
10. oldal

Bölcsesség és értelem Istentől (1Kir 5:9-13) 
Többféle eredetű és mértékű bölcsesség létezik (Jak 3:15-17). Beszéljetek erről 

röviden a munkafüzetben olvasható fejtegetést figyelembe véve! 
Az Úr nemcsak Salamon királynak adott bölcsességet. Bölcs volt többek között 

még: József (1Móz 41:39), Mózes (ApCsel 7:22), Józsué (5Móz 34:9), Dávid (2Sám 
14:20), Ezsdrás (Ezsd 7:6), Dániel és társai (Dán 1:17, 20), Jézus (Ézs 11:2; 1Kor 
1:30), az Atya Isten (Ézs 40:28), a Sátán is bukása előtt (Ez 28:17), a napkeleti 
bölcsek (Mt 2:1-2). Ugyanakkor bölcs bárki, aki kősziklára építi házát (Mt 7:24-25), 
aki hűséges szolgaként végzi a megbízatását (Mt 24:45-47), aki üldöztetések idején is 
megvallja Jézust (Lk 21:12-15). Bölcsek voltak még: a jeruzsálemi diakónusok 
(ApCsel 6:3), Pál apostol (1Kor 3:10), a megfelelő lelki ajándékkal rendelkezők 
(1Kor 12:8), az egyház (Ef 3:10; Kol 1:9). Az Úr szívesen ad bölcsességet a hittel 
kérőnek saját feladatai ellátásához. 

Alkalmazás: Kinek és mikor kell elmondanunk azt, hogy a bölcsességünket Istentől 
kaptuk? Nélkülözheti-e Isten bölcsességét egy Szentlélekkel teljes ember? Ki a mi 
bölcsességünk és annak minden kincse? 

 
Isteni bölcsesség a középpontban (1Kir 5:14)  
Minden nép, mindenfajta réteg és beosztásbeli képes a bölcsességet érzékelni, sőt 

egyesek még értékelni, elismerni, esetleg követni is. Miért? 
Alkalmazás: Milyen mértékben tükrözi Isten bölcsességét az egyéni, a családi és a 

gyülekezeti életetek? Mikor, hogyan és kinek adjátok tovább Isten bölcsességének 
igazságait? Mennyi időt fordítotok erre? 

 
Összefoglalás: 
- Különböző kérdések megoldása és feladatok teljesítése során ébredünk rá igazán 

arra, hogy kevés a bölcsességünk. 
- A bölcsesség nem hull az ölünkbe. Megszerzéséért és megtartásáért magas árat 

kell fizetnünk. Mégis megéri. 
- Az Úr jónéven veszi, amikor tőle kérünk értelmet. 
- Isten bölcsessége és értelme felülmúlhatatlan. Ő kész adni nekünk is a tőle kapott 

feladataink végzéséhez.  
- A nekünk ajándékozott bölcsességet nem lehet véka alá rejteni. Jól kell sáfárkodnunk 

vele. 
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Mint csillagok e világban 
 
„Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy 
feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan 
gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben,akik között 
ragyogtok, mint csillagok a világban!” — Fil 2:14-15 
 

Egy másik ige a Bibliában, amely szintén arra ösz-
tönöz minket, Isten gyermekeit, hogy igyekezzünk 

