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KIRÁLYI ÖRÖKSÉG 

Olvasmány: Róma 8,1-17        Alapige: 1 Kir 2,1-4 
 

Dávid elérkezik élete végéhez, készül a halálra, s utolsó szavaiban fiának, Salamonnak mondja el 

még legfontosabb intelmeit, atyai örökségként. Ha mi mind nem is ebben az élethelyzetben vagyunk, 

végig gondolhatjuk, mi az, amit mi átadnánk? Mi az, amit tovább adunk az utánunk következőknek.  

Bizonyára a legfontosabbakat. Vannak minden családban olyan hagyományok, értékek, amit talán 

mi is úgy kaptunk, vagy amikért nagyon komolyan megküzdöttünk, s érdemesnek találjuk őket arra, 

hogy az utánunk jövők azon az alapon folytassák, amit mi megkezdtünk.  

Dávid királyi örökséget bíz fiára, tudjuk, régen készül már rá: megerősített országot, előkészített 

építkezéseket, feladatokat ad át fiának, aki a királyságot is megkapta már apjától, még annak életében. 

S legutolsó útmutatásában a leghangsúlyosabbat ismétli fia számára: Tartsd meg, amit Istened az Úr 

rád bízott, rendeléseit, akaratát keresd, járj azok szerint, akkor jó dolgod lesz. 

Nálunk megvan-e ez az örökség? Adjunk hálát Istennek azokért az őseinkért, akik a hit örökségét 

táplálták és közvetítették felénk. De ez is olyan, mint a többi örökségünk: életünkben meg kell 

küzdenünk érte, átadni is csak akkor tudjuk, ha érezzük fontosságát, pótolhatatlanságát saját 

életünkben, mint kincset, ami az Istenhez köt bennünket. Dávid szent aktivitásra buzdítja fiát, mely az 

Isten akaratának kereséséből, az Isten szavának tanulmányozásából indul, s annak megtartásában ér 

céljához. Dávid éli ezt és tovább adja. 

Az átadás folyamatában azonban nem csak a jó dolgok jutnak el a következő nemzedékhez. A bukás 

lehetősége is felhangzik a Dávid által idézett Isteni szóban: HA vigyáznak fiaid útjukra… Ott az a 

feltételességet jelző HA, melyben a következő generációk tragédiája benne van – ahogy benne van 

Dávidé is. Már Salamon is elhajlik Istentől élete végén, s később a dávidi királyság is ítélet alá kerül. 

Az elbukás örökségét is tovább adja az ember.  

Ezért van kivétel nélkül mindnyájunknak szüksége arra az örökségre, melyet a Dávidnak megígért 

Fiúban kapunk meg: az Isten kegyelmének örökségére. Hiszen Krisztus Jézus által vagyunk mi is 

királyi örökösök, mondhatjuk: közvetlen örökösei Istennek, aki a Jézusban hívőket gyermekeivé 

fogadja, és mindazt az áldást nekünk ajándékozza, amely országában van. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékezés. Az elmúlt héten kísértük ki utolsó földi útjára Papp Anna asszonytestvérünket. A 

vigasztalás igéje János ev. 6,33-40. versei alapján szólt. Isten vigasztaló kegyelme legyen a 

gyászolókkal és emlékezőkkel. 

 

2. Alkalmaink  

Délután 15 órára a mányi gyülekezettől kaptunk meghívást közös hálaadásra a gyülekezet 200 éves 

templomáért. 

Kedden 18 órakor Imaórát tartunk 

Csütörtöktől szombatig esténként 18 órakor hitmélyítő alkalmakat tartunk, melyeken 

teológushallgatók szolgálnak közöttünk. Csütörtökön énekkari próba, szombaton adventi 

koszorúkészítés követi az alkalmakat. 

Advent első vasárnapján 9 órakor gyermekistentiszteletet, 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk, 

melyre teológusok néhány fős csoportja érkezik közénk. Az ő vendégül látásukra várjuk a 

jelentkezőket. 

27-én, délután 16 órakor Tordason iktatják be lelkipásztori tisztébe Bokros László testvérünket, a 

baptista gyülekezet pásztorát. 

Advent első vasárnapjától kezdődnek településeinken a közös gyertyagyújtások, lehetőség szerint 

készüljünk együtt az ünnepre ezeken az estéken is. 



 

 

3. Köszönetmondás 

Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, akik a tegnapi napon részt vettek és segítettek az 

adventi készülődésben gyermekeinkkel. 

 

4. Áldozati adományok 

Köszönjük a felajánlásokat és az áldozati adományokat. Az elmúlt vasárnap 5.000 Ft adomány 

érkezett a temetők rendbetételére. Köszönet érte! 

 

5. Adventi könyvvásár 

Az év végének közeledtével újra megrendelhetők a Kálvin Kiadó éves kiadványai, valamint más lelki 

tartalmú olvasmányok. A kijáratnál megtalálhatók a rendelési ívek. Jövő vasárnaptól a gyülekezeti 

házban már kaphatóak lesznek állandó-, valamint időszakos kiadványaink és képeslapok. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


