
KT! 

Egy lelkésztől hallottam egyszer, 

 hogy számunkra a Biblia olyan,  

mint egy háborúban a harcosok számára a haditerv. 

Isten az Ő katonáinak felfedi benne a tervét, 

 és Isten gyermekei tudnak tájékozódni általa ebben a világban. 

Mégis ez a haditerv amellett, 

 hogy mindenki számára elérhető, mégis titkos is egyszerre, 

  mert a világ fiai, azok, akik nem tartoznak Isten seregéhez, 

   mégsem olvassák. 

  mert fogva tartja őket a világ, a pénz, kül. szenvedélyek, 

  és ezek nem engedi, h. kezükbe vegyék a Bibliát. 

Mindezek kiütik a kezükből Isten szavát,  

 nehogy megtudják Isten tervét, 

 nehogy életük középpontjába kerüljön Isten maga,  

  vagy az Úr Jézus maga. 

 

KT! 

Ebben a haditervben, amit Isten az Ő népe számára kijelent, 

      Isten már az Ószövetségben megígérte, hogy Szabadítót küld e világra. 

Zakariás próféta így jövendölt erről: 

Örülj nagyon, Sion leánya,  

ujjong, Jeruzsálem leánya! 

Íme, Királyod jön hozzád,  

aki igaz és szabadító, 

alázatos, és szamárháton ül, nőstény szamár csikóján. 

 

Zakariás próféta előre mutat. 

Jeruzsálem! Királyod érkezik, alázatosan, szamárháton ülve. 

S mindazok az Írástudók, akik ismerték az írást,  

 tudhatták előre, hogyan fog Isten hadi terve valóra válni. 

KT! 

Ez a haditerv valóra is vált. 

Ma virágvasárnap van, 

 annak az ünnepe, h. Jézus beteljesítette a haditervet. 

Bevonult Jeruzsálembe mint Király,   

 alázatosan, szamárháton ülve. 

 

KT! 

Amikor készültem erre a mai virágvasárnapi istentiszteletre, 

 elkértem Istentől, hogy Ő adjon gondolatokat és üzenetet. 

És az a gondolat fogalmazódott meg  a szívemben, 

 h. mai virágvasárnapi ünneplésünkben legyen a nagy Király, 

  az Úr Jézus a középpontban. 

De ne csak ma, ne csak most az istentiszteleten, 

 hanem életünk minden idejében. 

 

Miért mondom ezt? 

Azért, mert azt figyelhetjük meg, 

 h. keresztyén ünnepeinket a világ átszínezte. 

Karácsonykor Jézus születése helyett a Mikulást ünneplik, 

 az ún. szent Miklóst, 

 aki amúgy a tolvajok és prostituáltak védőszentje a kat. egyházban. 

és sokan vannak, 

     akik tényleg azt hiszik, hogy a karácsony középpontjában a Mikulás áll, 

 meg a fenyőfa. 

A gyerekek néztek nemrég egy rajzfilmet. 

Ebben Madagaszkár pingvinei véletlenül leütötték a Mikulást,   

akinek emlékezetkiesése lett, pont karácsony előtt, 

 és elhangzott az a mondat: Jaj, akkor most nem lesz karácsony? 

Azt üzenve ezzel: 

 Ha nincs Mikulás, akkor nincs karácsony. 

Olvastam egy cikket nemrég, 

 ami arról szól, hogy a Mikulás ünneplése bálványimádás. 

Miért? Mert a bálványimádást mindig az jellemezi, 

 hogy az élő Isten helyett, az Úr Jézus helyett 

  más tölti be életünkben az 1. helyet. 

Vegyük észre. 

Az ördög azt akarja, hogy ünnepeink középpontjából kikerüljön  

az igazi Király, a menny Királya, az Úr Jézus. 

Most, hogy közeledik húsvét, 

 a világ szerint jön a húsvéti nyúl és a piros tojás ünnepe. 

Karácsonykor az üzleteket elárasztották a piros mikulások, 

     most pedig az üzletek tele vannak csokinyuszival és tojásos díszekkel. 



 

Az ördög számára csak egy a fontos: 

 Minden más lehet a középpontban,  

  csak egyedül Jézus ne. 

Ezért mondtam, 

 hogy ezen az istentiszteleten Ő legyen a középpontban. 

De ne csak most,  

 hanem egész életünkben. 

És így az Ő drága szent nevét tudjuk ma virágvasárnap is felmagasztalni! 

 

De mi történt virágvasárnap? 