csillagokként fényleni, ragyogni: „Az okosok fényleni 
fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra 
vezettek, mint a csillagok mindörökké.” (Dán 12:3) Sőt 
ide illik a következő igevers is: „Úgy ragyogjon a ti vilá-
gosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedete-
iteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5:16) 
Jézus Krisztus követőiként a legfőbb feladatunk itt a 
földi létben, hogy sóként és világosságként éljünk. Jó ízt 
adni ennek a romlott világnak, és fénykedve ragyogni a 
minket körülvevő mérhetetlen sötétségben csak úgy tu-
dunk, ha Urunk tanítását követve mindennap igyek-
szünk valóra váltani azokat a jó cselekedeteket, amelye-
ket Isten előre elkészített nekünk. Ugyanakkor fontos, 
hogy a tetteink zúgolódás- és vonakodásmentesek legye-
nek. Csak így válhatunk Isten tiszta, szent megróhatat-
lan gyermekeivé, és kezd csillagként ragyogni a jelenlé-
tünk a környezetünkben élő emberek sok bűnének sötét 
háttere előtt. Ha mindezek mellett arra is odafigyelünk, 
hogy akiket csak lehet, azokat mind elvezessük az igaz-
ságra, akkor nemcsak ezen a világon fogunk csillagként 
ragyogni, hanem az örökkévalóságban is. Milyen nagy-
szerű kilátás! 

Remélhetőleg mindannyian vágyunk arra, hogy csil-
lagként ragyogjunk a környezetünkben, és ez ne marad-
jon észrevétlenül, hanem felfigyeljenek rá az emberek. A 
fentebb felsoroltakon túl még sok mindent tehetünk en-
nek megvalósulása érdekében. Mindezt A királyok első 
könyve, Eszter könyve, valamint Pálnak a filippiekhez és 
a kolosséiakhoz írt levele által kívánja tudtunkra adni 
Isten a most kezdődő félév során. Kísérje Urunk áldása 
az ige tanulmányozását!  

A szerkesztő



 
A KIRÁLYOK ELSŐ KÖNYVE  

– v á z l a t  
 
 
1. Salamon uralma (1-11. rész) 

a. Az új király trónra lépésének előkészületei (1:1-2:12) 
b. Salamon uralmának első évei (2:13-5:14) 
c. Salamon temploma és palotája (5:15-8:66) 
d. Salamon uralmának későbbi évei (9-11. rész) 

 
2. A kettészakadt ország történetének első szakasza (12-22. rész) 

a. Az ország kettészakadása (12:1-24) 
b. Jeroboám rossz uralma Izráelben (12:25-14:20) 
c. Roboám rossz uralma Júdában (14:21-31)  
d. Abijjá rossz uralma Júdában (15:1-8)  
e. Ászá jó uralma Júdában (15:9-24) 
f. Nádáb rossz uralma Izráelben (15:25-32)  
g. Baasá rossz uralma Izráelben (15:33-16:7) 
h. Élá rossz uralma Izráelben (16:8-14) 
i. Zimri rossz uralma Izráelben (16:15-20) 
j. Omri rossz uralma Izráelben (16:21-28) 
k. Aháb rossz uralma Izráelben (16:29-22:40) 
l. Jósáfát jó uralma Júdában (22:41-51) 
m. Ahazjá rossz uralmának kezdete Izráelben (22:52-54) 

9. oldal

Alkalmazás: Milyen nemes cselekedethez nem szükséges bölcsesség? Melyik 
életkorban kevesebb az ember bölcsessége? Ti mikor és miben vettétek észre, hogy 
elégtelen a meglevő bölcsességetek? Milyen megoldásra gondoltatok? 

 
Bölcsességért áldozatbemutatás (1Kir 3:4b-9, 15) 
Salamon király írta: „A bölcsességnek ez a kezdete: szerezz bölcsességet, és minden 

szerzeményeden szerezz értelmet!” (Péld 4:7). Az első áldozat, amit a bölcsesség ér-
dekében hozhatunk: ha őszinte alázattal és töredelemmel beismerjük, hogy hiányzik 
az életünkből (Ézs 5:21; Jer 9:23; Róm 12:16). Salamon kb. 20 éves korában kezdett 
el uralkodni. Tapasztalatlan gyermeknek tekintette magát. Izráel népét akkoriban több 
mint 4 millió ember alkothatta. 

Egy másik áldozat: Istent félni, őt keresni. Újabb áldozat: az Úrnak hálát adni, őt 
dicsérni. A következő áldozat: helyesen feldolgozni a múltat. Igen fontos áldozat: hi-
vatásunkat komolyan venni. 

