
Ki ez? 

Lectio: Mt 21,1-17 

Textus: Mt 21,10-11 

Kedves Testvéreim! Istennek Igéje akkor ér valamit, akár itt a templomban 

halljuk, vagy otthon olvassuk, ha meg tudjuk emészteni, magunkévá tudjuk tenni. 

Semmit nem ér az az istentisztelet, amelyen csak testileg vagyunk jelen és Isten 

Igéje nem érinti meg a szívünket. A gonosz éppen azt akarja, hogy ne teremjünk 

gyümölcsöt s elkapkodja az Ige-magvakat.  

Sokan az emberek közül meghallották, hogy Jézus Jeruzsálembe jön. Milyen 

jó, hogy mi is meghallhatjuk, hogy Jézus ide jön. A harangok azért hívogatnak 

vasárnaponként a templomba, mert Jézus ide jön és ide vár bennünket is. Áldott 

az az ember, aki enged hívásának és megfáradva, vagy gondok között, vagy 

örömmel jön ide a templomba.  

Amikor az emberek meghallották, hogy Jézus Jeruzsálembe megy, sokan 

mentek hozzá.  

- Volt idejük.  

- Ráértek.  

- Nem pihentek. 

- Nem szórakoztak. 

- Nem dolgoztak. 

Manapság az ember nem ér rá. A legtöbb ember pihen, szórakozik, vagy 

dolgozik még vasárnap is.  

Akkor sok ember a legfontosabbat választotta: mentek Jézus elé, hogy Vele 

találkozzanak. Milyen jó, hogy most te is ezt választottad. Jöttél a templomba, 

hogy Jézussal találkozz. Lehetne neked is szórakozni, munkálkodni, de te „a jobb 

részt választottad.”  

 



 Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe,az egész város felháborodott – 

hallottuk az Igéből. Vajon mit jelent ez?  

Felháborodtak az emberek, - jelenti ez azt, hogy 

1. Megrendültek. Megilletődtek. Lehet, hogy eszükbe jutott a 

jövendölés: „Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, 

jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő…” (Zak 9,9). Megrendülve, 

megilletődve tapasztalják a prófécia beteljesedését, mely Kr.e. 520-ban hangzott 

el. Egyébként Ézsaiás próféta is jövendölt Jézus felől, már Kr.e. 700-ban: 

„Mondjátok meg Sion leányának, íme, eljött szabadulásod…” (Ézs 62,11). Ezért 

rendül meg az ember, mert virágvasárnap jön az, Aki a mi Szabadítónk. Ő a 

szabadító, mert megszabadít az ördög hatalmából, a halálból és az ellenség 

kezéből. Mondjuk hát mi is a zsoltárossal: „Áldott, aki jön az Úr nevében! (Zsolt 

118,26).  

2. A felháborodás azt is jelenti, hogy felbolydul. Kevesen értették meg, 

hogy ki a Messiás. Sokan jöttek ugyanis más országokból is a húsvét ünnepére és 

még nem találkoztak az Úr Jézussal. Az ilyen ember csak kérdezni tud: Ki ez? 

Megrendül az ember a koporsó mellett, a beteg ágyon, a műtőasztalon, felbolydul 

a szívünk és lelkünk, mert sokszor nem értjük, hogy ki Ő. Ki is Ő tulajdonképpen. 

Hatalmas? Azt mondják. Király? Azt írja a Biblia. Te pedig nem érted, hogy miért 

van a gyász, a szomorúság, a fájdalom és a gyötrelem.  Ki ez?  

3. Aztán vannak olyan emberek is, akik még mélyebben megrendülnek. 

Jézus feldúlja az emberek lelkét. Olyan ez, mintha hatalmas földrengés lenne, 

vagy mintha heves vihar dúlna az emberek szívében. Velünk is megtörtént már ez. 

Mintha földrengés lett volna az letünkben, kifutott a talaj a lábunk alól. Heves 

viharba kerülünk és sokszor nyugtalanítja az embert, hogy ki is ez az Úr Jézus?  

4. A Dávid Fia, vagyis király Ő, a Dávid királyi sarjából származik és 

valóban Király, a királyok Királya. De mégis nyugtalanít sok embert Jézus, mert hát 

Jézus beleszól az embernek az életébe. Amikor Jézus beleszól az életünkbe, az 

sokszor kényelmetlen és felforgató élmény. A lelki halál ezzel szemben kényelmes, 

nyugodt, megszokott és mindennapi. Melyiknek az állapotában vagy? Ha nyugodt 

és mindennapi az életed, ha a megszokott mederben folyik, vigyázz, mert nagyon 

veszélyes talajra jutottál. Ha pedig Jézus szava nyugtalanít, akkor a legjobb helyen 



vagy. Jézus sokszor megmutatja az embernek az igazi énjét. Kifele ugyanis 

mutatjuk mi a szépet. Mosolygunk, de belül érezzük a békétlenséget. Fáj a 

szívünk, lelkünk háborog. Miért mondja Jézus: Keressétek először Istennek 

országát – és mi farizeusi, képmutató módon megyünk tovább felháborodva. Ne 

szóljon bele az életembe! Majd én tudom!  

Sokszor csak mondjuk, hogy mit is olvastunk a Bibliából, de az életünkön 

nem nagyon látszik meg. Felbolydul az ember lelke, nyugtalanít bennünket. 

Jön Jézus. Vonul Jeruzsálembe, de szelíden, szamárháton. 

Ki ez? Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Názáretből való, ahonnan 

a vélekedések szerint „támadhat-e valami jó?!” Az a Jézus jön ma hozzád, akiről 

sokan nem sok jót gondolnak, de téged megáld, jót tesz veled, megszabadít 

megkötözöttségedből. 

A Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus sírt Jeruzsálem felett. 

„Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik neked a te 

békességedre valók!” (Lk 19,42).  Ne engedd, hogy Jézus sírjon feletted. Ismerd 

fel Őt, aki Szabadítód és békességet hoz neked. Különben az ellenség körbefog, a 

gonosz a maga seregével és lerombol benned mindent, ami békességedre való 

lenne. Ugye felismered Őt  Királyodnak, Szabadítódnak? 

                                                                                              Ámen. 

Biharszentjános, 2016.03.20. 

         Csomay Árpád. 


