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Textus: 1Kir 10,1-9 

Lekció: Mt 2,1-11 

Zsoltár: 84,5-13 

Énekek: 

 

(1. dia) „Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az ÚR nevének, ezért 

eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 2Megérkezett Jeruzsálembe 

igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat 

és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit 

kigondolt. 3De Salamon megfelelt minden szavára; nem volt egyetlen olyan 

rejtvény sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. 4Amikor Sába 

királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett, (2. 

dia) 5az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók 

magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égőáldozatát, amelyet az 

ÚR házában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt, 6és ezt mondta a ki-

rálynak: Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességed-

ről, 7de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és 

saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem: böl-

csességed és gazdagságod felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám elju-

tottak. (3. dia) 8Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik ál-

landóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat! 9Áldott legyen Istened, 

az ÚR, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett! Mivel az ÚR 

örökké szereti Izráelt, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szol-

gáltass.”  

 

 



Kedves Gyerekek, Pedagógusok, szeretett gyülekezeti tagok! Kicsinyek és 

nagyok, akik csatlakoztatok vízkereszt ünnepén istentiszteleti alkalmunk-

hoz! 

 

Nem sok nappal ezelőtt mindenki a saját otthonában ünnepelt. Az élet, ha 

csak egy rövid kis időre is, de más lett karácsonykor, egymás megajándékozásával 

igyekeztünk örömöt szerezni szeretteinknek. A hétköznapi mókuskerékből ilyen-

kor kilép az ember és próbál ünnepelni. A megszokottól most lehet, hogy eltérő 

módon ünnepeltek sok otthonban, hiszen a világjárvány miatt sok családban nem 

mertek a fiatalok az idősebb vagy betegségben szenvedő nagyszülőkkel vagy szü-

lőkkel találkozni.  

A megszokottól eltérő módon hangzik az igehirdetés immár jó ideje, online 

térben találkozunk, ami teljesen más, mint a templom közege. Egy világjárvány 

térdre kényszerített bennünket, megváltoztatta szokásainkat, de az ünnep akkor is 

ünnep marad. Ma is ünneplünk, ezért van ünnepi istentiszteletünk. Az igazság az, 

hogy félve kérdeznélek meg benneteket, hogy minek az ünnepe vízkereszt? Víz-

kereszt nekünk nem olyan fénypont, mint karácsony ünnepe, s mégis vízkereszt a 

második legősibb, legrégebbre visszanyúló keresztény ünnepünk húsvét után. Gö-

rög szóval az ünnepünk (4. dia): epifánia, ami azt jelenti: megjelenés! Epiphá-

nia Domini, az Úr megjelenése. (4/a dia) 

• A nyugati egyházakban a napkeleti bölcsek látogatása kerül ezen ünnepen 

előtérbe – olyannyira, hogy a római katolikus egyház a Második vatikáni 

zsinat óta csak ezt ünnepeli vízkeresztkor.  

• Keleten, az ortodox egyházakban Jézus keresztsége lett hangsúlyos ezen 

az ünnepen.   

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vatik%C3%A1ni_zsinat
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vatik%C3%A1ni_zsinat


Amikor még nem volt karácsony, az egyházban már volt vízkereszt/ epifánia ün-

nepe! A magyar vízkereszt elnevezés a vízszentelés hagyományából ered. A ka-

tolikus egyházban ilyenkor vízszentelés is történik. 

A mai napra kijelölt igehirdetési alapige az Útmutatónkból egy Ószövetségi Igét 

hoz elénk a Királyok könyvéből, nevezetesen Sába királynő látogatását Salamon 

királynál.  

(5. dia) Nem tudok eltekinteni attól a párhuzamtól, amit a napkeleti bölcsek 

látogatása az újszülött Jézusnál és a Sába királynőjének Salamon királynál 

tett látogatása között vélek felfedezni. 

Időben teljesen más korban, egymástól évszázadokkal elválasztva volt a történe-

lemnek a része ez a két esemény. Mindkét történetben a pogány világhoz tartozó 

befolyásos, vezető emberek teszik tiszteletüket a zsidó nép királyánál. A Salamoni 

történetben, Izráel népének 3. királyát Salamont látogatja meg Sába királynője. 

Ez a királynő hallott Salamon hírnevéről, bölcsességéről és az Igéből kiderül, 

hogy még (6. dia) „a lélegzete is elállt, 6és ezt mondta a királynak: Igaz volt, 

amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, 7de nem hittem 

azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg 

nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem: bölcsességed és gazdagságod 

felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak.”  

