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JÉZUS BEVONUL JERUZSÁLEMBE  

 

Igeolvasás: Lk 19,28-40 Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem 

felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél 

elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: "Menjetek a szemben 

fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, 

amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki 

megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van 

szüksége rá." Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan 

megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték 

tőlük: "Miért oldjátok el a szamárcsikót?" Ők így feleltek: "Mert az Úrnak 

van szüksége rá." Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették 

a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az 

útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olajfák 

hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon 

dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt 

kiáltották: "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és 

dicsőség a magasságban!" A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: 

"Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" De ő így válaszolt: "Mondom 

nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 

Alapige: Lk 19,41-44  Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, 

megsiratta, és így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon te is a 

békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert 

jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, 

körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, 

akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem 

ismerted fel meglátogatásod idejét." 

  

Kedves Testvérek! 

Virágvasárnap van,  

 a Nagyhét ünnepélyes megnyitása, 

s a mai napon Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. 

Mai istentiszteletünkön arra figyeljünk, 

 hogy mit tesz Jézus, közeledve a szent városhoz,  

  ahol megfeszítik majd Őt: 

1. Elfogadja a hódolatot, 

2. a várost meglátva sír, 

3. majd pedig tovább halad egyre inkább közeledve a kereszthez.  

 

1) Először arról beszéljünk, hogy Jézus elfogadja a hódolatot. 

Tudjuk, hogy Jézus bevonulását 

 Lázár feltámasztásának csodája előzte meg, 

 amikor Jézus az elhunyt 

és három napja sziklasírba temetett Lázártól ezt kéri: 

   Lázár, jöjj ki! 

Lázár feltámadásának a híre pedig gyorsan elterjedt, 

 ami egyértelmű messiási cselekedett volt.  

János pedig leírja,  

hogy Jézus a szent városba érkezésekor 

 ezért is vonult ki elé a sokaság, 

 mert hallották, hogy ezt a jelt tette. (Jn 12,17) 

 

És sokan, akik várták a megígért Messiást, Szabadítót, 

 azok fellelkesedtek: Végre eljött, végre itt van. 

KT! 

Sokan azonban a hódító Szabadítót várták, 

 aki bevonul majd,  

   és az elnyomó római zsarnokot katonáival  együtt elüldözi, 

 hogy a zsidó nép újra szabad legyen, 

 hogy újra régi dicsősségében pompázhasson. 



És akkor megjelenik Jézus szamárháton, 

 egy igavonó állaton, 

  beteljesítve Zakariás próféciáját, 

   aki így jövendölt: 

Örvendj nagyon, Sion leánya, 

 ujjongj, Jeruzsálem leánya!  

Királyod érkezik hozzád,  

aki igaz és diadalmas, alázatos,  

és szamáron ül, szamárcsikó hátán. (Zak 9,9) 

 

Ez azonban már előrevetítette azt, 

 hogy Jézus nem mint harcos hadvezér jön Jeruzsálembe, 

nem mint a lázadó zsidók vezére, 

hanem szamár csikón, szelíden, alázatosan, vonult be. 

 

KT! 

Azt olvassuk: 

Amint ment tovább,  

az emberek az útra terítették felsőruhájukat. 

Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, 

 a tanítványok egész sokasága örvendezve 

 fennhangon dicsérni kezdte Istent  

mindazokért a csodákért, 

 amelyeket láttak, és ezt kiáltották: 

 "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! 

 A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" 

 

A nép a 118. zsoltárt idézi: 

 "Áldott, aki jön az Úr Nevében" (Zsolt 118,26) 

 

Az emberek, a sokaság is Úrként, Messiásként, Szabadítóként 

 üdvözli Jézust. 

Máté evangéliumában azt olvassuk: 

 Az emberek ezt kiáltották: Hozsánna a Dávid fiának! (Mt 21,15) 

A nép tehát hozsánnát kiált. 

Héberül a hozsánna ezt jelenti:  

Uram, szabadíts meg! Adj üdvösséget! 

Amikor pedig a nép hozsánnát kiált, 

 Jézust Messiásként, Szabadítóként ismeri el, 

  felmagasztalja Őt. 

S a történetben azt látjuk, hogy Jézus ezt a hódolatot, 

 ezt a felmagasztalást elfogadja. 

Eddig azt kérte követőitől, 

 hogy nyilvánosan ne beszéljenek se róla, se a csodáiról, 

     most viszont elfogadta azt, hogy nyilvánosan is felmagasztalják nevét.  

 

KT! 

Miért fogadja el az emberek hódolatát? 

 Azért, mert Ő méltó Rá. 

Van egy szép énekünk: 

Tied a dicsőség és imádás  

felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved.  

Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,  

Vele senki nem ér fel, Vele senki nem ér fel! 

KT! 

Jézus méltó az imádatra. 

Arra, hogy mint Király előtt, hódoljunk Neki, 

 ahogy az istentisztelet elején énekelt énekünk is mondja: 

A nagy Király jön,  

Hozsánna, hozsánna, 

Zengje kiáltás előtte, utána! 

