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KIRÁLYOD-E JÉZUS? 

Igeolvasás: Mt 21,1-14 

Alapige: Zak 9,9: Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, 

Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és 

diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.  

Kedves Testvérek! A virágvasárnapi történetet olvastam fel, 

amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. S amikor olvassuk ezt a 

történetet, megtelik a szívünk örömmel, mivel arról olvasunk, 

hogy az Úr Jézus végre megkapja a Neki járó tiszteletet. Végre 

úgy tisztelik Őt mint királyt. A tömeg hozsánnát zeng. A hozsánna 

szó azt jelenti: Kérlek, segíts! De itt azt jelenti, hogy éljen! Éljen 

Jézus! Tudnunk kell, hogy még nemrég történt az, hogy Jézus 

feltámasztotta Lázárt a halálból, és ennek a híre futótűzként terjedt 

Jeruzsálemben. Mindenki látni akarta Őt, a gyógyítót. Ruháikat 

leterítették Jézus elő, Ő pedig egy szamárcsikón bevonult a 

városba. S örül a szívünk, amikor erről az ujjongó tömegről 

olvasunk. 

De ugyanez a tömeg, amely most éljenzi Jézust, amely 

pálmaágakat lenget Előtte, néhány nap múlva már azt kiabálja 

Pilátusnak: Feszítsd meg Jézust! Feszítsd keresztre! Ölesd meg 

Őt! Egyik héten még éljenez, másik héten már a halálát kívánja. 

És emiatt, annak ellenére, hogy örül a szívünk olvasva ezt a 

történetet, mégis ott van bennünk az a kettős rézés, hogy Jézus 

örömteli fogadtatása a tömeg részéről nem volt egy igazi, szívből jövő érzés. Úgy is mondhatnánk, hogy a 

Jézus iránti lelkesedés szalmaláng jellegű volt, és néhány napon belül elmúlt, amikor a zsidók vezetői, a 

Nagytanács elhatározta Jézus kivégzését. És amikor elfogták Jézust, akkor a tömeget Jézus ellen tudták 

hangolni, hogy épp az ellenkezőjét kiáltsa, mint virágvasárnap.  

A tömegek ma sem változnak. A tömeg ma is olyan, mint a nádszálak. Egy nádasban is szinte minden 

nádszál arra hajol, amerre a szél fúj. Ebből a történetből is kiderül, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünk 

kérdésében nekünk nem szabad a tömegre néznünk. Sokaktól hallottam már, idősebb testvérektől, hogy voltak 

idők, még a 20. század első felében, amikor tömegek jártak templomba, s 

éljeneztek az Úr Jézusnak. Telve volt Isten háza, mert így volt szokás, 

hogy mindenki ott legyen. Lehet, hogy még a karzatok is tele voltak. 

Azért történt így, mert ez volt az uralkodó széljárás, és a tömeg e szerint 

tett. És az mutatta meg, hogy ez nem a tömeg őszinte meggyőződése volt, 

hogy amikor aztán jött a második világháború után az 1940-50es években 

a szélirány változás, amikor az egyház üldözötté vált, elvették a földjeit, 

intézményeit országszerte, s próbálták beszorítani a templom négy fala 

közé az egyházi tevékenységet, és üldözték azokat is, akik még 

ragaszkodtak a hitükhöz, eljött az az időszak, amikor már Jézusra úgy 

tekintett a korábban még templomba járók egy része is: Feszítsd meg! 

Most azonban, virágvasárnap úgy vonul be az Úr Jézus 

Jeruzsálembe, mint egy király, ahogy Zakariás próféta is írja róla: 

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, 

szamárcsikó hátán. (Zak 9,9)  

Pál arról ír, hogy „fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt 

a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus 

nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 



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

és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Filippi 2,9-11) Péter pedig 

pünkösdkor így prédikál: Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá 

tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek." (ApCsel 2,36)  

Úgy igaz tehát, ahogyan Jézus mondta magáról: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.” 

(Mt 28,18) Ő Uraknak Ura és Királyoknak Királya. A kérdés, hogy vajon Ő király-e az én saját életemben. 

Egyszer olvastam egy cikknek a címét: Egy nő, aki rendkívüli módon imádja a tudományt. Vajon elmondható-

e ez rólunk, hogy mi rendkívül módon imádjuk Jézust. Akkor is, ha a tömeg mást mond, ha változik is a 

széljárás. Akkor is, ha a családunk mást mond. Mert mi királynak tartjuk Őt, és engedelmeskedünk Neki, mert 

szívből ragaszkodunk Hozzá. 

Jézus azt mondta a tömegről: “Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol 

van tőlem.” Máté 15,8 Vajon mi érvényes ránk? Csak a szánkkal tiszteljünk Jézust? Vagy a szívünkkel is? Ez 

abból derül ki, ha engedelmeskedünk neki. Egy királyságot az tesz igazán királysággá, ha az uralkodó 

akaratának mindenki engedelmeskedik. És ez nincs másként Isten országában sem. Aki Jézusnak 

engedelmeskedik, az tartozik az Ő királyságához. Ezért olyan fontos kérdés, hogy királyom-e Jézus, mert akkor 

tartozok bele az Ő királyságába. Már itt e földön, s majd a halálom után is. A döntés, hogy Királlyá teszem 

Jézust az életemben, tesz mennyei állampolgárrá is egyben. Ez a döntés Rajtad áll. Dönts jól! Ámen. 

                      (Dr. Pótor Áron – ref. lelkész) 

     
Március 24-én böjti úrvacsorás istentisztelet,        . (Fotó: AÁ) 

2019. április: 

14. vasárnap 18.00 Virágvasárnap a Debrecen Helyőrségi Zenekarral a Nagytemplomban 

17. szerda  14.30 Bibliaóra 

17. szerda  16.30-18 Cserkészet 

17. szerda  14.30 Női bibliaóra (30-50-es korosztály számára)  

18. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

18. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

18. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

18. csütörtök 18.00 Trilógia a Biblia összefüggésében. Dr. Gaál Botond ny. teológiai professzor 

előadása a Debrecen-Nagysándor telepi református gyülekezeti teremben. 

Autóval 17.40-kor indulunk a templom elől. 

19.  péntek 10.00 Nagypénteki istentisztelet 

21. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

21. vasárnap 10.00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. 

21. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

22. hétfő 10.00 Húsvét másodnapján istentisztelet 

24. csütörtök 17.00 Egyházlátogatás alkalmából délutáni istentisztelet. Szolgál: Vad 

Zsigmond esperes úr 

25. péntek 16.30 Filmklub: Ábrahám 

- Gyülekezetünk nevében köszönetet mondunk Tóthné Dr. Kiss Margitnak szobafenyő adományáért! 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, 
teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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