
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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JÉZUS BEVONUL JERUZSÁLEMBE  

Igeolvasás: Lk 19,28-40 

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, s a mai 

napon Jézus Jeruzsálembe való bevonulására 

emlékezünk.  

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. 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!" 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.  

 
Galamb-formájú ablak a szószék mögött,      Kokárdában,     Galamb formájú ablakok a zászlóval (Fotók:AÁ) 

Miért fogadja el az emberek hódolatát? Azért, mert Ő méltó Rá. Van egy szép énekünk, amelyben azt 

énekeljük: 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! 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! 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, 



 

Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

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.” Jézus elfogadja a 

hozsannát, s ha mi az Ő útján járunk, Benne hiszünk, akkor Előtte hódolunk, Őt imádjuk. 

Másodjára azt figyeljük meg, hogy miközben Jézus a hegyoldalról lefelé tart, és a nép hozsánnát 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. Mindez pedig Jézus indoklása szerint azért történik majd, mert nem ismerted fel 

meglátogatásod idejét. Jézus már ott, a várost szemlélve előre látta a nagypénteki eseményeket is. 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) 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 tudja, nekünk embereknek ez az egyetlen esélyünk a szabadulásra. 

Végül pedig arról beszéljünk, hogy Jézus mind ezek ellenére tovább folytatja útját a város felé. 

Továbbmegy azért, hogy a keresztfán mint győztes Úr és Király,  győzelmet arasson a bűn felett. 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. Ámen.  

Alkalmaink (2018. március):                 Dr. Pótor Áron 

25.  vasárnap  18.00 

Pintér Béla és az Őrálló Zenekar dicsőítő alkalma. 

Gyülekezetünk vendége ezen az estén Pintér Béla lesz, aki a 

hazai dicsőítő zenei események ismert hangja és meghatározó 

személyisége. Előre láthatóan sokan el fognak jönni erre az 

alkalomra más gyülekezetekből is, ezért ha tehetjük, hozzunk 

pogácsát, süteményt a szeretetvendégséghez.  

28. szerda 14.30 Bibliaóra. Növekedés a keresztyén életben. Kérdések a kisasztalon. 

29. csütörtök 17.00 Énekkar 

30. péntek 18.00 Nagypénteki zenés istentisztelet 

ápr. 1 vasárnap  10.00 
Húsvét első napján úrvacsorás istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

(9.40-től énektanulás). 

ápr. 2 hétfő 10.00 Húsvét másodnapján istentisztelet (9.40-től énektanulás). 

ápr. 6 péntek 17.00 

Filmklub - Hétköznapi mennyország Daniel Daréus 

egy sikeres karmester, pályája éppen a csúcspontján 

van. Magánélete azonban közel sem hozott számára 
sikereket: magányos, sőt már-már szánalmas látni, 

hogy a karrierjéhez vezető út mennyire kicsavarta és 

kiégette. A szenvedés olyan fizikai és lelki törést okoz 

benne, ami odavezet, hogy Daniel hirtelen feladja 
pályáját és visszatér abba az észak svéd kisvárosba, ahol gyermekkorát töltötte.  

 

- Egyházmegyénk nyári táborára 2018. július 23-29. között kerül sor Berekfürdőn. A délelőtti hitmélyítő 

előadások és lelkészek által vezetett kiscsoportos beszélgetések után délután fürdőzésre van lehetőség a kiváló 

berekfürdői termálfürdőben. A többgenerációs táborban kb. 100 fő szokott részt venni. A táborozás díja 18 év felett 

33.000 Ft, 3-17 éves kor között 21.500 Ft, ami magában foglalja a szállás, étkezés költségeit, és az idegenforgalmi 

adót. További részletek a kisasztalon lévő jelentkezési lapon és a honlapon olvashatóak. 

 

- Gyülekezeti tagunk, Tóth-Máthé Miklós író József Attila díjat kapott március 15-én. Részletek a honlapon. 
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