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Salamon király búzája 
 
A „bölcs Salamon” király valóban bölcs volt. 
Legnagyobb bölcsessége abban rejlett, hogy 
mindig a holnapra gondolt. Azt mondta, az 
oktalan ember csak a mai napot látja, minden 
dolgában, minden tettében, csak a mára gondol. 
Ha valami eszébe jut rögtön hangos szóval 
mondja el anélkül, hogy végig gondolta volna – 
előbb beszél és aztán gondolkodik, és ha bármi 
ötlete támad nekilát anélkül, hogy meggondolt 
tervet készítene vagy bárkit is megkérdezne. 
„Az oktalan ember – így mondta – olyan, mint 
a reggeli harmat: beterít minden fát és füvet, de 
az első napsütésre szertefoszlik.”  
Ez a bölcs Salamon király minden évben a 
diákok között is a legbölcsebbeket kereste, 
hogy majd évek múlva mikor felnőnek bölcsen 
vezethessék a királyságot. Minden évben más 
és más próbát eszelt ki. Most mindegyiknek 
adott egy búzaszemet. Nem mondott semmi 
bölcs beszédet, csak ennyit: „Ezt adom 
nekem.” Eltelt egy hónap, egy félév, egy év. 
Salamon király ismét a diákok elé állt. „Egy 
éve adtam nektek egy-egy búzamagot. Mit lett 
vele?” Sokan azt mondták: nem tudom – 
elveszett. A király ezt válaszolta nekik: „mert 
nem tartottátok fontosnak.” Mások azt 
mondták: elültettem, de nem kelt ki. A király 
nekik ezt válaszolta: „mert nem gondoztátok”. 
Voltak, akik egy-egy búzakalászt lengettek – itt 
van, nézd király! A király hozzájuk így szólt: 
„jó, de csak a mára gondoltatok. Hárman voltak 
csupán, kik az új termésre gondoltak, és a 
kikelt búzaszemeket az új termés reményében 
újra elültették kicsi cserepeikbe. „Jó van fiaim, 
ti a holnapra is gondoltatok, ezért titeket 
választalak bölcs diákjaimnak.”  
Csend volt, senki sem mert szólni. A 
legkisebbek közül felcsendült egy hang: „Miért 
beszélsz mindig máról és holnapról? „Tudjátok 
mi a legfontosabb – folytatta a király. Ne csak a 
mára gondoljatok. Csak az oktalanok nem 
látják a holnapot, pedig a holnap a 
Mennyország. A Jóistentől is kaptatok egy 
búzaszemet, a Mennyország búzaszemét. Rátok 
bízta. Mit tesztek vele?  
Elvesztitek? Nem tudjátok hová tettétek? A 
Jóisten az örök életbe hívott titeket és ti 

elfelejtitek? Elvesztek mint a búzaszem? Nincs 
nektek holnap?  
Vagy elültetitek, de nem gondozzátok – és 
sohasem kel ki? Tudjátok, hogy a 
Mennyországért élünk, de nem tesztek érte 
semmit, nem gondozzátok szívetek, lelketek. 
Nem keltek ki a földből, nem hozzátok a jóság 
termését? 
Vagy azt hiszitek a kalász elég lesz? Termést 
hoztatok, büszkén lengetitek a kalászt? De 
holnap mi lesz belőle? Az elszáradt kalász nem 
hoz termést. Figyeltek a magatok jóságára, de 
másokkal nem foglalkoztak? Nem tesztek 
rosszat, de mások boldogulását, békességét 
nem segítitek?  
Aki igaz termést akar vinni a 
Mennyek országába, annak 
újra el kell vetni termését: 
búzaszeméből - jóságából, 
szeretetéből, gondoskodásából, 
segítségéből, bölcsességéből, 
becsületéből, fáradtságából, 
alkotásából, imádságából új 
termést kell hoznia, mások 
életének termését. Ezért bízta 
rád a Jóisten a búzaszemet. Élj 
a holnapért, és másokat is 
vezess ezen az úton.” 
Salamon király csendben távozott. Felült 
lovára, elment beteg bátyjához. Katonáival 
kenyeret vitetett a szegényeknek, majd sietett 
vacsoratermébe, hogy családjával együtt 
vacsorázzon. Mielőtt álomra hajtotta fejét 
imádságában hálát adott a rábízottakért, 
megköszönte a mai napot, és Isten áldását kérte 
a holnapra.    B. Betti 
 
Bibliai fejtör ő hittanosoknak! 
Rakd ki a betűkből! 
Jézus Isten: O O O  (AIF) 
Jézus meghalt: O O O O O O O O O O 

(KNINÉEBŰRT) 
Jézus megtesz mindent, ami:  
O O O O O O O O 
   (ÍGÉMEGRT) 
Jézus mindig azokkal a gyerekekkel 
marad, akik őt: O O O O O O O O 

(ETIKSZRE) 