Salamontól megtanulhatjuk azt is, hogy többször is odaszántan áldozzunk Istennek, 
és keressük őt a legjobb tudásunk szerint. Utóbb a király Jeruzsálemben a szövetség 
ládája előtt mutatott be égő- és békeáldozatot. Egyúttal hozzáértéssel, tisztelettel és 
szeretettel szolgálta az embertársait. Mindenben szellemi, lelki és fizikai javukat 
igyekezett keresni. Salamon öröme jószívűséggel társult. 

Alkalmazás: Milyen áldozatot hoztatok már azért, hogy bölcsek lehessetek? Meg-
érte-e? Mit tanultatok a múltból, az elődeitektől, hát a kortársaitoktól? Miért kívántátok, 
hogy bölcsek legyetek? 

 
Ha bölcsességet kérünk (1Kir 3:10-14) 
Általában számtalan kérnivalónk szokott lenni. A kéréseink is jellemeznek, 

minősítenek minket. Adj lehetőséget arra, hogy a résztvevők hangosan is megemlít-
hessenek néhány kérést! Végül húzd alá: amikor többre tartjuk a bölcsességet a 
hosszú életnél, a földi gazdagságnál, ellenségeink megbüntetésénél és más egyéni ér-
dekeknél, amikor az Urat, az ő népét és ügyét kívánjuk szolgálni, és nem a saját 
javunkat, olyankor Isten jókedvvel figyel ránk! 

Szótanulmány: Tetszik – elrendezettnek, jónak, megfelelőnek látni valamit, és 
ezáltal megvidámodni. Az Úrnak, vagyis a világmindenség, a történelem és az élet 
méltóságos Urának tetszik, ha mi, teremtményei bölcsességet kérünk tőle. Ezért 
örömmel teljesíti a kérésünket. Sőt túlteljesíti azt. Mert a bölcsesség jó előhaladást 
biztosít az életünk minden területén. Ékességünkre, dicsőségünkre is szolgál. A 
hosszú élethez pedig nemcsak szép és jó indulás szükséges, hanem Isten útján való 
megmaradás is mindhalálig. 

Alkalmazás: Mikor fordultatok utoljára Istenhez bölcsességért, illetve tanácsért? 
Milyen gyakran igényeltetek és kaptatok tőle kész megoldást? Milyen különbséget 
láttok a bölcsesség és a kész megoldás közt? 



A lecke levezetése 
Az érdeklődés felkeltése  
Hadd keltse fel az érdeklődésünket ebben a té-

makörben maga bölcs Salamon. Olvassátok el az 
alábbi igeverseket! 

„Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, 
értelemmel erősítette meg az eget.” (Péld 3:19-20) 

„Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, 
és kerüld a rosszat!” (Péld 3:7) 

„Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lel-
keket nyer meg.” (Péld 11:30) 

„A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.” 
(Péld 24:5) 

„A bot és a fenyítés bölccsé tesz, a kényeztetett 
gyermek pedig szégyent hoz anyjára.” (Péld 29:15) 

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, 
és az az ember, aki értelmet kap.” (Péld 3:13) 

 
Bibliatanulmány és alkalmazás 
Bölcsességet igénylő kihívások (1Kir 3:1-4a) 
Az élet tele van bölcsességet igénylő kihívásokkal, 

ezért a legtöbb ember szeretne bölcs lenni a maga 
elgondolása szerint. Ti mit tartotok bölcsességnek? Istennek is van véleménye a 
valódi bölcsességről. 

