
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Fennálló: 329:2 
(„Nem éltem még e föld színén…”) 
  Ker. után: 134:3 
(„Megáldjon Téged…”) 
  Fohász 
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 Igehirdetés előtt: 167 
(„Jöjj, mondjunk hálaszót…) 
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 
  Csendes imádság 
 Ráfelelő ének: 220:1 
(„Bocsásd meg Úr Isten…”) 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
Budavári Éva, Ökrös László, Árki Pál, 
Sárosi Judit, Palásthy András László, 
Bakucz Katalin, Hejüsz Mihály, Végh Ferenc 
  Záróének: 220:5-7 
(„Bátorítsad, Uram…”) 
 
  Áldás  
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Jövő heti alkalmaink: 
 szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 
péntek 1800: Ancora Ifi  

vasárnap 1000: Istentisztelet (YouTube 
csatornánkon is követhető) 

Imakör; Kánon kör 

 Templomunk alapkőletétele 1995. július 26.-án 
volt, holnap lesz az évfordulója. Gondoljunk erre 
hálaadással, és a templomépítő, Szombathy 
Gyula lelkipásztor testvérünkre is. 

 Gyűjtést indított a ref. egyház a baranyai 
jégvihar károsultjainak, ma is lehet még erre a 
célra adakozni. A diakóniai perselybe elhelyezett 
adományaink ezt a célt szolgálják. Köszönjük. 

 Aki nem használja a templom kulcsait, vagy 
véletlenül került hozzá, kérjük, keresse Zsuzsát. 
Köszönjük. 

 A mai istentisztelet keretében a keresztség 
sákramentumában részesült Ignat Kamilla Eliz. 
Isten áldását kérjük életére, Szeretteivel együtt.is 
gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 
mindenkori másik lelkésze lakására! 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 
pásztora! 


  A L A P I G E :  I . K I R Á L Y O K  1 0 : 2 3 - 2 4  É S  1 1 : 1 - 1 3  

 

„Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát. 
Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, 
amelyet Isten adott a szívébe.” 

„Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, móábiakat, 
ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, 
amelyekről ezt mondta az Úr Izráel fiainak: Ne keveredjetek közéjük, és ők se 
keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket! Ezekhez 
ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki hétszáz főrangú és háromszáz 
másodrangú felesége. Feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon 
szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt 
teljesen Istenéé, az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon 
Astóretet, a szidóniak istenét és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. Így 
olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan 
hűségesen az Urat, mint apja, Dávid. Akkoriban Salamon áldozóhalmot épített a 
Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kemósnak, a móábiak bálványának és 
Moloknak, az ammóniak bálványának.  Így tett Salamon a többi, idegenből 
szerzett felesége kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak. 
Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izráel 
Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne 
kövessen más isteneket; de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt 
mondta az Úr Salamonnak: Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem 
kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki 
fogom szakítani kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. De apádért, 
Dávidért nem a te napjaidban teszem meg ezt: majd a fiad kezéből fogom 
kiszakítani. De nem az egész országot szakítom ki: adok a fiadnak egy törzset 
szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. 
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;   jani.livia.lp@gmail.com  + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  
 Peterdiné Molnár Judit  06-30-539-8750;   peterdijudit@gmail.com 

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk vasárnap 8-12-ig és szerdán 15-18-ig nyitva tart!  Ügyintézés: tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap délelőtt is. 
Más időszakban mail küldhető. Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  

„HAJH,  DE BŰNEINK MIATT…”  (ROMLÁSAINK OKA) 
címmel Igét hirdet Peterdiné Molnár Judit lp. 
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Salamon birodalmának csodájára járnak. Nagyobb 
volt gazdagságban és bölcsességben minden 
királynál. 
Sába királynéja: „bölcsességed és gazdagságod 
felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Nekem még a 
felét sem mondták el.” /10:7/                                        
„Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, 
hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a 
szívébe.”/10:24/                                                               
Salamon jó kapcsolatot épített ki a szomszédos 
népekkel, nyitott volt a világra. Irigylésre méltó béke 
és nyugalom uralkodott az országban.                                 
És mégis: Isten ítéletről, bukásról, széthullásról 
beszél. Mi történt? Mi ennek az oka? 
A tudósok ma az emberi civilizáció új forradalmáról 
beszélnek. A mesterséges intelligencia 
kifejlesztésével egy új, modern, kényelmesebb kor 
következik. Micsoda fejlődés! Micsoda vívmány! És 
közben látjuk – tapasztaljuk az erkölcsi romlást, 
káoszt, széthullást. Mi történt? Mi ennek az oka?                                        
Az okokat sokszor politikai, gazdasági, erkölcsi téren 
keressük. Többnyire egymásban. Mindig a másikban. 
Pedig ebben is tanít bennünket Salamon története. 
Mire? 
1. Isten népének helyzete elsőrenden Urával való 
kapcsolatától függ. 
„Ha előttem jársz, tiszta szívvel és őszintén, és 
megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, 
megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, akkor 
állandóvá teszem királyi trónodat Izráelben örökké” 
/9:4/ 
„Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és 
utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és 
rendelkezéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem 
más isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, akkor 
kiirtom Izráelt arról a földről, amelyet nekik adtam” 
/9:6/                                                                                                      
Erre figyelmeztette Isten minden korban az Ő népét. 
Mózes által, a bírák korában, később a prófétákon 
keresztül.                                                             

