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A  MESSIÁS  ELJÖVETELE 
Gazdátlanul?  Jön néked a te Királyod! 

 
Olvasandó (lectio): Zak 9,9-17. 
Heidelbergi Káté*: XI. Úrnap? 

11. kérdés? 
(*Olvasható a szolgálat végén) 

Alapige (textus): Zak 9,9. 
 
Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön 

néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz 
nőstényszamárnak vemhén.  

 
 
Imádkozzunk!  
 
Köszönjük azt, drága Urunk, hogy itt lehetünk házadban, hogy várhatjuk, 

kérhetjük a Te Igédet, a Te megjelenésedet köztünk, szavadban, Lelked által. 
Köszönjük Urunk, hogy jössz, hogy ez az ígéreted. S köszönjük Urunk, 
békességet tudsz teremteni a szívünkben, hogy figyeljünk Rád. Te ismered a mi 
belső hadakozásainkat, Te ismered azokat a falakat, amiket Ellened vagy mások 
ellen emeltünk. Köszönjük, hogy Te Úr vagy ezek felett is, és meg tudsz 
bennünket szólítani, ki tudsz bennünket hívni, Magad elé tudsz bennünket 
állítani. Köszönjük azt, Urunk, hogy a bűneink sem akadály, sőt azokat 
letehetjük és megvallhatjuk Előtted. Te tudod, hogy hányszor és hányféleképpen 
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vétkeztünk az elmúlt héten is, amikor nem Te voltál az Urunk, amikor nem 
figyeltünk Rád. Urunk, Istenünk! Kérünk, hogy bocsásd ezt meg nékünk, és add, 
hogy most tudjunk figyelni Rád, egészen és teljesen! Te légy Ura a mi 
gondolatainknak is most!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és 

könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a 
mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az 
elsőszülött  után. (Zak 12,10)  

 
 
Igehirdetés  

 
Hogyan is állunk a hatalmi kérdésekkel? Választások előtt minden irányból lehet 
hallani hangzatos ígéreteket. Mi lesz, hogyha ez vagy az a párt kerül az ország 
élére. Mi fog eljönni, kinek az országa fog megvalósulni? Kié a hatalom? Ki 
méltó az uralkodásra, a vezetésre? Kinek engedhetem át a hatalmat életem 
felett? Kit engedhetek beleszólni döntéseimbe, vagy kinek engedjem át a döntés 
jogát? 
Bocsánat, hogy ez a párhuzam jutott az eszembe. Ezek az igék is olyanok, mint 
egy választási beszéd, de azzal az igen nagy különbséggel, hogy ezt Isten 
mondja, Isten ígéri az ő népének. Ő áll fedezetül az ígéretek mögött. Ő az, aki 
megszánta az embert, ő nem nézi szenvtelenül népének elesett állapotát, tudja, 
hogy mire van szükségünk, milyen királyra, milyen szabadítóra. Mert nélküle 
gazdátlanok vagyunk, nélküle nem szabadító, hanem zsarnok királyoknak 
engedünk.  
Először is azzal a kérdéssel kellene szembenéznünk, hogy ki a mi gazdánk, 
kicsoda a mi királyunk?  
Másodszor, hogy ki is az, aki jön az Úrnak nevében? 
Harmadjára pedig, hogy mit jelent ez nekünk?  
 
