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BEVONULÁS 
 

„Emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! Ki az 

a dicső király? A Seregek Ura, ő a dicső király! Zsoltárok 24,9-10  Olvasmány: Jn 12,12-19 
 

Tovább haladva az istentisztelet részeinek vizsgálatában, ma egy királyi témával folytatjuk, a bevonulás 

kérdésével. Minden gyülekezetben megvan ennek a sajátos szokása, ugyanakkor fontos végiggondolnunk ebben 

az esetben is, hogy mit miért teszünk? Csak azért, mert így tanultuk? Mert így illik? 

Mi az oka annak, hogy ilyenkor feláll a gyülekezet? Talán a lelkésznek adunk tiszteletet, hiszen egyébként is 

nagytiszteletű? Lehet, hogy némelyeket még így is tanítottak… olyan korok emlékeit hordjuk szokásainkban, 

melyek ma már egyre halványodnak, s a társadalom változásaival szintén változnak. 

Az istentisztelet kapcsán szögezzük le, hogy a lelkész megjelenése egy nála fontosabb tényre, az istentisztelet 

kezdetére mutat. Alkalmainkra úgy tekinthetünk, mint ahogy a zsoltáros is megfogalmazza: a templomba 

érkező hívekkel együtt vonul be hajlékába a győzedelmes Úr, a királyok Királya. Amit teszünk, mondunk az 

istentisztelet helyén, az az ő tiszteletéről beszél, ha felállunk az ige megszólalásakor, imádságkor, abban az 

Isten előtt megjelenő ember tisztelete fejeződik ki. 

Ugyanakkor meggondolandó, hogy azok számára, akik nem ismerik a bibliai kort, s akik számára a királyság 

intézménye csak a mesékből és történelemkönyvekből ismerős, nem is olyan egyszerű e Király tisztelete. 

Hogyan álljon valaki a Király elé, ha e fogalom távol van az ő mindennapjaitól? Fontos szerepünk, hogy 

megismertessük a mi Urunk tetteit azokkal, akik még nem ismerik. Isten is ezt teszi: a Szentírás folyamatosan 

Isten tetteiről számol be, mi is ezt tehetjük, elmondva, hogy számunkra mit jelent, hogy Isten a világ Királya, 

hogy ma mit tesz Ő, amiért mi annyira imádjuk és tiszteljük. 

A mi Urunk cselekedeteiből látszik az ő királysága. Megmentett, megszabadított, meggyógyított, vigasztalt, 

útmutatást adott? Olyan sok dolog van, amiről te is beszámolhatsz, amiben megmutatta számodra az ő hatalmát. 

Ha Istent uradnak, királyodnak mondod, valld meg mások előtt is! Ismerhessék és tisztelhessék őt mások is, 

talán épp a te példád nyomán. Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából (Részlet Szent István intelmeiből – X. fejezet) 

2. Alkalmaink 

Kedden 18 órakor imaórát tartunk. 

Szombaton, Mányon egyházmegyei főzőverseny lesz. Aki szívesen csatlakozna a formálódó 

gyülekezeti csapathoz, kérjük, jelezze! 

Jövő vasárnap, augusztus 30-án, 10 órai istentiszteletünkön megterítjük az Úr asztalát újkenyérért 

hálát adva. Ezen a vasárnapon köszöntjük a korábbi évtizedekben konfirmált testvéreinket. Az 

istentiszteletet szeretetvendégség követi. 

Két hét múlva, szeptember 6-án, 10 órakor hittanévnyitó istentiszteletet tartunk, melyre hívjuk a 

gyermekeket, családokat, pedagógusokat. 

3. Az idei gyülekezeti kirándulás október 17-18-a hétvégéjén lesz. Ott tartózkodásunk költségei – a 

szállás és az étkezés – mintegy 10.000 Ft-tal terhelnek majd bennünket. A következő napokban várjuk 

azok jelzését, akik szívesen részt vennének ezen. Egyúttal kérjük, jelezze mindenki, hogy az utazás 

mely formája lenne kedvezőbb számára. (Busz bérlésére várhatóan 10.000 Ft/fő összegben van 

lehetőség; személyautók esetén várhatóan 4.000 Ft/fő az utazás költsége) 

Szeptember 15-ig lehet véglegesíteni a jelentkezéseket 5.000 Ft előleg befizetésével. 

4. Megérkezett a Vetés és aratás folyóirat, valamint a Csendes Percek legújabb száma. A kijáratnál 

megtalálhatók kiadványaink. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