Salamon, uralkodásának kezdetén még kicsinek, 
fiatalnak érezte magát, aki nem ért a kormányzáshoz. 
Istent pedig hatalmasnak látta. Aki tud neki értelmes 
szívet adni.                                                                                                         
Néhány évtizeddel később milyen naggyá lett 
Salamon – és szíve az Úr helyett bálványokhoz 
hajlott. De az Úr nem azt nézi, ami a szeme előtt van, 
hanem, ami a szívben van. És azt látta: „szíve nem 
maradt teljesen Istenéé, az Úré”; „olyan dolgot tett 
Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte 
olyan hűségesen az Urat, mint apja, Dávid.” 
A mi szívünkben mit lát, mit talál az Úr Isten? Kihez 
hajol a mi szívünk? 
2. Hogyan romolhatott meg ennyire az Úrral való 
kapcsolat? 
Ennek oka: az engedetlenség. Salamon nem vette 
komolyan az Úr szavát. Már Mózes és Józsué 
idejében arra figyelmeztette népét, hogy „amikor 
bevisz téged Istened, az Úr arra a földre, amelyre 
most készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és 
számos népet elűz előled: akkor mindenestül irtsd ki 
azokat. Ne köss velük szövetséget, és ne kegyelmezz 
nekik! Ne házasodj össze velük: ne add lányaidat az ő 
fiaikhoz, és ne végy fiaidnak feleséget az ő lányaik 
közül! Mert eltérítik fiaidat tőlem, hogy más isteneket 
szolgáljanak.” /V.Mózes 7:1-4/  A királyról szóló 
törvényben is hangsúlyos ez: „ne legyen sok felesége, 
hogy szíve el ne hajoljon.” /V.Móz. 17:17/ 
Salamonnal éppen ez történt.                                   A 
romlás a szívében kezdődött. Nem teljes szívvel 
követte az Urat. Nyitott a világ felé. Ezekhez 
ragaszkodott szerelemmel. Nem tartotta 
veszélyesnek. Kicsiny kezdet: idegen feleségek; majd 
hozhatják isteneiket; aztán templomot építtet nekik; 
végül ő maga is áldoz azoknak az isteneknek. Mint 
egy lavina. Csak egy kis engedetlenséggel kezdődik. 
Csak fél szívvel követte az Urat.                                                                                                          
Mi nem adtunk-e helyet valami olyannak, amit 
rossznak lát az Úr? Nem igaz-e ránk Vándor Gyula, 

volt Kispest-Rózsatéri gyülekezet presbiterének 
énekszövege:   
Mért félig Tied a szívem, az életem, 
Mért félig, miért csak félig? 
Mért félig kerülöm el a bűn ajtaját, 
Mért félig, miért csak félig? 
Mért félig követem az utat, hol Te jársz, 
Mért félig, miért csak félig?                                                                               
3. Ha a szív elfordul Istentől, akkor külső romlás 
is bekövetkezik. 
Milyen megdöbbentő azt látni, hogy az a hatalmas, 
csodálatos birodalom, amit Salamon felépített, az 
rövid időn belül széthullhat. Micsoda következmény! 
Azonban Isten, ítéletében is kegyelmes: nem szakítja 
el az egész birodalmat. Egy kis maradék megtér. Hű 
marad Istenéhez. Ezt a bíztatást is hallhatjuk: meg 
lehet újulni, ha Isten népe teljes szívvel visszatér az 
Úrhoz: „szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből…”                                                                              
Tapasztalunk-e külső romlást az életünkben? 
Felismerjük-e ennek okát Istennel való kapcsolatunk 
meggyengülésében?  
4. Mit jelent teljes szívvel ragaszkodni az Úrhoz?                                           
Belátni azt, hogy Istennek igaza van. Törvényét, 
Igéjét a szívünkben forgatni. Sorrendet felállítani: 
Isten az első. Aztán minden más. „Keressétek először 
Istennek Országát és az Ő igazságát…”                        
Az Ő akarata szerint, az Ő eszközeként élni.                                                         
Mert Ő nem félig, nem fél szívvel szeret bennünket. 
Ahogy az előbb említett ének utolsó versszaka 
mondja:                                                                                          
„Nem félig állt a kereszt a Golgotán. 
Nem félig, nem is csak félig, 
Vállaltad értem, teljes egészen 
Bűneim súlyát, ítéletét” 
Ez lehet az alapja minden megújulásnak, újra 
kezdésnek: Isten hűsége és szeretete. Bennünket is 
hív, vár: „térj énhozzám, mert megváltottalak!”                       
/Ézs. 44:22/                  Ámen 

 Peterdiné Molnár Judit 


