
VIRÁGVASÁRNAP – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

Házi liturgia

Virágvasárnap ünnepli az Egyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulását a húsvéti misztérium 

beteljesítésére. Az ünnepnek kettős jellege van: egyrészt a győzelem és a megdicsőülés napja, amelynek 

jele a győzelmi pálma vagy barka, másrészt a szenvedés és a halál ünneplése is ez a nap, amelynek jele a 

misében szereplő passió, vagy szenvedéstörténet.

1. ÉNEK

vagy: 

1. VERS

Túrmezei Erzsébet: HÉTKÖZNAPI HOZSANNA

Ujjongtam én is feléd hozsannát
Királyom, Jézus!
Ünnepi órák zöld pálmaágát
hintettem eléd.
és te mentél a Golgota felé….
és te mentél a Golgota felé….

Jártam aztán a köznapok útján,
Nélküled, Jézus
Céltalanok és porosak voltak
Szürkék, sivárak.
sírva néztem a Golgota felé….
sírva néztem a Golgota felé…

Most újra itt jársz életem útján,
Királyom, Jézus,
s hétköznapjaim tarka szőnyegét odaterítem

értem átszegzett lábad elé...
értem átszegzett lábad elé…

Hétköznapokból ünnepek lesznek
Teveled, Jézus.
Áldott az út, mert szürke porában
nyomodat látom,
és hozsannázó szívvel követem...
és hozsannázó szívvel követem…

Egész életem koldus-szőnyegét
fogadd el, Jézus!
Munkája, harca egyedül Téged
dicsérjen... hiszen
értem mentél a Golgota felé...
értem mentél a Golgota felé...



2. BEVEZETŐ IMA:

 

Urunk, légy itt velünk! Köss össze minket az Ige és a Szentlélek által önmagaddal és néped más 

tagjaival. Krisztusunk, Békesség Fejedelme, ahogy Jeruzsálembe is bevonultál, jöjj be szívünkbe is 

mennyei békességeddel. Ámen.  (Dr. Kádár Ferenc református lelkipásztor)

3. EVANGÉLIUM Jn 12,12-19

Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. 

Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, 

Izrael királya!” Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: „Ne félj, Sion leánya! 

Nézd, királyod jön, nőstényszamár csikóján.” Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus 

megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla. S a nép, amely ott volt, amikor Lázárt 

előhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett mellette. Azért is vonult ki eléje a tömérdek 

nép, mert hallották, hogy ezt a csodát művelte. A farizeusok ellenben szemére vetették egymásnak: „Lám, 

nem mentetek semmire. Nézzétek, az egész világ követi.”

4. ELMÉLKEDÉS

(alatta esetleg szólhat  halk klasszikus vagy gregorián zene)

a) Változat

Mind a négy evangélium ír a virágvasárnap történetéről – mi most János evangéliuma leírását 

vesszük alapul. János sok részletet szűkszavúan érint, viszont vannak sajátos hangsúlyai. Ilyen 

például az, amit a sokaságról ír. Nem véletlenül összeverődött tömeg ez, hanem az ünnepre (Pászka:

zsidó húsvét) érkező zarándokok, és sokan jöttek Jeruzsálemből és a környékről is. Összeköti őket 

nem csak az Isten háza iránti vágyakozás, hanem a megtapasztalás is, hogy látták Jézus jeleit, 

különösen is Lázár feltámasztásának (Jn 11) jelét. Mint Urat és Királyt köszöntik Jézust, és 

bizonyságot tesznek róla. Vegyünk példát tőlük! Áldjuk őt, az élet Urát, aki oly sok jót tett velünk – 

s hívjuk segítségül („Hozsánna”) e mostani nehéz időben. A tanítványok még nem értették mindezt 

(16. vers). Sokszor történt ez így, sokszor maradtak le Uruktól a tanítványok. Amikor megdicsőült 

az Úr, akkor kapták a megértés Lelkét. Isten Szentlelke végezheti el bennünk is, hogy ne kétségeink