1. Ki a gazdája az embernek? Ki az, aki irányít minket? A pszichológusok 
két csoportra osztják az embereket: vannak olyanok, akik kívülről irányítottak. 
Akiknek nem olyan erős az akaratuk, akiket könnyen lehet befolyásolni, 
manipulálni. Akik várják azt, hogy irányítsák őket, akik hisznek a hangzatos 
szólamoknak. Ha valaki ezt vagy azt mondta, akkor az valószínűleg úgy igaz, ha 
a tévében ezt láttam, akkor az úgy van. Ha a X márkajelzésű fogkrém reklámja 
megy a legtöbbet, akkor az X fogrém a legjobb. Ha a lelkész ezt mondta ki 
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igazságnak, akkor ez az igazság. De ez nagyon gyorsan változhat is, ha valaki 
valamit hangosabban fog hirdetni vagy többet ígér. 
Vannak azután olyanok, akik meg vannak győződve arról, hogy őket senki nem 
irányítja: ezek a belülről irányítottak. Az persze mindig kérdéses, hogy belül mi 
van az emberben? A Biblia azt mondja, hogy atyáinktól örökölt hiábavaló 
természetünk, ősi törvény, amely az uralomra tör, amely olyan akar lenni, mint 
az Isten, amely tulajdonképpen magát tekinti királynak, magát akarja 
megvalósítani. Irányítanak bennünket a tulajdonságaink, amiket magunktól nem 
tudunk levetkőzni, az aggódásaink, a félelmeink, amik belénk rögződtek az idők 
folyamán. 
Mindezek mögött valaki áll láthatatlanul, aki el akarja veszíteni az embert, aki 
embergyilkos volt kezdettől fogva, aki jogot formál az emberre a bűneset okán. 
Az ősellenség, a Sátán. Aki felkínál némi szabadságot az embernek, azért, hogy 
utána az egészet elvegye. Elhiteti velünk, hogy itt mi vagyunk a királyok egy 
ideig, azután pedig benyújtja számláit. Persze, hogy te irányítod az életed! De 
hogy is hozod meg a döntéseidet? Miket mérlegelsz közben? Közvélemény? 
Divat? Haszon? Élvezetek? Kényelem? Dicsőség? Hírnév? Ami belülről 
irányítottnak látszik, arra inkább az a jellemző, hogy mégiscsak kívülről 
irányított, csak rejtetten. Mert a gazdátlan szívünknek kell egy király, valakit, 
valamit oda ültetünk szívünk trónjára és hódolunk előtte.  
Az volt az első kérdésem, hogy ki a gazdája az életednek? Ki a király, aki ott ül 
a szívünk trónján? Próbáljunk őszintén válaszolni erre a kérdésre, legalább 
magunkban. 
 
2. Kiről, milyen királyról beszélnek ezek a zakariási igék?  
 
Nem emberről, földi királyról vagy hatalmasságról, mert egy ember sem tud 
ilyen lenni. Hanem az Isten Fiáról, az Úr Jézus Krisztusról. Ő az, aki így vonult 
be virágvasárnap Jeruzsálembe, aki beteljesítette ezt a próféciát is.  
A zsidók szívében is ott éltek a különféle váradalmak, elvárások a királyt 
illetően. Megvolt a történetük is a királysággal kapcsolatban, hiszen Isten népe 
voltak és Isten akarata az volt, hogy Ő legyen a királyuk, hogy Őreá figyeljenek. 
De nekik ez nem kellett, ők látható királyt akartak, mint a környező népek. Ezzel 
a kéréssel mentek Sámuel prófétához. Ő keményen megmondta nekik, hogy 
majd panaszkodni fognak a királyaik miatt, nem lesz jó, amit kérnek, de nem 
hallgattak rá. Isten még kegyelmes is volt hozzájuk, mert adott nekik jó 
királyokat is, mint amilyen Dávid is volt.  
De Jézus idejében már ott vagyunk, hogy nem királyuk van, hanem császáruk, a 
leigázó római hatalom nevében. Pilátus előtt ez volt a vád ellene: Te vagy-e a 
zsidók királya? Király vagy-e hát te csakugyan? 
Nagyon mélyre süllyedt a nép, mert Istent elvetették. De Isten mégis jön feléjük 
Krisztusban, jön, hogy örök életet szerezzen nekik, szabadságot, istenfiúságot.  
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Ímé, jön néked a te királyod – tehát egy személyes király, aki hozzánk jött, 
értünk jött. Nem a maga hasznát keresi, nem a maga boldogulása a cél, nem az 
öncélú uralkodás, leigázás.  
Ilyen jelzőket találunk rá: igaz. Friss egyházi lapunk egyik oldalán találtam azt a 
felhívást, amelyben kérik, hogy akik a lelkészek közül átvilágíttatták magukat, 
tegyék közzé az átvilágítás végeredményét. Szomorú, hogy idáig jutottunk, mert 
ennyire nem bízunk egymásban, nem vagyunk igazak. Bizonygatni kell 
igazságunkat. Akit az Isten rendelt királyunknak, Ő teljesen igaz, benne nincsen 
semmi hiba, semmi bűn vagy fogyatkozás. Nem emberi kategória szerint igaz, 
hanem a tökéletes Isten szerint az. Az igazság olyan erkölcsi kategória, amit a 
mindenkori királytól elvártak, de azok ennek nem tudtak megfelelni. Jézus 
Krisztus teljes életével megfelelt ennek mindenféle tekintetben.  
 