Jézus közeledve Jeruzsálemhez szól a tanítványainak,  

 h. menjenek az előttük lévő faluba, ott mindjárt találnak egy 

megkötött szamarat a csikójával. Oldjátok el és vezessétek hozzám. Ha 

valaki bármit is szólna, mondjátok: az Úrnak van szüksége rájuk, és 

azonnal elengedi őket. 

Mindez azért történt így,  

 hogy beteljesedjék az, amit Zakariás próféta előre megjövendölt 

  Isten haditervében. 

Jézus ezzel beteljesíti a próféciát, 

 és szamárháton vonul be Jeruzsálembe. 

 

Abban az időben az uralkodók és hadvezérek  

többnyire pompás lovakon közlekedtek, 

és egy-egy ünnepi felvonuláskor a hadsereg élén vonultak be lóháton, 

 fogadva a tömeg éljenzését., 

E királyok és Jézus között hatalmas a különbség. 

Ugyan Jézus is mint Király és hadvezér vonul be, 

 de alázatosan: egy szamárcsikó hátán. 

Nem pompás hadsereget vezet, 

 hanem egyszerű halászokat, a tanítványait. 

 

Az akkori világban egy gőgös király soha nem ült volna szamárra. 

Ez olyan, mintha Putyin Bp-en a legkiválóbb limuzin helyett  

 egy trabanton utazott volna, v. egy Simson motoron. 

 

Ez rangon aluli lenne. Megalázó lenne. 

 Jézus azonban így vonul be. 

És mégis sokan voltak, 

 akik így is felismerték Benne a Királyt, a Hadvezért, 

     annak ellenére is, hogy így magát megalázva vonult be Jeruzsálembe. 

 

Régebben olvastam, 

 hogy Isten szemében a legdicsőségesebb ruha az alázat. 

Azaz a mennyben, Isten előtt az egyik legszebb tulajdonság az alázat,  

 amit ember viselhet e földön. 

És ez bizonyosodik meg Jézus Jeruzsálembe vonulásán, 

egész életén és a halálán is. 

Mikor elfogták őt, és mikor Péter meg akarta őt védeni,  

és ezért levágta a főpap szolgájának fülét, 

 akkor azt mondta neki Jézus: 

 Tedd helyére szablyádat,  

mert akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük.  

Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném most az én Atyámat,  

hogy adjon ide mellém tizenkét légiónyi angyalnál is többet? 

Jézus ott is, 

 a szamárháton is a menny és föld Ura volt, 

  de alázatos maradt. 

 

Akik pedig felismerték őt, 

 pálmaágakat helyeztek elé az útra, valamint felsőruháikat, 

 és azt kiáltották: 

Hozsánna a Dávid fiának! 

Áldott, aki jön az Úr nevében!  

Hozsánna a magasságban!  

Ezek az emberek úgy gondolták, 

    ha már nincs Dávid Fia, a Messiás előtt az úton vörös bársonyszőnyeg, 

 amikor bevonul, 

 akkor ők a saját felsőruháikkal és pálmaágakkal ékesítik fel 

  Jézus előtt az utat. 

És ennek üzenete van a mi számunkra is. 

Ezek az emberek így fejezték ki hódolatukat a nagy Király,  

 az Úr Jézus előtt. 

Mert felismerték Benne a Messiást, a Szabadítót. 



Isten Igéje ma minket is kérdez: 

Vajon mi hogyan várjuk Őt? 

Vajon mi mit teszünk a lábai elé? 

Mennyire kerül Ő a mi életünk, a mi ünnepeink középpontjába? 

 

Az imént mondtam, 

 hogy Isten szemében a legszebb ruha az alázat ruhája. 

Vajon van-e nekünk ilyen ruhánk? 

Van-e alázat a szívünkben 

 és oda tudjuk-e Elé teríteni az úton az alázat ruháját? 

Tudunk-e hódolni Előtte? 

Felismerjük-e Benne az Uraknak Urát, és Királyoknak Királyát? 

El tudjuk-e mondani: 

Uram, vonulj be az én életembe! 

Uram, légy a királya az Ura az én életemnek is. 

Uram, én megalázom magam Előtted, 

 és Neked akarok engedelmeskedni Uram. 

Tégy az én életemmel azt, 

 amit jónak látsz. 

Én az én szívemet kitárom Előtted, Uram. 

KT! Ezt várja tőlünk az Úr Jézus,a Király, a dicső hadvezér. 

hogy boruljunk le Előtte, 

 h. adjuk át a szívünket, egész életünket neki, 

  és csatlakozzunk az Ő hadseregébe, 

  az Őt kísérő tanítványok sorába. 

Így legyen. Ámen. 

 

 

 

 