Szó- és fogalom tanulmány: Bölcs, értelmes – képzett, ügyes, jó és sikeres vezető. 
Figyelő, érzékelő, megértő, gondoskodó magatartás. A bölcsesség kezdete az Úr féle-
lemmel teljes és szerető tisztelete (Zsolt 111:10). Segít különbséget tenni a jó és 
gonosz között (1Kir 3:9). Általa az Úrnak engedelmeskedve tudjuk végezni tennivalóinkat 
(1Kir 3:11). Isten tesz bölccsé, az ő igéje és Lelke (5Móz 4:6; Kol 3:16). Különösen 
sokat beszél róla a Példabeszédek, a Prédikátor és a Jób könyve, valamint a Korinthu-
siakhoz írt első levél. 

Izráel fiai eltértek az Úr akaratától az áldozások helyét illetően is – már a bírák 
korától kezdve. Hosszú időre Gibeónban helyezték el a Mózes idejében készített 
szent sátrat az eredeti bronz oltárral együtt. Ez a magaslat Jeruzsálem közelében volt.  

Bár itt nem szerepel, mégis könnyű felmérni, hogy az iskolák, a hivatás, a lakó- és 
a munkahely kiválasztásához, a gyermekvállaláshoz és neveléshez is felülről jövő 
értelemre van szükségünk. Még a gyászhoz, a siratáshoz is (Jer 9:17). Végül is 
minden gondolatunkhoz, lépésünkhöz, tevékenységünkhöz, szavunkhoz, viszonyulá-
sunkhoz és a jellemünk alakításához bölcsességre van szükségünk. 

8. oldal

2020. július 12. – 2. lecke 
Kérjünk Istentől  
engedelmes szívet! 
 
Alapige: 1Kir 3:1-15;  
5:9-14 (Károli f. 4:29-34) 
Aranymondat: Zsolt 119:34 
Központi bibliai igazság: 

Érdemes engedelmes szívért, 
Istentől eredő értelemért, böl-
csességért imádkozni. 

A tanítás célja: A résztve-
vők döbbenjenek rá arra, hogy 
mennyire másként alakul az 
életük és a szolgálatuk, ha Is-
tentől jövő értelem vezeti a 
szívüket. Kérjék ezt az egyedül 
bölcs Istentől! 

 

5. oldal

A lecke levezetése 
Az érdeklődés felkeltése  
A Sátánról tudjuk, hogy kezdettől fogva ember-

gyilkolásra, ámításra és megejtésre törekszik (Jn 
8:44; Mt 4:1-10). Amíg lehetősége van rá, igen se-
rényen és komolyan folytatja átkos munkáját. 

Drága Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus azonban 
arra összpontosított, hogy Isten törvényét élje (Mt 
5:17), megtérésre hívja a bűnösöket (Mk 2:17), 
látóvá tegye a vakokat (Jn 9:39), bővölködő életet 
adjon (Jn 10:10), megtartsa a világot (Jn 12:47), 
hitet támasszon (Jn 17:8). Ő az életével fizetett 
mindezért. 

A mai igetanulmány elsősorban a téves emberi 
törekvéseket tárgyalja egy konkrét történelmi példa 
alapján, de megemlíti a nemes törekvések lehetőségét 
is. Mi mire igyekszünk, törekszünk? 

 
Bibliatanulmány és alkalmazás 
Őrizkedj az elbizakodástól! (1Kir 1:5-6) 
Adónijjá elbizakodottan jelentette ki, hogy ő lesz 

az új király. Ezt egyrészt azért tehette, mert abban 
az időben valószínűleg ő volt Dávid legidősebb életben levő fia. Ezt igazolandó 
olvassátok fel a 2Sám 13:28-29; 18:14-15 igeszakaszokat! Ráadásul Adónijjá „meg-
lehetősen „szép termetű volt”. Mire gondoltok az elbizakodás, nagyravágyás és önzés 
szavak hallatán? Szemléltessétek a véleményeteket gyakorlati példákkal! 