KT! 

Jézus méltó arra, hogy dicsérjük Őt. 

 

Néhány hete a kegyelem titkáról beszéltünk. 

Ez pedig abban rejlik,  

hogy mi magunkat megalázva felmagasztaljuk Istent. 

 

Jézus, az alázatos és szelíd király elfogadja a hozsánnát, a hódolatot. 

S amikor a farizeusok látják mindezt, 

 megkérik őt:   

"Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!"  

A farizeusok azt kérik, 

 hogy hallgattassa el az Jézus az emberek imádatát. 



Miért teszik ezt? 

Mert irigyek és féltékenyek Jézusra, 

 és végső soron ez az okuk arra is, 

  hogy megölessék Őt. 

De Jézus így válaszolt: 

 "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 

 

Az elmúlt vasárnap arról volt szó, 

 hogy két birodalom van e világban: 

  az ördög fejedelemsége és Isten királysága. 

Jézus maga mondja: 

"Senki sem szolgálhat két úrnak,  

mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti,  

vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti.” (Mt 6,24) 

Az pedig, hogy kit imádunk, kit dicsérünk, kit szolgálunk, 

 meghatározza az életutunkat is. 

Ha Isten királyságában mi Istent imádjuk és Őt magasztaljuk fel, 

 az utunk az Ő országába vezet, 

de ha más van a szívünk középpontjában, 

 ha magunk választotta istenek előtt hódolunk, 

  és nem Jézus él a szívünkben, 

  nem a Szentlélek vezeti az életünket,  

a széles úton járunk, amely a kárhozatba vezet. 

 

KT! 

Jézus elfogadja a hozsannát, 

 s ha mi az Ő útján járunk, Benne hiszünk,  

  akkor Előtte hódolunk, Őt imádjuk, Őt magasztaljuk fel. 

 

2)  

Másodjára azt figyeljük meg, 

 hogy miközben Jézus a hegyoldalról lefelé tart, 

 és a nép hozsánát zeng Neki, 

  szeme elé tárul Jeruzsálem,  

   és Jézus sírni kezd. 

 

 

Számomra olyan döbbenetes ez a kép. 

Jézust dicséri a tömeg, 

 Jézus pedig sírni kezd. 

 

Miért sír Jézus? 

Azért, mert Ő nemcsak az eléje terülő panorámát, szép városképet látja, 

 hanem látja azt is, hogy mi fog történni a várossal 

 néhány évtized múlva,  

 amikor a rómaiak elpusztítják Jeruzsálemet. 

A történelemből tudjuk, hogy Kr. u. 70-ben 

öthavi ostrom után elesett a város,  

  teljesen rommá vált. 

Még a Heródes által épített monumentális méretű templomot is lerombolták. 

 

Jézus pedig előre látja a pusztulást, az ítéletet, 

 és sírva ezt mondja:  

Mert jönnek majd reád napok [Jeruzsálem], 

 amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted,  

körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak;  

földre tipornak téged és fiaidat, 

 akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön. 

 

Mindez pedig Jézus indoklása szerint azért történik majd, 

 mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. 

 

KT! 

Jézus már ott,  

a várost szemlélve előre látta a nagypénteki eseményeket. 

Azt, hogy Őt, az ártatlant,  

az alázatos királyt Jeruzsálemben majd megölik. 

Ugyanakkor látta azt is, 

 hogy ez a tömeg néhány nap múlva már hozsánna helyett 

  Feszítsd meg!-et kiállt majd, 

   és ezért Jézus sír. 

Nem önmagát siratja, 

 hogy mit fognak majd vele tenni, 

 hanem az Őt megölő, Jeruzsálemben élő emberek miatt zokog.  



Ahogy a kereszten is az Atyához azokért imádkozik 

 akik megölték Őt, 

 azt kérve, hogy „Atyám, bocsáss meg nekik,  

mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34) 

 

KT! 

A virágvasárnapi történetben Jézus szívét szemlélhetjük: 

 önfeláldozó szeretetét, amely akkor is megtesz mindent a másikért, 

  ha előre tudja,  

  hogy visszautasítják, eldobják, nem értékelik. 

De mégis mindent megtesz, 

 mert annyira szeret és tudja, 

  nekünk embereknek ez az egyetlen esélyünk a szabaduásra. 

 

KT! 

Jézus sír a városért, 

 azért mert az nem ismerte fel meglátogatásának idejét. 

Elgondolkodtam azon,  

 hogy ha Jézus Debrecenre néz, 

 ha látja ma 2018-ban a mi városunkat, mit vált ki ez Belőle? 

 

Amikor nézi a mi népünket, 

 ha belenéz a mi életünkbe, 

  s látja a múltunkat, jelenünket, 

  sőt a jövőnket is, amit Ő lát egyedül, akkor mit tesz? 

Vajon elmondja-e azt, 

 amit a kapernaumi századosról mondott, 

   hogy „senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben,” (Mt 8,10) 

    vagy pedig sírva azt mondja:  

nem ismerted fel meglátogatásod idejét. 

