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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen!  
 
Ének: 200: 3-6  
3. Ó, maradj, világosság Mivelünk fényeddel, Te vezess a sötétben, Hogy ne tévedjünk el.  
4. Ó, maradj áldásoddal Mivelünk, Úr Isten, Szent kegyelmed áraszd ránk, Minden 
szükségeinkben. 
5. Ó, maradj oltalmaddal Mivelünk, hű pajzsunk, Hogy e világ diadalt Ne vehessen rajtunk.  
6. Ó maradj hűségeddel Mivelünk, szent Isten, Adj erőt, hogy megálljunk Mindvégig a hitben. 
 
Előima: Szerető Istenünk! Hálás a szívünk Neked azért, hogy te ezen a mai reggelen is 
kopogtatsz a szívünk ajtaján és szólítasz bennünket a te Igédnek az üzenetével. Urunk, 
megvalljuk előtted azt, hogy sokszor meginog a hitünk, és követjük inkább a világot, kérünk, 
bocsásd ezt meg nekünk és erősíts meg bennünket, hogy tudjunk ellenállni a világ hívásának és 
hogy álljunk meg stabilan a hitben. Köszönjük neked, hogy bűnös voltunk ellenére 
kegyelmedből meg engeded nekünk azt, hogy Szent színed és Igéd elé járuljunk. Köszönjük azt 
Urunk, hogy most így ebben a helyzetben mindenkit a maga otthonában szólítasz meg, de 
nekünk ez annyira nagy öröm, hogy szólsz és keresel bennünket most is az Ige szavával. Kérünk 
téged arra, hogy munkálkodj bennünk a te Lelked által és hullasd el bennünk a te szavadnak a 
magvait és engedd meg, hogy azok jó talajba hulljanak és hogy teremjenek meg bennünk. 
Szükségünk van a Te Igédre, mert ezekben a napokban csak ez tud nekünk erőt, reménységet 
és támaszt nyújtani, ezért kérünk, hogy légy itt velünk Szent Lelked által most és minden napon. 
Ámen! 
 
Textus: „Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: ,,Ne félj Sion 
leánya íme, királyod jön szamárcsikón ülve”. Tanítványai először nem értették mindezt, de 
miután Jézus megdicsőült visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla.” 
Jn.12, 14-16 
 
A horrorfilmeket nem kedvelő emberek egyszerűen nem értik, miért megy a delikvens mindig a 
veszély felé, mikor gyanús hangokat hall? Ez abszurd dolog – mondják ők. De kérdésükre nagyon 
egyszerű a válasz. Ha nem mennének a veszély felé, a filmnek nem lenne folytatása. Ebből ered 
ugyanis minden, ami majd meghatározza a további cselekményeket, a film menetében. 
 És valahogy ez a kérdés támadhat bennünk is, amikor elolvassuk ezt a történetet, melybe 
beleágyazódik a felolvasott igénk. Mikor először hallottuk, akár gyermekként, ezt a történetet 
az első kérdésünk talán az volt: Ha tudja Jézus, hogy elfogják, hogy megölik - hiszen az előző 
fejezetben már vérdíjat tűztek ki rá a farizeusok – miért megy oda? A válasz pedig nagyon is 
egyszerű. Azért, mert Ő az, aki az Isten igaz és diadalmas igéje, aki maga az Újszövetség és 
ezáltal, Ő maga az Ószövetség folytatója. Neki folytatni kell, sőt be kell töltenie az írást, azt, amit 
igénk is mond, hogy először szamáron kell bevonulnia „Sion leányai” közé, mint a békesség 
fejedelme és ezt folytatva be kell töltenie azt a próféciát is, amit haláláról írtak. Ugyanis Ő azért 
indult el ezen az úton, azért vonult be Jeruzsálembe, mint Sion leányainak dicső király, hogy 
legyen folytatás. Azzal hogy elfogják, megkínozzák, keresztre feszítik és harmadnapon feltámad. 
Azért vonult be, hogy neked, nekem legyen folytatás, hogy legyen életfolytatás, sőt mi több 
örök életünk legyen.  
 Tanítványai pedig a bevonulást körülvevő események láttán értetlenül álltak. Ugyanis ők 
akkor talán a néppel együtt a király Jézust ünnepelték, aki Jeruzsálembe, mint győztes király 
vonul be cselekedetei után. Közben ott kavargott bennük mindaz, amit mondott nekik, halála 
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és feltámadása körülményeiről. Akkor ők még nem értették, hogy ez nem olyan értelemben a 
győztes király bevonulása, ahogyan a tömeg is gondolja, hanem a megváltó Jézus győzelem felé 
vezető útjának kapuja. Csak miután Jézus megdicsőült, miután mindent a végpont távlatából 
figyeltek, s miután adatott nekik a Szentlélek, aki világosságot teremtett, adatott nekik a 
felismerés is, hogy a bevonulásban semmi egyéb nem történt, csak az, ami meg volt róla írva. 
Az történt, ami eleve elrendeltetett, s amit a próféták jövendöltek.  
Kedves Testvéreim! Nem értették még a tanítványok azt, ami történik, mert csak a Lélek által 
váltak az ő utaik és az Isten utai eggyé. S ez az, amit igénk hangsúlyozni akar. Az hogy mikor 
összeér minden szál, mely az Istennel való kapcsolatunkat megalapozhatja, akkor válnak 
láthatóvá mindazok az összefüggések, melyek megmutatják nekünk, milyen az a kegyelem, 
amelyet Isten irántunk tett Krisztusban. Amelyet a próféták által megjövendölt, s az Ő szerelmes 
Fiában beteljesített. Ámen 
 
Utóima: Mennyei Atyánk! Köszönjük neked a te tanításodat ezen a mai reggelen. Urunk, 
annyira jó azt tudni, hogy Te bevonultál Jeruzsálembe akkor és beteljesítetted a célodat, 
megtetted az első lépést a világ megváltása felé, és annyira hálásak vagyunk, hogy sosem adod 
fel azt sem, amit elterveztél a mi életünkre nézve és azon munkálkodsz, hogy minden úgy 
alakuljon, ahogy annak lennie kell. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te 
beteljesítetted az Ószövetséget és Újszövetséget kötöttél velünk, az egész teremtett világgal és 
megváltottál bennünket a Golgota keresztjén. Adj nekünk erőt, hogy mindig tudjunk a te utadon 
járni és hogy életünkkel ne veszélyeztessük ezt a szövetséget, amelyet te velünk kötöttél. 
Istenünk, hisszük azt, hogy ebből a mostani helyzetből is van kiút, és van folytatás és kérünk 
téged arra, hogy jöjjön el ez a folytatás minél hamarabb és tudjunk egymással és Veled újra egy 
közösségben lenni, Veled, aki így tanítottál minket imádkozni:   
 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! 
 
Ének: 270. dicséret 4-5. verse:  
4. Ha egy sem volna e világon, Kire magad rábízhatnád, :/: Akkor is állna oldaladon, És hűségét 
tapasztalnád. Ő tudja titkos bánatidat, Elvenni mikor kell azokat: Légy csendes szívvel!  
5. Ő hallja lelked óhajtásit, Mit nem mernél megmondani, :/: Néki szíved titkos panaszit Éppen 
bízvást megvallani. Nincs messze ő, sőt itt áll köztünk, Meghallja s adja, amit kérünk: Légy 
csendes szívvel!  
 
Áldás: „Eljön az az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem 
olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom 
földjéről; mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk – így szól az Úr. Hanem 
ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az Úr –: 
Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem 
lesznek.” (Jeremiás 31, 31-33)  
 


