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MEGÉPÍTEM HÁZADAT 

Olvasmány: Zsoltárok 89,20-38  Alapige: 2 Sám 7,12-13 
 

Dávid tervbe veszi Isten házának építését. Neki már van palotája, s milyen dolog az, hogy az Isten 

ládája még sátorban lakik? Egy – a királyok Királya számára – méltó helyet szeretne elkészíteni. 

Dávid nemes szándékait ismerve, talán nem is lepődünk meg ezen a törekvésén. Isten válasza azonban 

elgondolkodtató. Én ilyet nem kértem soha korábban és most sem, köszönöm, hogy te gondoltár rám, 

de most ne építs nekem házat, mert én akarom megépíteni a tiedet úgy, ahogy a világ kezdete óta 

elterveztem. 

Nagy vállalkozás egy házépítés. Tudja ezt jól mindaz, akinek már volt benne része. Teljes embert 

kíván, sok odafigyelést, törődést. Nemes a cél, hiszen egy otthon készül el, éppen ezért még nagyobb 

odafigyeléssel történhet az építés. Ugyanígy Isten háza esetében, ahol egy egész gyülekezet kap 

otthont. Ezt ez a közösség is átélte az elmúlt időkben. De Isten mást kér itt. Te sok mindent tennél 

értem: szolgálnál engem hűen, hitben, lélekben, anyagiakban, erőben kiteszed magad értem, de most 

várj, mert most én cselekszem érted. 

Azt is látjuk, hogy Isten terve nem egy palota Dávid számára, nem is kizárólag az ő trónutódlásáról 

üzen, habár ez is része annak. Nem csupán a dinasztia-alapítás a terv lényege, hanem hogy Krisztus 

által építse meg az ő szolgáját. Nem kevesebbet jelent a Dávidnak tett ígéret, mint a váltság 

munkálása, az üdvösség megépítése a Messiás személyében. Még ha első értelemben a dávidi 

örökösödésről is van szó, melyben utal Salamonra, aki majd megépíti a házat Isten neve tiszteletére, az 

örökké való trón ígérete, különösképpen a 89. zsoltárban, már tovább mutat ennél, az üdvösség felé. 

Az utód ígérete, aki felépíti a házat, Jézusban ér céljához. Ő maga szól erről, a későbbi templom 

kövei mellett: ti leromboljátok… de én három nap alatt megépítem azt. Testének templomáról, a 

feltámadásáról üzent. Mi – nemes szándékaink ellenére is azok között állunk, akik romboltuk Őt 

bűneink terhével, miattunk kellett halálra mennie, a teste miattunk töretett meg és vére miattunk 

ontatott ki. Ő már cselekedett. Előbb megépített bennünket váltságával. Nincs más lehetőségünk, mint 

elfogadni, tudva azt, hogy semmit sem tehetünk hozzá. Jövünk semmit nem hozva, megtörve, üresen, 

hogy újjá ő teremtsen, hogy építsen meg minket is Isten nevének dicsőségére. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Hálaadással élhettünk az Úr asztalának javaiból. Köszönjük a szent jegyek felajánlását. Isten 

áldása legyen a jókedvű adakozók életén! 
 

2. Alkalmak 

Kedden 18 órakor Imaórát tartunk. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 2,1-10) 

Szerdán indítjuk útjára, adventre készülve, gyülekezeti énekkarunkat. A Bibliakört követően, 19 

órára várjuk az énekelni szeretőket. 

Szombaton 14 órára várjuk a 6. és 7. osztályos konfirmandusokat. 

Szombaton 17 órakor a tordasi evangélikus templomban ad keresztyén könnyűzenei koncertet az 

országos hírű előadó, Pintér Béla. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk, 10 órakor kezdődő közösségi istentiszteletünkön 

alsós hittanosaink szolgálnak közöttünk. Az alkalom után szeretetvendégségre készülünk. 
 

3. Október 2-án, jövő vasárnap népszavazás napja lesz. Ezzel kapcsolatosan a Zsinat elnökségi 

tanácsa hívja fel figyelmünket a részvételre. 
 

4. Október 2-án 15 órakor Hálaadó istentisztelet lesz Ercsiben a templom felújítását követően. 

Szeretettel várnak mindenkit. 
 



 

5. Októberi gyülekezeti kirándulásunkkal kapcsolatban az istentisztelet után megbeszélést tartunk. 

A jelentkezéseket ma véglegesítjük. 
 

6. Az elmúlt héten presbiteri gyűlést tartottunk, melynek lényeges határozata az áldozati adományok 

meghirdetése volt. Idén temetőink vihar utáni kármentesítését célozza az adománygyűjtés, melyet jövő 

vasárnap gyülekezeti körlevélben hirdetünk meg hivatalosan. Egyúttal kérjük, hogy akinek van munka 

jellegű felajánlása, vagy javaslata szakemberekre nézve, az a következő napokban jelezze gondnok 

testvérünknek, hogy a tervezett munkálatokat októberben elvégezhessük. 
 

7. Október 21-23. között Mátraházán lesz gyülekezetben szolgálók hétvégéje, melyre még lehet 

jelentkezni. (7.500 Ft/fő) 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