 

Jézus Máté evangéliumában a következőt mondja Dávid városáról: 

„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat,  

és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek,  

hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet,  

ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit,  

de ti nem akartátok!  (Mt 23,37) 

 

Jézus azt mondja: 

 hányszor küldtem hozzád a prófétákat,  

szólt Isten üzenete, de te nem hallgattál rájuk. 

Mindig volt valami más a szívedben, valami fontosabb. 

 

És amikor Jézus sír, és azt mondja, 

 hogy nem ismerted meg meglátogatásod idejét, 

  ez azt jelenti, hogy amikor Isten a saját Fiát küldte el, 

   Őt magát, Jézust, 

Őt sem fogadták el. 

 

KT!  

Kétezer év múlva is szól Isten Igéje  

 a megmentő irgalomról és kegyelemről. 

És Isten kegyelme, hogy ma is vannak sokan, 

 akik hallják ezt és elfogadva Jézust, 

 az életük elkezd Istent dicsőítő életté válni. 

 

Isten királyságának tagjaként vannak sokan, 

 akik elindulnak Jézuson keresztül a menny felé, 

 és kitartanak évtizedeken át, 

  hogy aztán futásukat elvégezve a mennybe jussanak. 

 

De mi lesz a többiekkel? 

Néhány nappal korábban Lázár sírjánál láthattuk, 

 hogy Jézus megrendül a lelkében és könnyekre fakadt (Jn 11,35) 

  szeretett barátja fölött. 

De most Jézus azokért sír, 

 akik majd megölik Őt, 

 akik nem ismerik fel Őt, 

 akik ellenségeivé váltak, 

  nem tudva azt, mit cselekesznek. 

 

Már többször beszéltem a Találkozás című filmről a gyülekezetnek. 

Ebben van egy megdöbbentő jelenet. 

 



A film egy fikció arról, 

 hogy Jézus egy gyorsétteremben megjelenik 5 mai embernek, 

  mint a gyorsétterem vezetője, 

   s szóba elegyedik velük. 

A filmbeli Jézus pedig többek között 

 hosszasan beszélget egy arrogáns, gazdag, lenéző, 

  másokat folyton megsértő, és másokba belenéző férfival. 

A beszélgetésből kiderül, hogy az egész találkozás azért jöhetett létre, 

 mivel a férfi nagymamája sokat imádkozott ezért a férfiért, 

  amikor még kisfiú volt. 

És a beszélgetés alatt ez a férfi 

 újra és újra visszautasítja Jézust. 

Végül pedig teljesen elutasítja Őt. 

 Van egy jelenet, ahol majdnem megüti Őt. 

 Majd büszkén mondja, hogy őt nem kapta meg Jézus. 

És amikor a képsorok mutatják, 

 hogy ez a férfi az autójába beülve a halál felé rohan, 

Jézus elmondja a gyorsétterembe lévőknek a férfiról: 

Ez volt az utolsó esélye. 

Ha van hátránya annak, hogy Isten vagyok, az az ismeret. 

Hogy mindent odanyújtottam neki, amim van,  

mégis tudom, hogy visszautasít. 

Egyszerűen tudom. 

 

KT! 

Amikor Jézus Jeruzsálemet látja, 

 sír a város fölött, mert tudja, hogy ugyan Ő eljött mint Szabadító, 

  de Jeruzsálem mégsem ismeri majd fel 

   az ő meglátogatásának idejét. 

3, 

Végül pedig arról beszéljünk, 

 hogy Jézus mindezek ellenére tovább folytatja útját a város felé. 

S számunkra, ma ez csodálatos örömhírt jelent az, 

 hogy Jézus nem fordul vissza, hanem továbbmegy. 

 

 

 

Annak ellenére is, 

 hogy tudja, 

  a keserű pohár ott vár rá Jeruzsálemben. 

Annak ellenére is, 

 hogy tudja, 

  a város nem fogja felismerni meglátogatásának idejét. 

De továbbmegy azért, 

 hogy a keresztfán mint győztes Úr és Király,  

  győzelmet arasson a bűn felett. 

Azért, hogy aki meglátva bűneit,  

 megbánva azokat sírva borul Jézus lábaihoz,  

  és örök életet kaphasson. 

 

Adja az Úr, 

 hogy mindannyian jussunk el  

a mi bűneink miatti megszomorodás által oda, 

hogy sírva boruljunk Jézus lábaihoz, 

hogy neki ne kelljen már sírnia az életünket látva, 

    a jövőnket látva, 

és adja Urunk, 

 hogy a szabadulásunkért tudjunk neki egész életünkben 

  hálát adni, 

 s egész életünkben Őt felmagasztalni. 

Dicsérni és áldani  

Jézus drága szent nevét. 

 

Azért, mert Ő a Nagykirály, 

 Aki méltó a dicséretre, 

 Aki előtt minden térd meghajol és vallja, 

  hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsősségére.  

Valljuk ma és egész életünkben mi is. 

Így legyen. Ámen. 

 

 

 