Szó- és fogalomtanulmány: Elbizakodás – magunk felemelése, túlzott önbizalom, 
kevélység, dölyfösség, önhittség. Ez volt a Sátán bukásának oka (Ez 28:14-17). Az 
ígéret földjére jutottak hajlottak rá (Neh 9:16-17). Királyok is felfuvalkodtak: Uzzijjá 
(2Krón 26:16-21), Ezékiás (2Krón 32: 25-26), Nebukadneccar (Dán 5:20-21). Az 
ismeret felfuvalkodottá tesz (1Kor 8:1/b). Nagyravágyás – dicsőség, hatalom, rang 
utáni mohóság. Önzés – egyéni megoldásokat erőltető, saját érdekeit előnyben 
részesítő magatartás. Mindezek konkrét terv kidolgozására és megvalósítására 
késztették Adónijját.  

Alkalmazás: Milyen mértékben van jelen istentiszteleti szolgálataitokban, családi 
életetekben, munkahelyi és társadalmi magatartásotokban az önzés, a nagyravágyás 
és az elbizakodottság? Mikor neveztétek néven utoljára cselekedeteitek titkos mozga-
tórugóit, indítékait? Mit tehettek azért, hogy többé ne legyetek elnézők és engedékenyek 
az említett bűnökkel szemben? 

 

2020. július 5. – 1. lecke 
Óvakodjunk a téves  
törekvésektől! 
 
Alapige: 1Kir 1:5-10,  
32-53; 2:19-24 
Aranymondat: Péld 16:6 
Központi bibliai igazság: 

A téves törekvések bűnbe és 
veszélybe sodornak minket és 
a környezetünket. A helyes 
törekvések viszont a minden-
ható Isten támogatását élve-
zik. 

A tanítás célja: A résztve-
vők ismerjék fel életükben a 
téves törekvésekre való haj-
lamot, és azok lehetséges kö-
vetkezményeit. Helyettesítsék 
azokat nemes célkitűzésekkel. 



6. oldal

Őrizkedj az összeesküvéstől! (1Kir 1:7-9; 32-49) 
Dávid megöregedett, ezért már nem tudta úgy kormányozni az országot, mint 

korábban. Adónijjá kihasználta ezt a helyzetet, és államcsínyt szervezett. Az 
összeesküvés titkos szövetkezés egy adott hatalom vagy helyzet erőszakos megvál-
toztatásáért. 

Vegyünk szemügyre néhány államcsínyt, amelyekről a Bibliában olvashatunk! 
Dávid király ellen Absolon is szervezett egy összeesküvést (2Sám 15:10-14). Ataljá 
királynő idejében pozitív összeesküvés jött létre, hiszen ő törvénytelenül szerezte 
meg a hatalmat (2Kir 11:4-14; Ézs 8:12-13). Amacjá ellen is szövetkeztek (2Krón 
25:27). Az Újszövetségben többek között Pál ellen esküdtek össze (ApCsel 23:13-
15).  

Helyleírás: Zóhelet-köve egy meredek sziklás sarok, amely a Hinnóm és a Kidrón 
völgyének találkozásánál található. Rógél forrása a Kidrón völgyében levő két 
jelentősebb forrás egyike, amelyek Jeruzsálem vízszükségletét fedezték. A megnevezett 
két hely az ország fővárosától nem messze feküdt, déli irányban. Az összeesküvés 
helyéről nem lehetett látni Salamon királlyá koronázását, bár viszonylag közel volt 
hozzá (kb. 800 méterre), de a kürtöt és az ünnepi kiáltásokat jól hallhatták. 

A tény, hogy Salamont Dávid király öszvérén vezették le a hivatalos koronázási 
helyre, vagyis a Kidrón völgyében található Gihón-forráshoz, szimbolikusan utal 
szolgai feladatára, apjának akaratára és támogatására. Az oltár szarvának megragadása 
az isteni kiengesztelődés mintája alapján igényelt emberi megkegyelmezést hirdette 
szimbolikusan. Salamon kegyelemben részesítette féltestvérét azzal a feltétellel, hogy 
hűséges alárendelt legyen. Ám Adónijjá nagyravágyásának és összeesküvésének a 
későbbi és újabb megnyilvánulása hiteltelenné tette megbánásának és megtérésének 
az őszinteségét (1Kir 2:13-22). 

