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Kedves testvéreim!
A mai ige Salamon király egyik leghíresebb történetét tárja elénk, melyet
egyúttal az anyai szeretet példájaként is

csak öncélú volt Salamon kérése, amikor bölcsességet kért Istentől, hanem jól
tudta, hogy ez a nép javát is fogja szolgálni. És Isten nem félszívvel, képmutatóan adta meg amit a király kért, hanem

Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte. Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban.
Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt
velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. De egy éjjel meghalt ennek a nőnek
a fia, mert ráfeküdt. És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg szolgálólányod aludt, és
a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. Amikor reggel felkeltem, hogy
megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem
az a fiú volt, akit én szültem. Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad
az, aki meghalt. Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él!
Így vitatkoztak a király előtt. Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt
meg. Amaz meg ezt mondja: nem igaz; a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Azért ezt mondta
a király: Hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak. A király ezt parancsolta:
Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak!
Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram,
adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen
se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté! Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az
élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja!
Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot.
1Kir 3,16-28

szoktak emlegetni, nem is alaptalanul –
erre később majd én is kitérek, de előbb
ennek az igének az előzményeit szeretném megosztani veletek.
Ahogy a nép jól látta, Salamon bölcs
volt, de ez a bölcsesség nem magától
jött, Istentől kapta. Pontosabban kérte.
És ez az első nagyon fontos üzenete mai
igénknek. Isten teljesíti a kérést, ha az az
ember, a közösség javát szolgálja. Nem

úgy, hogy azzal üzent is a népnek: én
nem bálvány vagyok, érzéketlen szobor,
hanem Élő Isten, aki képes nem csak
meghallgatni a kérést, hanem azt teljesíteni is. És ez igaz akkor is, amikor ez az
Isten fedd, számon kér, mert máskor viszont kéréseket ily csodálatosan teljesít.
Egy bálvány erre sosem képes, Salamon
korában sem volt az, és most sem. Lehet
faragott ókori bálvány, vagy a modern

élet valamely bálványa, nem képes adni
semmit. Nem fedd, nem kérdez, és nem
is ad. Hallgatása kifejezi tehetetlenségét. Nekünk viszont Élő Istenünk van,
ahogy volt Salamonnak is.
A király bölcsességet kért az Úrtól. Ez
jóval több, mint tárgyi tudás. Könyvekből, ha még oly nagyszerűek is, nem lehet elsajátítani. Ahogy más helyen írja
az ige, „A bölcsesség kezdete az Úrnak
félelme” (Péld 9,10). Igen, ez az alap ma
is. Elismerni Isten mindenható voltát. Ez
sokszor nem is olyan egyszerű. Isten beleszól az életünkbe, de mindig szempont
a számára, hogy a javunkra cselekszik.
Sajnos Izrael életében sem fordult elő
sokszor, hogy olyan vezetők kerültek
volna hatalomra, akik ezt elismerték. És
persze érdemes tisztázni azt is, hogy a
bölcsesség nem tárgyi tudás. Igen, ter-
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mészetesen szükség van a könyvekből,
más forrásokból összeszedett tudásra is,
sőt egyre inkább szükség van rá, de nem
elég. A bölcsesség más. Ítélőképesség,
mérlegelési és döntési képesség. Ez pedig jóval több, mint amit ember tanulni
tud. Nem lehet ma sem megtanulni, de
ma is szabad elkérni Istentől: Tudjak
dönteni, mikor kell beszélnem, mikor
maradjak csendben, mikor tegyek valamit, vagy ne tegyek. Sokszor utólag jön
rá az ember, hogy másként kellett volna.
Még sokáig boncolgathatnám a kérdést,
mert nagyon bonyolult, és minden eset
más és más, de most lépjünk inkább tovább.
Egy napon ehhez a bölcs királyhoz fordult két nő. „Szakmájukból” eredően
természetesen nem voltak a templom, a
kultusz legodaadóbb hívei. Viszont bennük is ott volt a szívbe írott törvény, az
utódhoz való ragaszkodás, ami ott van
még olyan emberekben is, akik sosem
jártak templomba, és teljesen idegen
számukra az Ige. Viszont Isten mégis
adta ezt az érzést, ezt az ösztönt, mert
enélkül már régen lakhatatlan lenne a
Föld. Isten persze a saját gyermekeitől
ebben a kérdésben is többet követel. Nevezetesen, hogy megismertessük fiainkkal az Ige világát, ahogy Mózes ötödik
könyve fogalmaz, nemzedékről nemzedékre adjuk tovább Isten nagyszerű dolgait. Az alap, ami viszont mindenkiben
megvan, a gyermekhez való ragaszkodás, még akkor is, ha a korszellem mást
sugall, mást szeretne velünk láttatni.
Ma, anyák napján, amikor megköszönjük az édesanyáknak a szolgálatukat,
munkájukat, Istennek is hálát kell ad-

