
Köszöntés: Zsolt 118, 25-26  
25Ó, URam, segíts meg! Ó URam, adj szerencsét!  
26Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából. 
 

Jó cselekedetekre teremtettelek 
 

Alkalom: virágvasárnap 
Dátum: 2017.04.09. 

Ige: Mk 11,1-11 
Mk 11,3 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért teszitek ezt? - mondjátok, hogy az Úrnak van 
szüksége rá, de azonnal vissza is küldi.” 
Ef 2,10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelye-
ket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. 

 
Kedves Testvéreim az Úrban! 
 
1. Ha kimondom azt a szót: „Virágvasárnap”, akkor gondolatainkban azonnal hozzákapcsolódik 

néhány másik fogalom is. Eszünkbe jutnak ilyen szavak: Jézus bevonul Jeruzsálembe, Nagyhét, öröm-
ujjongás, pálmaágak, szamárcsikó. A hittanórákon kisgyereknek ilyenkor a hitoktató nagyon kedves 
rajzokat szokott adni, amiket szépen ki lehet színezni.  

Azt hiszem, mindnyájan szeretjük ezt a történetet. Szeretjük azért, mert ebben a történetben 
végre azt látjuk, hogy Jézust szeretik és tisztelik az emberek. És ráadásul királyként tisztelik Őt. És 
szeretjük a virágvasárnapi történetet azért is, mert nyoma sincs benne az írástudók ármánykodásá-
nak, rosszindulatának. Sőt, mindenki készségesen segít Jézusnak, és mindenki boldog.  

Én is éppen ezért nagyon szeretem a virágvasárnapi történetet, mely mind a négy evangélium-
ban megtalálható, mert túláradó öröm és lelkesedés van benne Jézus iránt. 

 
2. Testvérek! Ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus úgy vonul be Jeruzsálembe néhány nap-

pal Húsvét előtt, mint egy király. Vagyis majdnem úgy. Jézust olyan ujjongással fogadják az emberek, 
ahogy egy győztes királyt szoktak fogadni. Jézus azonban mindenki másnál alázatosabb király. Az Ő 
alázatát jelzi, hogy nem harciszekéren és lovakon jön, hanem szamárcsikóra ült. Ráadásul még azt 
is kölcsönkérte, mert szüksége volt rá. 

 
Azt érzem, sőt, egészen meg vagyok róla győződve, hogy Jézus virágvasárnapi dicsőséges bevo-

nulása nagyon szorosan összekapcsolódik a mi életünkkel. Legyünk bár gyermekek, vagy felnőttek, 
fiatalok vagy idősek; legyünk akár aktívak, vagy már nyugdíjasok, Jézus történetében benne va-
gyunk mi is.  

Hogyan vagyunk benne? Hát nem túl feltűnően, hiszen nem mi vagyunk ennek a történetnek a 
főszereplői, hanem Jézus. De azért mégis benne vagyunk a történetben. Pontosabban fogalmazva 
van ebben a történetben valaki, akihez hasonlíthat a mi életünk is. 

Ez a valaki a szamaras ember, a szamárcsikó gazdája. Az az ember, aki megkérdezi a tanítványok-
tól, hogy miért oldjátok el a szamárcsikót és hová viszitek? 

 
3. Kedves Barátaim! A virágvasárnapi történetben Jeruzsálem felé közeledve a tanítványok be-

mennek Betfagéba, ahol egy háznál ki volt kötve egy szamár. És ott találkoznak néhány emberrel is 
– ahogy Jézus előre megmondta –, akik között ott lehetett a szamár gazdája is. 

Semmi különöset nem jegyez fel róla egyik evangélista sem. Ezért gondolom, teljesen átlagos 
ember volt. Nem volt különleges a munkája, nem volt sem vámszedő, sem pap, sem katona. És nem 
volt beteg sem, de nem volt sem nagyon gazdag, sem nagyon szegény. Semmi különlegessége nem 
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volt. Egyetlen egy dolog miatt említik a Szentírásban: volt egy szamara, amit féltett. Ezért kérdezte 
meg az idegeneket, vagyis a megérkező tanítványokat, hogy ugyan már mit akarnak azzal a szamár-
ral, miért oldják el a kötelét? És hova akarják vinni? 

„Mert az Úrnak van szüksége rá” – felelték, ő pedig odaadta a szamarat. Miért adta oda? Elég 
volt annyi magyarázat, hogy az Úrnak van szüksége rá? Én azt hiszem, hogy van még egy oka annak, 
hogy ez a névtelen ember odaadta a szamarat: örült annak, hogy jót tehetett, örült annak, hogy 
szolgálhatott. És talán annak még jobban örült, hogy az Úrnak szolgálhatott jószágával. 

Pál apostol ezt írja az Efézusi gyülekezetnek: Mert az ő (azaz Isten) alkotása vagyunk, akiket 
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint 
éljünk. 

Alapvetően úgy vagyunk összerakva, hogy szeretünk jót tenni, különösen akkor, ha megkérnek 
rá bennünket. Isten, amikor megformálta az életünket, akkor elkészítette számunkra azokat az al-
kalmakat és lehetőségeket, amikor és amelyekben jót tehetünk egymással. Tudom persze, hogy van-
nak gonosz lelkű emberek is, akik egészen másként gondolkoznak és cselekszenek, de velük most 
nem akarok foglalkozni. 