Alkalmazás: Eddigi életetek folyamán az összeesküvés milyen válfajára éreztetek 
csábítást, késztetést? Mit tettetek válaszként? Hogyan viselkednétek, ha kiderülne, 
hogy valakik összeesküdtek ellenetek? 

 
Őrizkedj a részrehajlástól! (1Kir 1:10; 50-53; 2:19-24) 
Adónijjá ismerte az udvari tisztségviselők múltját és beállítottságát. Hogyan 

használta fel ezt a tudását? Minek az alapján mérlegelte, hogy kit édesgessen magához, 
és kit ne? 

Kérd meg a résztvevőket, hogy mondjanak el valamit a részrehajlással és személy-
válogatással kapcsolatosan tapasztalt élményeikből! Néhány perc elteltével mutass rá 
arra, hogy a részrehajlás és a személyválogatás mások rovására történő igazságtalan, 
elfogult kedvezés! Isten nem gyakorolja ezt (2Krón 19:7; 1Pt 1:17). Mi se tegyük 
(Jak 2:1)! 

7. oldal

Hangsúlyozd, hogy Adónijjá nem hívott meg egy prófétát sem, akit a Biblia meg-
említene! Ezzel ellentétben Salamon királlyá kenetésének az ünnepségére bárki 
elmehetett. Mi következik ebből? 

Alkalmazás: Minden személyválogatás nélkül kijelenthetjük, hogy nem rendelkezünk 
egyforma képességekkel, de megbízásokkal sem. Milyen veszély rejlik ebben? 
Hogyan lehet elkerülni a részlehajlás és a személyválogatás csapdáját? Miért nem 
számít személyválogatásnak az alkalmas és rátermett emberek keresése adott tisztségek 
betöltésére és feladatok elvégzésére? 

A továbbiakban beszéljetek röviden arról, hogy Krisztus valódi követőinek Isten 
szolgálatára kell törekedniük, és arra, hogy embertársaik javára legyenek! Ez viszont 
csak úgy lehetséges, ha egyéni érdekeink elé helyezzük az Úrtól kapott elhívatásunkat 
és megbízatásunkat. Kik tettek így? Válaszként olvassátok fel a következő igeszakaszokat: 
1Krón 16:39; 2Sám 8:18; 20:7; 23:20; 2Sám 7:1-17; 12:1-15:25! De vannak más 
bibliai személyek is, akik követendő példát szolgáltattak. Ezsdrás Isten törvényét 
törekedett megismerni és alkalmazni a mindennapi életben (Ezsd 7:10). Nebukadneccar 
király Dánielt igyekezett megmenteni az oroszlánok vermétől (Dán 6:14). A Lélek a 
test vágyai ellen törekedik, hogy ne vétkezzünk (Gal 5:17). Isten megbocsát a hűségre 
törekvőknek (Jer 5:1). 

Alkalmazás: Nekünk mibe kerül az, hogy Istent igyekszünk szolgálni, és embertársaink 
javára próbálunk élni? Kitől és mikor várjuk ezért a jutalmat? Milyen jutalomra szá-
míthatunk?  

 
Összefoglalás: 
- A mi drága Istenünk féltő szeretettel óv bennünket az elbizakodás, a nagyravágyás, 

az önzés gyakorlásától és következményétől. 
- Az Úr inkább hűséget és alázatot vár el tőlünk, nem összeesküvésre való készsé-

get. 
- Isten nem támogatja a részrehajlást vagy a személyválogatást. Aki feladja a 

szívében levő bűnös és káros törekvéseket, alkalmassá válik Isten szolgálatára és em-
bertársai szellemi, lelki, illetve fizikai javának a keresésére. 
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