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Zsolt 121,1-2  
1Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? 2Segítségem az ÚRtól 
jön, aki az eget és a földet alkotta.  

 
Kedves Szülők és Gyerekek! Kedves Gyülekezet! 
1. Az előbb láthattuk a 2. osztályosok szolgálatát, amint dramatizálva elevenítették meg előttünk az 

Úr Jézus bevonulását Jeruzsálembe. Húsvét előtt történt ez a dicsőséges bevonulás. Az emberek ezen a 
napon zöld ágakat vágtak, és azzal üdvözölték a szamárháton haladó Jézust – ezért nevezzük ezt a napot 
virágvasárnapnak. 

Különös ünnep a virágvasárnap, hiszen kettős tartalma van ennek a napnak. Ezen a napon vette kez-
detét Jézus földi életének utolsó hete, a szenvedésekkel teli nagyhét. Ezt a napot már beárnyékolja az, 
hogy néhány nap múlva Jézust elfogják, kihallgatják, megkínozzák, elítélik, keresztre feszítik, meghal és 
eltemetik. 

Mégis virágvasárnap örömében már benne van Jézus húsvéti feltámadásának dicsősége, a mi meg-
váltásunk záloga is. 

Jézus, az ünnepelt király szamár hátára ült, és úgy vonult be Jeruzsálembe. Ez a kép azonban felidé-
zett az emberekben egy ószövetségi személyt, akiről Ézsaiás próféta jövendölt többször is 500 évvel 
korábban: az Úr szenvedő szolgáját. És az emberek a szamárcsikó hátán ülő Jézusban felismerték és 
beteljesedve látták a régi próféciákat. Különösen Zakariás próféta szavait idézték fel az emberek, aki így 
szól: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadal-
mas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” (9,9) 

Azok az emberek, akik Jézust kiáltásokkal, Hozsannázással köszöntötték, a szabadításban remény-
kedtek. Abban reménykedtek, hogy Jézus megszabadítja őket a rómaiak uralmától és elnyomásától, hogy 
végre jön valaki, aki felkelést szít, a nép élére áll, és újra szabaddá teszi a zsidó népet. Az emberek ezért 
kiáltottak Hozsannát, mert ez a kiáltás azt jelenti: „Segíts meg! Szabadíts meg!”  

A Mindenható Isten azonban ennél sokkal nagyobb feladatot bízott Fiára, Jézusra: hogy az egész vi-
lágot megváltsa és megszabadítsa bűneitől, és utat készítsen számunkra, hogy eljuthassunk az üdvös-
ségre, az örökéletre. 

Ez a megváltó munka pedig fájdalmas szenvedéseken keresztül vitt keresztül. Ahogy Agusztinusz 
egyházatya mondta: „a megdicsőülés magasztosságát meg kellett előznie a szenvedés alázatának. A pál-
maágak dicséretek, a győzelem jelképei, mert az Úr arra készült, hogy halálával a halál fölé kerekedjen, és 
a kereszt győzelmi jelével diadalmaskodjon a halál fejedelme, az ördög felett.” 

 
2. A jeruzsálemi bevonulás előtt több, mint 500 évvel Ézsaiás próféta az Úr szenvedő szolgájáról írt. 

Az egyik próféciát olvastam fel igehirdetésem elején. Előbb Krisztus tanítványai, majd később a keresz-
tyén egyház ismerte azt fel, hogy ezek a próféciák Jézus Krisztus életében teljesedtek be. 

Jézus Krisztus volt az, aki másokért és értünk szenvedett. Jézus volt az, aki mások helyett hordozta 
a betegségeket, a szenvedést és a bántalmazást Nagycsütörtök éjszakáján és Nagypénteken a kereszten. 
Nézzük meg, hogyan szólt róla Ézsaiás próféta jövendölése! 

 
3. Az első üzenet, hogy Úr szolgája Isten tanítványa volt.  
Az én Uram, az ÚR megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az 

elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. 
Jézus gyakorlatilag ezt tette. Az Atyától tanult, és mint tanítvány szólt és tanított. Tanított, a többi 

rabbihoz és írástudóhoz hasonlóan, de valahogy mégis másként. Márk evangéliumában ezt olvassuk: 
„Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástu-
dók.” (1,22) Nem emberi bölcselkedést adott át a hallgatóságnak kifinomult retorikával, hanem szavai 
hitelesek voltak, mert maga az Atya hitelesített Fiát, Jézust. 

Jézusnak nem csupán ismeretei voltak Istenről, ahogy a többi írástudónak, hanem Jézus szemtől 
szembe ismerte az Atyát, hiszen Ő és az Atya egyek. Személyében az Isten Országa közelített el az em-
berekhez, hiszen Ő maga az Istentől jött el. 
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Egykor a szenvedő szolga nem hátrált meg, és nem volt engedetlen sem. Hozzá hasonlóan Jézus sem 
hátrált meg a próbák előtt, és nem lett engedetlen az Atyával szemben sem, pedig hányszor akarták Őt 
bevádolni, és végül meg is tették. 