és értetlenségünk, vagy félelmeink és csüggedésünk irányítsanak. A farizeusok bosszankodását (19. 

vers) Isten próféciává teheti: „Íme, az egész világ Őt követi.!” Bár ma is így lenne… 

(Dr. Kádár Ferenc református lelkipásztor)



b) Változat

Jézus bevonul a szenvedésbe, hogy megkoronázza élete művét. Ez a bevonulás a világ legnagyobb 

drámájának a nyitánya. A Nagyhét eseményeinek egészében azonban világos a mondanivalója számunkra 

is. Elvezet Krisztus misztériumának legnagyobb magaslatára, a halál és a feltámadás hegyére. 

Megvilágítja életünk húsvéti értelmét, bátorítás jövendő napjainkra.

(Csanád Béla)

c) Változat

Ki hitte volna, hogy Isten másodszor is így jön el? Nem királyi palotában született, hanem a betlehemi 

istállóban, s nem harci paripán, hanem szelíd kis szamáron vonul be a szent városba. Az állatok szolgálata 

mellett megjelennek a növények is: a virágok és a friss ágak, amelyeket puha szőnyegként eléje terítenek. 

Az egész föld hódol a Teremtő előtt, a leterített ruhákban pedig az emberi civilizáció és kultúra borul le 

szerényen a lába elé. És a gyerekek ajkán felhangzik az igazság: Ő Dávid Fia, a Messiás, akit Isten 

megígért az ősatyák és próféták által. A szó szoros értelmében senki soha nem jött és nem is jöhet az 

Úrnak, vagyis Izrael Istenének nevében, vagyis az Ő isteni természetének hatalmával, csak maga Isten, az 

Isten egyszülött Fia.

Ez a tény szinte elviselhetetlenül éles megvilágításba helyezi a gazdag virágvasárnapi szertartás 

mozzanatait, úgy, hogy azok minden szándékos hatáskeltés nélkül megrendítenek. Ezért is nincs helye 

ezen a szentmisén prédikációnak: a liturgia szavai, dallamai és szimbólumai olyan magasságokat és 

mélységeket közvetítenek, hogy azt töredékes igehirdetés szavai csak szétdarabolni, elfedni, 

összemaszatolni tudnák.

Dicsőséges Királyunk, Jézus Krisztus! A mai szentmisében nemcsak a jeruzsálemi tömeggel, hanem az 

angyalokkal is együtt énekeljük, hogy „Hozsanna a magasságban!” Úgy hangzik ez, mint Karácsony 

éjszakáján az angyali szózat: „Dicsőség a magasságban Istennek! Békesség a földön a jóakaratú 

embereknek”. Az angyali világgal együtt dicsőítünk Téged, és kérünk, hogy mai ünnepi bevonulásunk ne 

érjen véget, hanem vezessen egészen a mennyei Jeruzsálembe, ahol az angyalok és szentek kórusához 

társulva a Te dicsőségedet zengjük mindörökkön örökké.

(Barsi Balázs)

Utána csönd, majd ha szeretnénk, megoszthatjuk egymással gondolatainkat.



5. IMA

Saját szavainkkal

vagy:

Szent II. János Pál pápa imája

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztrefeszített Jézus, imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért. Te 

letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban, meghallgatod a panaszomat és elfogadod a 

tiéddel együtt, az én fájdalmamat is.

Ismered a fáradt szívemet, mely boldogan szeret téged

és elfogadtatod velem az élet nehézségeit.

Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd. Te mégis rám teszed a 

kezed és megvigasztalsz engem, sebeimet meggyógyítod a szereteteddel.

Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet.

Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled:

Hallgass meg engem, oh Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal!

Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád,

fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység! Ámen!

6. MIATYÁNK…

7. ZÁRÓ ÉNEK vagy IMA

Például: 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

ó, dicsőséges és áldott Szűz!