 
Sokszor elgondolkodom azon, hogy vannak nagyon monoton, szinte lélekölő munkák és munka-

helyek. Azok, akik ott dolgoznak biztosan nem tudják azt mondani munkájukra, hogy „ez életük ért-
elme, és ebben teljesedik ki életük, és itt megtalálták boldogságukat”. Pl. a múltkor Budapesten egy 
aluljáróban volt egy ajtó a falban. Az ajtó fölé az volt írva: pénzváltó. Képzeljük el, hogy az, aki ott 
dolgozik, lent van a föld alatt, az aluljáróban. Ráadásul úgy van elrendezve az üzlete, hogy nem láthat 
ki az aluljáróban nyüzsgő emberekre. Tehát csak azokat láthatja, akik hozzá bemennek pénzt váltani.  

Az ilyen munkát is el kell végezni valakinek, de Isten ennél gazdagabb életet szánt annak az em-
bernek is. Olyan életet, amiben kiteljesedhet és örömöt találhat az élete. És biztosan ők is vágynak 
arra, hogy valamiben kiteljesedhessen az életük, valamiben igazán értelmet találjon létezésük. 

Lehet, hogy ma itt a templomban is többen vannak olyanok, akik azt érzik, hogy értelmetlen 
munkát végeznek. Vagy egyszerűen csak úgy érzik, sokkal több van bennük annál, amit csinálniuk 
kell. Szeretnék, hogy ha kiteljesedhetne az életük, ha azzal az örömmel fekhetnének le este, hogy 
„ma is volt értelme az életemnek”. Én hiszem azt, hogy mindnyájan értelmes és gazdag életet sze-
retnénk élni. Vágyunk arra, hogy értelme legyen reggel felkelni, este pedig azt mondhassuk, hogy 
ma sem éltem hiába. 

 
4. Azt az örömhírt szeretném ma nektek elmondani, hogy van értelme az életeteknek. Az Úrnak 

szüksége van rá. Az Úrnak szüksége van arra, amit te tudsz neki adni. Szüksége van az életedre. Ő 
szeretne ma is és minden nap értelmet adni életednek. Urunk szeretné meggazdagítani létezésedet. 

Szeretnék két vallomást felolvasni: 
„Egy férfi a következőket írta: 
Az életem egy dologról szólt: rólam. Saját magának élő, életcél és szenvedélyesség nélkül ten-

gődő ember voltam. Szánalmas volt az életem, időt és pénzt pazaroltam sörre és olcsó élvezetekre. 
Egy nap elmentem egy gyülekezetbe, és hallottam Krisztus üzenetét: add oda az életedet másoknak, 
és megtalálod azt! Úgy gondoltam, túl sokat nem veszthetek, így kipróbálom. 

Az életem ekkor kezdett megváltozni, és Krisztus valóságosabb lett számomra. Tinédzserek felé 
kezdtem szolgálni, és megtaláltam a célomat… az életem értelmét. 

Huszonegy évvel ezelőtt mentem el abba a gyülekezetbe. Soha nem hittem, hogy egy napon ilyen 
gazdag lesz az életem. Az hozta el az áttörést, hogy elkezdtem szolgálni mások felé. Ez volt életem 
egyik legjobb döntése!” 

 
Egy nő pedig ezt írta: 
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„Két évvel ezelőtt kezdtem önkéntes szolgálatot olyan gyerekek felé, akiknek át kellett élniük a 
válás fájdalmát. Magam is elvált voltam, és tisztán emlékeztem rá, milyen volt nekem egyedülálló 
anyaként megbirkózni azzal, ami az életemben történt, és milyen kevés energiám maradt a gyere-
keim számára. Amikor hallottam erről a szolgálatról, azonnal tudtam: Isten arra hív, hogy kapcso-
lódjak be. 

Minden héten látom, ahogy haraggal és félelemmel küszködő gyerekek jönnek be hozzánk, és 
úgy távoznak, hogy tele vannak reménységgel és békességgel. Ilyenkor azt kívánom, bár az én gye-
rekeimmel is így foglalkoztak volna. 

Sokan azért nem jelentkeznek önkéntes szolgálatra, mert félnek a kudarctól. Én is így éreztem, 
de amikor hagyjuk, hogy Isten odavezessen bennünket, ahol akarja, hogy szolgáljunk, akkor hihetet-
len elégedettséget és örömöt fogunk megtapasztalni. Ezt a világ minden kincséért sem adnám oda! 
(Bill Hybels, Önkéntesek forradalma, 18-19.o.) 

 
Kedves Testvérem! Jézus Krisztus egykor egy szamárcsikót kért kölcsön, mert szüksége volt rá. 

Egy ember, akinek nem ismerjük még a nevét sem, pedig készségesen odaadta a szamarat. Jót cse-
lekedett.  

Ma is szükség van ilyen „szamaras emberekre”, akik készek a szolgálatra, akik készek jót csele-
kedni. 

Mai igehirdetésemnek azt a címet adtam: Jó cselekedetekre teremtettelek. Isten alkotott téged 
is és engem is. Urunk azt mondja nekünk: Jó cselekedetekre teremtettelek téged. Az Úrnak szük-
sége van arra, amit te tudsz megtenni. Az Úrnak szüksége van rád, a te életedre. 

Te pedig szíved mélyén arra vágyol, hogy boldog és hasznos életet élhess, és életed kiteljesedjen. 
Halld azért meg Urunk hívását, legyél ilyen „szamaras ember”, és cselekedd meg azt a jót, amit szá-
modra készített el Isten a Krisztus Jézusban! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 


