hírám mindig szerette Dávidot. 16 Salamon pedig ezt üzente 

Hírámnak: 17 Te tudod, hogy apám, Dávid nem építhetett házat Istene, az Úr nevének, mert 

háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. 18 De most az 

Úr, az én Istenem nyugalmat adott nekem mindenfelől, nem fenyeget sem ellenség, sem 

veszedelem. 19 Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem, az Úr nevének, ahogyan 

az Úr apámnak, Dávidnak megmondta: A te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd 

nevemnek házat. 20 Most azért parancsold meg, hogy vágjanak ki cédrusfákat a Libánonon! 

Az én szolgáim együtt lesznek a te szolgáiddal, és annyi bért adok szolgáidnak, amennyit csak 

kívánsz. Jól tudod, hogy miköztünk senki sem ért úgy a favágáshoz, mint a szidóniak. 21 
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Amikor Hírám meghallotta Salamon üzenetét, nagyon megörült, és ezt mondta: Áldott legyen 

ma az Úr, mert bölcs fiat adott Dávidnak e nagy nép élére 22 És Hírám ezt az üzenetet küldte 

Salamonnak: Meghallgattam, amit üzentél nekem. Teljesítem mind a cédrusfákra, mind a 

ciprusfákra vonatkozó minden kívánságodat. 23 Szolgáim leszállítják a Libánonról a tengerre, 

én pedig tutajokká kapcsoltatom össze azokat, és levitetem a tengeren arra a helyre, amelyet 

megüzensz nekem. Ott szétszedetem azokat, te pedig vitesd el! Te viszont teljesítsd az én 

kívánságomat, és adj élelmet házam népének! 24 Adott tehát Hírám Salamonnak cédrus- és 

ciprusfát, amennyit csak kívánt. 25 Salamon pedig adott Hírámnak háza népe ellátására 

húszezer kór búzát és húszezer kór sajtolt olajat. Ezt adta Salamon Hírámnak évről évre. 26 

Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki. Békességben élt Hírám 

Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással. 27 Salamon király kényszermunkásokat 

küldött föl egész Izráelből: harmincezer ember lett a kényszermunkása. 28 Ezeket felváltva 

küldte a Libánonra, havonként tízezer embert: egy hónapig a Libánonon voltak, két hónapig 

pedig otthon. A kényszermunkások felügyelője Adónírám volt. 29 Salamonnak volt 

hetvenezer teherhordója és nyolcvanezer kőfejtője is a hegységben. 30 Salamonnak a 

munkavezetőin kívül, akik a munkát irányították, háromezer-háromszáz felügyelője is volt, 

akik a munkát végeztették a néppel. 31 A király parancsára nagy és értékes kőtömböket 

fejtettek, mert faragott kövekből akarták lerakni a templom alapjait; 32 ezeket Salamon és 

Hírám építőmunkásai meg a gebáliak faragták méretre. Így készítették elő a gerendákat meg a 

köveket a templom építéséhez.  

Kedves Testvéreim,  

 Salamon elképesztő gazdagságának, bölcsességének és birodalma 

működésének a leírását olvassuk, mindent abban a megvilágításban, hogy ez által 

Isten dicsősége legyen hangsúlyos. Salamon idejében valóban béke és békesség volt 

az országban. Ezt leginkább a szőlő és fügefa alatti békés ülés képe fejezi ki. Az ország 

határai nagyon messzire nyúltak, mindenki Salamon adófizetője lett, így nem voltak 

körülötte ellenséges népek. Egész uralkodása alatt nem volt háború, ami a fejlődés és 

jólét ellensége. Szinte idealizálja a szentíró ezt az állapotot, hogy érzékeltesse, 

mennyire megvalósult mindaz, amit Isten Salamonnak megígért. (Más kérdés, hogy a 

nyugalom és békesség nagyon elkényelmesít, ami veszélyes lehet.) Hatalmas 

udvartartása volt, elképedünk rajta, ha belegondolunk ezekbe a mennyiségekbe, pl. 

hogy egy kór 369 liter... Ezt az élelmezést elő kellett valahonnan teremteni. Bizonyára 

nem az egész lakosság élt ilyen bőségben, de megvolt minden, amire az élethez 

szükségük volt, nem volt hiány semmiben. És ez nem kevés. 

 Külön esik szó Salamon rendkívüli tudásáról, ismeretéről, bölcsességéről, 

amely kiterjedt az élet és a világ legkülönbözőbb területeire, és elismerést váltott ki 

mindenütt. Nem volt hozzá fogható, sokan jöttek őt hallgatni. Ebben az 

összefüggésben mondja magáról találóan Jézus: nagyobb van itt Salamonnál - de őt 

mégis sokan elutasították. Vajon meglátjuk-e az emberben mindazt, ami Isten 

munkája? Őt keressük-e, vagy csak az ilyen különleges jelenségeket szeretjük? 

Bárcsak ne önmagunkban, hanem a bennünk lakó Krisztussal tudnánk másokat 

megszólítani, elérni... 

 Most lesz nyilvánvaló, milyen értékesnek bizonyul Hírám barátsága Dáviddal. 

Salamon elég bölcs ahhoz, hogy felismerje. ezt a kapcsolatot meg kell becsülni és 
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ápolni kell (ez is diplomácia), hiszen szükségük van egymásra. A templomhoz 

megfelelő építőanyag kell, ami Izráel területén nem lelhető, Tírusz és Szidon pedig az 

élelmezését tudja biztosítani. Eközben komoly szakmai ismereteket is közöl az ige a 

fakitermelésről és szállításról. 