Salamon Istentől kapta bölcsességét, hatalmát, hírnevét és mindenét amilye csak 

volt. Ezt az akkori pogány nép, Sába királynője felismerte és ezt mondta (7. dia):   

8Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted 

állnak, és hallgatják bölcs szavaidat! 9Áldott legyen Istened, az ÚR, aki ked-

vét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett! Mivel az ÚR örökké szereti Izrá-

elt, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass. Gazdagsága 

és hírneve olyan mértéket öltött, hogy az akkori világon mindenhol tudtak róla. 

Ahol pedig tudtak róla, azt is tudták, hogy mindezt Istenének köszönheti. Áldott 



Salamon Istene! Isten az, aki felruházta bölcsességgel, erővel, hatalommal, és 

mindezt azért tette, mert igazságot szeretne rajta keresztül elsősorban az Ő nép-

ének közvetíteni. Meglátta és felismerte ezt egy külső szemlélő is, nevezetesen 

Sába királynője és veszi a fáradtságot, hogy saját szemével győződjön meg a hal-

lottak igazáról. Nem ment üres kézzel, hanem sok értékes ajándékot vitt Salamon-

nak. Salamon természetesen ezt viszonozta.  Ez a történet mutatja, hogy az isten-

félő embereknek küldetésük van a világban más népek, és Istent kereső emberek 

felé, másrészt láthatjuk, hogy lehet egymással, még az idegen népből való ember-

társunkkal is jó kapcsolatot ápolni.  

Vízkereszt ünnepén a katolikus egyházban mindig a bölcsek látogatása történet 

kerül előtérbe. Nem lehet nem észrevenni a nekünk mára kijelölt Ószövetségi Sa-

lamoni történet és az Újszövetségben olvasható napkeleti bölcsek látogatása tör-

ténet közötti párhuzamokat. Az Újszövetségi vízkereszt ünnepéhez kötődő törté-

netben azt látjuk, hogy szintén az akkori pogány világból, a távoli keletről böl-

csek, a maguk korának tehetős és kiváló emberei indulnak útnak, hogy kifejezzék 

tiszteletük és szemükkel lássák Izráel királyát. Ők nem tudták pontosan előre, 

hogy hol is keressék, hiszen először Heródes Jeruzsálemi udvarába tértek be, de 

az biztos, hogy időt, energiát, anyagiakat nem sajnálva indultak el, hogy saját sze-

mükkel lássák a királyt!  

Ez a király, akit Ők láttak meg, nem lakott olyan fényes palotában, mint Salamon, 

csak egy betlehemi istállóba érkezett, de szent hajlékká lett az a hely és angyalok 

dicsősége zengte be. Nem volt korona a fején, mint a királyoknál szokás, de ez a 

király, királya volt Salamonnak is, hiszen Jézusban Isten lett emberré, és a menny 

érkezett a földre le. A menny dicsőségét hagyta ott, hogy emberré legyen! Ezért 

indultak a napkeleti királyok a keresésére és nem tehették, hogy ne menjenek! Te 

vajon (8. dia) meddig mész el az Isten keresésében? Egyáltalán keresed Istent? 

Olyan szomorú a szívem, amikor azt érzékelem, hogy a fiataloknak a konfirmációi 



oktatás teher, amikor a felnőtteknek egy-egy istentisztelet nem fér bele a vasár-

napba.  

A napkeleti bölcsek ugyanúgy, mint Sába királynője nem mentek üres kéz-

zel a királyhoz. Vittek neki, aranyat, tömjént és mirhát. Nekünk nem kell vinnünk 

semmit, csak az üres kezeinket és szívünket, hogy valami módon Isten azt meg-

töltse az Ő szeretetével, amit Jézusban hozott el ennek a világnak. Ó milyen más 

lenne ez a világ és milyen más lenne az életünk, ha engedni tudnánk Isten szavá-

nak és hívásának. Ha komolyan vennénk a keresését, ha meglátnánk, hogy a király 

nélkül, akire felnézhetünk, az ember élete szegény és üres marad. Milyen érdekes, 

hogy mi nem vagyunk olyan tehetősek és gazdagok, mint a napkeleti bölcsek vagy 

Sába királynője volt, meg sem közelítjük őket, mégis azt gondoljuk, hogy gazda-

gok vagyunk Krisztus nélkül, a király ismerete nélkül. Ők gazdagok voltak, mégis 

a szívükben volt hely a királynak és nem sajnálták idejüket, vagyonukat, energiá-

jukat a király tiszteletére odaadni. Sába királynője is áldotta Izráel Istenét. Te ho-

gyan állsz az idődhöz, a pénzedhez, az energiádhoz? Mire szánod, kinek adsz be-

lőle? Vajon felnyílik a szemed, és meglátod Istent, aki emberré lett érted, aki ma 

is Úr és hatalmas Isten!?             

 

  

 

 