Szabadító, mert nekünk valóságos szabadításra van szükségünk. Gazdaváltásra, 
hogy megváltsanak a régi tulajdonostól minket. Jézus Krisztus ezt tette meg 
értünk, amikor meghalt a golgotai kereszten. Lényeges, hogy ezt személyesen is 
átéljük, hogy: az én életemet is megszabadította, az én kötelékeimet is feloldotta. 
Csak igaz lehet a szabadítónk, mint ahogyan azt a Heidelbergi Kátéban is 
olvashattuk: "Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk? Olyant, aki 
valóságos és igaz ember és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz 
egyszersmind valóságos Isten is." (HK 15. kérdés-felelet)  
A szabadítás azt jelenti, hogy valakit megmenteni, bajából kisegíteni, 
felszabadítani. A Messiás úgy szabadító, hogy maga is megszabadított. 
Gondolok itt a húsvéti eseményekre, hogy az Atya kihozta őt a halálból, a 
kárhozatból. Képes minket is kihozni a halálból, a kárhozatból, megszabadítani 
atyáinktól örökölt hiábavaló természetünk rabságából, saját bűneink fogságából. 
A 11. vers képe nagyon szemléletes. A király lenyúl a víz nélküli kútba, 
belenyúl élethelyzetekbe, ahol nincs élet, nincs víz, felhozza a felszínre az ott 
lévőket. Nem csak hogy kiszabadítja őket, de biztonságot is ad nekik. Térjetek 
vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! (vers 12a) Erős, szilárd helyre hív, 
biztonságos kősziklára.  
 
Szegény, mert semmije nincs, de ez a szó jelent "alázatost" is. Nem volt néki 
alakja és ékessége, néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos – írja róla 
Ézsaiás próféta. (Ézs 53,2)  
 
Szamárháton ülő, nőstényszamárnak vemhén. Ez is lényeges jelzője ennek a 
királynak. A zsidó férfiak nem ültek fel egy szamár hátára. Azon csak a nők és a 
gyermekek ültek, vagy a szegények. Férfinak lealacsonyító volt szamáron ülni. 
A férfi az hős, az hódító legyen, erős és olyan, aki nem mutatja ki gyengeségeit. 
Jézus Krisztus virágvasárnap éppen emiatt mondta a tanítványainak, hogy 
hozzanak neki egy szamarat, hogy ezzel is kifejezze, Ő másfajta király, mint 
amit vártak, Ő nem olyan értelemben hatalmas hős, hogy lekaszabolja az 
ellenségeit, de az ősellenség fejére taposott (vö. Móz 3,15). Megalázta magát 
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azzal is, hogy emberi testet vett magára és "istenségét elrejtette", mint ahogyan 
azt egyik szép énekünkben énekeljük. Nincs hadserege, és nem indít háborút 
senki ellen, nem lép fel erőszakosan ellenségei ellen.  
Szelídségében szabadító, mert nem szólt vissza a kereszten, hanem imádkozott. 
Aki jön, olyannyira nem híve a háborúnak, hogy a harci technikákat, a harci 
eszközöket is megsemmisíti, felszámolja az ország katonai bázisát. Az Ő 
királyságában nincs többé fegyver; ezt a békesség hirdetésével éri el. Békességet 
szerez és nem csupán az ország területén, hanem a pogányok-lakta területen is. 
A Messiás királysága az egész földre ki fog terjedni.  
 
Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! (vers 9,9a) Reánk 
nézve mindez nagy örömet jelent, örülhetünk bátran és örvendezhetünk, mert 
van szabadító Királyunk. 
Bárcsak el tudnánk ezt fogadni magunkra nézve: Jön nékem az én királyom. Ez 
Jézus Krisztus. Őt ültethetjük életünk trónjára. Meghozhatjuk ezt az akarati 
döntést és engedhetünk neki folyamatosan. Ha Úrnak valljuk őt, akkor élhetünk 
is úgy, hogy ez meglátszódjon az életünkön. Hiszen szabadító! Akkor nem kell, 
hogy lehúzzon akármi más. Ha valamiről érzem, hogy kötöz, rabságban tart, 
mehetek Ő hozzá szabadulásért, és élhetek szabadon az Ő kegyelméből. 
Élhetünk úgy, hogy ezt a szelíd királyt követjük, neki engedelmeskedünk, az Ő 
királyságát hirdetjük.  
Nagyon szépek a fejezet záró képei. A győztes nép a Seregek Ura oltalmában 
áll. A király oltalmában élni azt jelenti, hogy ő gondoskodik rólam, betakar, 
elfedez. Ő harcol, elpusztítja ellenségeimet. Népét papi néppé teszi. Lesztek ti 
nékem papok birodalma és szent nép. (2Móz 19,6) 
 

Imádkozzunk!  
 
Dicsérünk azért Téged, Úr Jézus Krisztus, hogy Királyként, Uralkodóként 

akarsz belépni az életünkbe, és ültethetünk Téged a főhelyre, hiszen az illet meg 
Téged egyedül. Dicsérünk mindazért, amit tettél értünk. Dicsérünk a keresztért, 
hogy Te ott is Úr voltál, és ott is Király voltál. Dicsérünk a feltámadás 
csodájáért, hogy megmutattad: Úr vagy, halálon, síron, poklon át. Dicsérünk 
azért, hogy ott vagy a mennyekben, hogy uralkodsz. Dicsérünk azért, hogy tudsz 
uralkodni a Te földi népeden is, életünk felett, s kérünk is ezért! Bocsásd meg, 
Urunk, amikor nem tartunk igényt Rád, mikor magunk akarunk uralkodni. 
Mikor még el is hisszük, hogy mi hozzunk meg a döntéseinket, pedig azok 
mögött sokszor az ellenség van. Urunk! Add, hogy tudjuk magunkat egészen 
Neked kiszolgáltatni és átadni, odaszánni mindenestől, hogy a Tiéd legyen az 
életünk! Hogy a Te kezedben legyenek a mi döntéseink, hogy a Te kezedből 
tudjuk venni útainkat, szolgálatainkat. Hogy a Te indulatod éljen és 
munkálkodjék bennünk, hogy hasson. Köszönjük, hogy Te szelíd és alázatos 
Király vagy, nem erőszakkal jössz, és nem erőlteted rá Magadat az életünkre, 
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hanem alázattal engedhetünk Neked. Urunk! Add ezt a vágyat szívünkbe, hogy 
tudjunk mindenkor meghajolni Előtted, mindenkor Téged emelni magasra, 
Téged tenni Királlyá! Urunk, Istenünk! Te áldd meg így az életünket, hogy 
tudjuk hirdetni is a Te Úr-voltodat, cselekedeteinkkel, szavainkkal egyaránt! 
Áldd meg most, kérünk a csendben, magunkban elmondott imádságainkat is! … 

Ámen.  
 
 
 
HEIDELBERGI  KÁTÉ  XI. ÚRNAPJA 
 

A FIÚ ISTENRŐL 
 

29. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz Üdvözítőnek? 
Azért, mert bűneinkből Ő szabadít meg minket az üdvösségre 
- és mert semmilyen üdvösség másban sem nem keresendő, sem nem található. 

Mt 1,21; ApCsel 4,12; 1Kor 3,11; Zsid 7,25.) 
 

30. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a 
szenteknél, önmaguknál, vagy másutt keresik? 
Nem, 
- sőt valójában megtagadják az egyetlenegy Üdvözítőt és Megváltót, Jézust, 

noha dicsekesznek Ővele. 
- Mert vagy Jézus nem tökéletes Megváltó, vagy akik ezt a Megválót igaz 

hittel elfogadják, azoknak mindent Őbenne kell megtalálniuk, ami 
üdvösségükre nézve szükséges.  

(1Kor 1,13; Gal 5,4; Ézs 9,6; Kol 1,19-20; Jn 1,14-16; Zsid 7,25.)  