Mindezért rajta is beteljesedett Ézsaiás próféciája: „Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a sza-
kállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az ÚR megsegít engem, 
ezért nem maradok gyalázatban." (50,6-7) 

Jézus királyként vonult be Jeruzsálembe, de ez a király nem lóháton, és nem is harci kocsin ült, ha-
nem szamár hátán. Miért? 

Mert Jézus alázatos volt és szelíd. 
Az Úr Jézusnak nem volt olyan terve, hogy felkelést szít népe között, hogy kikergessék a római el-

nyomókat. Ő a bűnök alól való szabadulás jó hírét hozta. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 
elveszettet, az árvákat, a nyomorultakat. 

Jézus hozzánk jön, mert mi vagyunk azok az elveszettek, akik sodródunk a világban. Sodródunk a 
mindennapok forgatagában. Mi vagyunk azok a megfáradtak, akiknek túl sok a teher a vállainkon: 
munka, megélhetés, hitelek, feladatok tömkelege, elvárások a munkahelyen, elvárások a családban, el-
várások az iskolában, elvárások önmagunk felé. 

Nincs időnk. Nincs időnk elvégezni munkánkat. Nincs időnk pihenni. Nincs időnk a családunkra, a 
gyermekeinkre. Nincs időnk a szüleinkre. Hajtunk napról napra, de nincs időnk élni. Hajtunk, hogy le-
gyen pénzünk, de képtelenek vagyunk megelégedni és örülni annak, ami már megvan. 

Igen, mi vagyunk azok az elfáradtak, akikhez szólni akar az Úr tanítványa, az Úr Szenvedő Szolgája, 
az Úr Jézus. Hallgassuk Őr, tekintsünk rá hittel és reménnyel! Imádkozzunk hozzá bizalommal. 

4. A második üzenet, hogy az Úr szolgája Isten segítségét hozta. 
Ézsaiás így ír: „az én Uram, az ÚR megsegít engem.” Az Úr megsegíti Szolgáját, ezért képes Ő meg-

segíteni bennünket. A nagyobb, az erősebb képes segíteni a kisebbnek és gyengébbnek. 
Nehéz azt beismernünk, hogy szükségünk van az Úr segítségére. Nem könnyű azt elfogadni, hogy 

nem vagyunk elég erősek, és nincs mindenhez elég erőnk. Mi, emberek sokkal inkább azt szeretjük kifelé 
mutatni, hogy erősek vagyunk, hogy mindenhez van elegendő erőnk. Úgy érezzük, hogy nem engedhet-
jük meg magunknak azt, hogy gyengék legyünk. 

Mert, akiről kiderül, hogy gyenge, arra rászállnak a többiek. A gyengét kipécézik maguknak az erő-
sek. És mindig a gyengék húzzák a rövidebbet. A gyengékből vesztesek lesznek.  

Mi pedig ezt semmiképpen sem akarjuk. Nem akarunk veszíteni, hanem győzni akarunk minden 
küzdelemben. Ha szóváltásra, vitára kerül a sor, akkor mindig miénk az utolsó szó, mert ezzel is erősnek 
akarunk látszani. Ha betegség környékez bennünket, akkor is tartjuk magunkat. Nem megyünk el orvos-
hoz. Hanem fogunkat összeszorítva dolgozunk tovább, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
betegek, gyengék és elesettek legyünk. 

Ha kevés a pénzünk, akkor azt is gyengeségnek érezzük. Ezért mindent megpróbálunk, csakhogy 
mások észre ne vegyék, hogy nem telik mindenre. Nagyvonalúak vagyunk, és költekezünk. Drágább te-
lefont veszünk, mint amit hitel nélkül tudnánk venni, hogy ne gondolja rólunk senki, hogy szegények 
vagyunk. Mert nem akarunk vesztesek lenni. Nem akarjuk, hogy bárki azt gondolja, segítségre szorulunk. 

Az Úr Szolgája azonban éppen hozzánk jön. Arra tanít meg minket, hogy mellette, az Ő közelében 
lehetünk bátran önmagunk. Előtte nem kell megjátszani sem az erőst, sem a gazdagot. Az Úr Szolgája 
Isten segítségét hozta el nekünk. 

Mert amikor végre van lehetőségünk befelé, önmagunkra figyelni, akkor be kell látnunk, hogy igenis 
szükségünk van segítségre. Neked is, de nekem is. 

„Honnan jön segítségem?” – kérdezzük a Zsoltárossal együtt. „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és 
a földet alkotta.” (Zsolt 121,12) 

Igen, a mi segítségünk az Úrtól jön, a Mindenható Istentől. Nem akárki áll mögöttünk és mellettünk, 
hanem a világ Teremtő Istene. Ahogyan nem hagyta magára ezt a világot sem, éppen úgy éberen vigyáz 
ránk is, és lehetetlen, hogy megfeledkezzék rólunk, gyermekeiről. Istenünk gondoskodásának legna-
gyobb jele, hogy Fiát, Jézust küldte el szabadítónak és megváltónak. Ő segít meg bennünket, ha biza-
lommal kérjük segítségét.  

Urunk ezért szól ma így hozzánk: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és 
te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15)  

Válaszoljunk azért hívó szavára: jöjj Uram, segíts meg, és szabadíts meg engem! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