nunk, több okból is. Egyrészt, hogy adta
ezt az ösztönt, másrészt, hogy adott az
édesanyáknak erőt, bölcsességet és kitartást a szolgálatukhoz.
Salamon ítélete kegyetlennek tűnik,
pedig ez nem az ítélet volt még, csak a
vizsgálat. A király kíváncsi volt az igazságra, melyet csak így tudhatott meg. Az
igazi anya feljajdult, és megakadályozta
a gyermeke halálát, míg a másiknak más
volt a véleménye. Sokszor az igazságig
nehéz út vezet, de csak akkor deríthetjük ki, ha végigjárjuk, legyen akármilyen fájdalmas is.
Van a történet végén egy nagyon érdekes
dolog, ami szerintem szintén Salamon
bölcsességéről tesz bizonyságot. Nem ír
arról az Ige, sem itt, sem máshol, hogy
Salamon valamilyen büntetést szabott
volna ki a gyermekét megölő asszonyra.
Pedig lett volna rá oka. Részben az emberölési ügye miatt, még ha nem szándékosan követte is el, másrészt, viszont
amit szándékosan tett, hogy félre akarta
vezetni a királyt, és meg akarta károsítani az ebben az ügyben teljesen ártatlan
„kolléganőjét”. Ez a dolog emberi oldala, de van egy ettől bonyolultabb része is
a kérdésnek. Salamon tudta, hogy amit
az asszony tett, éppen a fent leírtak miatt élete végéig vádolni fogja őt, és egy
napra sem fog szabadulni tette vádjától,
s ez talán minden büntetéstől szörnyűbb.
Amikor az ember úgy fekszik és ébred,
hogy vádolják a falak, és minden, ami
körülötte van, talán ennél nincs is szörnyűbb érzés. A múltban elkövetett tett,
és főleg annak következményei még akkor is kísértenek, ha már bűnbocsánatot
kaptunk rá Jézus vérében. Amikor Jézus

azt mondja a bűnös asszonynak, menj
el és többé ne vétkezz, még nem tudja
mentesíteni korábbi tettei következményeitől, és noha a haláltól megmentette,
de mégsem lett egy pillanat alatt azzá,
aki lehetett volna a közösség szemében,
ha nem követi el tettét.
Híre ment az ítéletnek, és félelem támadt
az emberekben. Ennek oka volt, és van.
Tudták, Salamon személyében olyan királya van Izraelnek, aki belelát az emberi szívekbe. Nem csak a törvényt ismeri,
de ismeri a lelket is. Természetes, hogy
ettől megijedtek. De tudniuk kellett volna azt is, hogy a király nem azért lát bele
az emberekbe, mert saját jogán bölcs,
hanem azért mert ezt az Úrtól kapta. És
ez a nagy különbség. Ha ezt is figyelembe vesszük, látnunk kell, hogy nem csak
a helyzet felismerése, de a király ítéletei
is arról árulkodnak, hogy Salamon Isten
közelében él. Érti és cselekszi az Örökkévaló akaratát.
Imádkozni kell az ilyen vezetőért, mert
az ilyen jellegű gondolkodás nem csak
a saját, de nemzete javát is fogja szolgálni.
Ma, kedves testvéreim, anyák napját ünnepeljük. A fenti ige jól mutatja az anyai
szív önfeláldozását, önzetlenségét. Ezért
is hálát kell adnunk, és imádkozni kell
a környezetünkben élő szülőkért, nem
csak édesanyákért, hogy Isten adjon
nekik erőt szolgálatuk végzéséhez, és
hogy a rájuk bízott feladatban örömüket
leljék.
			
Ámen
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(Elhangzott 2010. május 2-án.)

Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet:
Vasárnap 17.00 órától (nyári időszámítás alatt). (Prága 1, Klimentská 18, 3.
emeleti gyülekezetei terem.)
Az istentisztelet idejére gyermekmegőrzést vállalunk (ugyanebben az épületben). Az igény bejelentése szombat
estig a +420-723-960913 telefonszámon lehetséges.
Bibliaóra: Havonta egyszer; a következő bibliaóra időpontja egyelőre ismeretlen, kérjük kísérjék figyelemmel a hirdetéseket.
Konfirmációi felkészítés: vasárnaponként 14.30-tól a Palladium üzletház 3.
emeletén
A lelkipásztor elérhetőségei: Éles
György, cím: Třeboradická 45, Prága 8
– Kobylisy, telefon: +420-776-387179,
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)

– A Tahi Egyházzenei
Hét az idén augusztus
16-22. között kerül megrendezésre. A hét programjában gyülekezeti énektanulás, kóruséneklés, lelki
alkalmak, kirándulás, vetélkedő egyaránt szerepelnek. A június 13.-ig jelentkezők árkedvezményben részesülnek.
További információ, illetve jelentkezés
a milledoremi@reformata.cz címen.

Pilzen – istentisztelet május 22., 14.00,
a helyszínt még pontosítjuk.
Brünn – istentisztelet május 15., 11.00,
a Nemzetiségek Házában (Radnická 8).
Teplice – az istentisztelet helye és időpontja egyelőre ismeretlen.
Egyéb információ: www.reformata.cz

Programajánló
– 2010. május 12-én az érdeklődők Prága 12 érdekes helyszínén hallhatnak részleteket 12 kortárs európai író műveiből
cseh nyelven, ismert színészek és előadók tolmácsolásában. A felolvasás a 12
helyszínen párhuzamosan folyik, 18:00
órától 30 perces intevallumokban ismétlődve, az utolsó felolvasás minden
helyszínen 22:30-kor kezdődik. A látogatók maguk választhatják ki a helyszínek sorrendjét. A belépés ingyenes.

Gondolat
Egy virágnak mindegy,
hogy a vizet nagy, vagy
kicsi kannából kapja-e,
csak kapja a vizet!
(C. H. Spurgeon)
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