 Végül szó esik a kényszermunkásokról. Nem tudjuk ennek a besorolásnak az 

eredetét, de nem azonos a rabszolgasággal. Bizony, az ország jóléte nem volt ingyen, 

és nem mindenkire egyformán vonatkozott. Voltak kemény és nehéz munkára 

beosztott emberek. Egyrészt említi az ige a favágókat, akik a Libánonra mentek 

munkára. de a kőfejtés és kőfaragás ide tartozott. (az élelmezésbe valószínűleg ők is 

beletartoztak a felügyelőkkel, munkavezetőkkel együtt). De jó látni a dolgoztatásban 

az emberséges mértéket, ami rendkívülinek számít abban a korban. Ez az arány 

teljesen megfelel a mai közfelfogásnak. Egyharmad munka, kétharmad pihenés.  

 

Újszövetségi igeszakasz: Mk 1,32-39 

32 Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; 33 és az 

egész város összegyűlt az ajtó előtt. 34 Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben 

sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok 

ismerték őt. 35 Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan 

helyre, és ott imádkozott. 36 Simon és a vele levők azonban utánasiettek, 37 és amikor 

megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki téged keres. 38 Ő pedig ezt mondta nekik: Menjünk 

máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. 39 És 

elment Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.  

Kedves Testvéreim,  

 Szombat van, az Úr Jézus a zsinagógai tanítás után, amikor meggyógyít egy 

tisztátalan lélektől megszállott embert, meggyógyítja Péter házában annak anyósát. A 

hosszú fárasztó nap estéjén pedig ellepik a házat a gyógyulni és szabadulni vágyók. 

Az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Micsoda forgalom, tolongás lehetett itt, jöttek a 

különféle betegségekben sínylődők. Mert a betegség megnyomorítja az ember életét. 

Lement a nap, de eljött a Jézussal való találkozás és gyógyulás ideje sokak számára 

testi és lelki bajaikból. A lelki bajok összefoglaló megnevezése az ördögtől való 

megszállottság, amivel szemben az akkori ember tehetetlen volt. Jézus ezeknek is 

parancsol, fölöttük is Úr, tőlük is meg tud szabadítani és azok engedelmeskednek 

Neki.  

 Késői lefekvés után, korán reggel már az Atyával való csendességet keresi. 

Még sötét van, amikor elvonul egy lakatlan helyre és imádkozik. Sietve jönnek utána 

a tanítványok a nagyszerű hírrel: Mindenki téged keres. Most lehet megragadni a 

lehetőséget az ismertséget… De ez nem Jézus útja, ő nem népszerűsködni jött. És 

nem is a vándordoktor szerepét vette magára. A gyógyítások csupán látható jelei 

annak, kicsoda Ő. De Ő azért jött, hogy hirdesse az igét. Onnan, ahol látványossággá 

válna, továbbmegy. Nem akad el és marad egy helyen, hanem Galilea-szerte megy 

hirdetni az igét. Mert a testi gyógyulásnál fontosabb a lelki, hiszen a meggyógyított 
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test is befejezi egyszer feladatát, mert nem örök, és a halál véget vet mindennek. De a 

léleknek a kárhozattól való megszabadítása az örök életre - ez Jézus megváltó 

munkája.  

Ő azért jött, hogy megváltson, hogy megnyissa előttünk a mennyet és belépést 

adjon Isten országába. És ennek az országnak az igéjét hirdette mindenütt. Az 

evangéliumot, ami nélkül nincs örök élet, üdvösség, élő reménység és vigasztalás 

még a halállal szemben is. Ez az igazi gyógyulás, amit Ő kínál az életünknek. Amivel 

még a betegség is elfogadható állapot, mert túlmutat az ideigvalón az örökkévalóra. 

Jézus nem akar ennél kevesebbet adni, s ahol nem ez kell, onnan elmegy… Vajon 

miért keressük Őt? Mit várunk Tőle? Ragadjuk meg az evangélium üzenetét, az ige 

ígéretét a bűn következményéből való gyógyulásról. 

Imádkozzunk: 

 Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem kerested a sikert, népszerűséget, 

hanem azért jöttél, hogy az igét hirdesd. Hiszen abban van az örök élet ígérete, a hit 

titka. Az ige az evangélium, ami felemel, erősít, vigasztal és hirdeti a Te megváltó 

mentő szeretetedet irántunk. És ahol érvényre jut, ott látható változás történi a 

nyomában. 

Bocsásd meg, hogy mégis, sokszor csak a múló földi dolgokkal vagyunk 

elfoglalva, csak a külső gyógyulás utáni vágy hajt, de közben elfeledkezünk, hogy 

leginkább a szívünk-lelkünk, életünk a beteg, s az is marad, ha Te meg nem 

gyógyítod. De Neked van hatalmad a sátán megszálló munkája felett is, meg tudod 

tisztítani tőle az életünket. Kérünk, cselekedj, hogy lássunk Téged mindig annak, aki 

vagy, aki nagyobb Salamonnál, és megérdemli teljes hódolatunkat, 

 Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy Lelked áldó munkálkodását szemlélhessük 

saját életünkben, és tovább tudjuk adni az igét, amely másoknak is az élet forrásává 

lehet, amelyből midig jó meríteni, megtelni hálával mindazért, amit vállaltál értünk. 

És hadd legyünk így szabadok a Veled való közösségre, ahogyan Neked is fontos 

volt az élő kapcsolat a mennyei Atyával. Nevedért kérünk, hallgass meg. Ámen 

Mi Atyánk…  

Áldás… 

Záró ének: 470. dicséret - Úr Jézus, nézz le rám… 


