
NAGYHÉT 
 
A nagyhét, magyarul sanyarúhét, videshét (vizeshét). Elnevezése utal a 

nagyon komolyan vett szigorú böjtre. 
Első írásos emlékünk az ünnepről Eteria „Útinaplójában" található. Eb-

ben az 1884-ben felfedezett kéziratban egy zarándoknő leírásából ismer-
hetjük meg a jeruzsálemi egyház IV. század végi ünneplését. A naplóból 
kiderül, hogy Virágvasárnappal kezdődött meg Húsvét hete, amit a jeru-

zsálemiek Nagyhétnek neveztek. 
 

A húsvétot megelőző hét nem csak a keresztény gondolkodásban, hanem a természet 
rendjében is kiemelkedő jelentőségű. Ekkor telik meg a tavaszi hold. A tél igézete végleg 
megtörik, ugrásszerűen előtör a földből az új élet. Hatalmas lendülettel indul meg a növény-
világban a nedvek áramlása. A nappal és az éjszaka harcában az egyensúlyi helyzeten átlen-
dülve, a nappal vívja ki a fölényt, ami azután a tavaszi holdtölte utáni vasárnap, a fény dia-
dalünnepén szilárdul meg. 

A nagyhét eseményei a természet ébredésével párhuzamban zajlanak, azonban még-
sem maguktól mennek végbe. A természetben magától jön a tavasz. A húsvéti ünnep benső 
tavaszát a passió hetének állomásain végigvezető zarándokúttal kell kivívni. 

Ebben szeretnék egy kis segítséget, amolyan turista (vagy talán sokkal inkább ZA-
RÁNDOK) térképet adni.  

Induljunk együtt, e csodálatos utazásra, és bízom benne, együtt is érkezünk majd meg 
a FELTÁMADÁS, az ÉLET, vagyis KRISZTUS csodájához. 

Az evangélium szerzői nagy mennyiségű anyagot szenteltek műveikben azoknak az esemé-

nyeknek, amelyek Jézus keresztrefeszítéséhez vezettek. Földi szolgálatának utolsó hete a 

Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulással és annak a tömegnek a „hozsannázásával” kez-

dődik, amely napokkal később „Feszítsd meg!”-et kiáltott még a hét lezárulása előtt. Jézus 

nyilvánvalóan a hét legnagyobb részét nap közben a templomban való tanítással töltötte, 

estéit pedig Mária, Márta és Lázár otthonában Betániában. Ennek a hétnek a legjellegzete-

sebb eseménye a a szanhedrin összeesküvése, Jézus megvádolása és letartóztatása. A Golgo-

ta felé vezető útját ma Jeruzsálemben Via Dolorosaként („A szenvedés útja”) ismerik. Azután 

következett a feltámadás. 



VIRÁGVASÁRNAP 
Jézus dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe 

 

 

OLVASD: Mk 11, 1-11 
 

https://szentiras.hu/SZIT/Mk11,1-11 

 

Miért nem maradt szűkebb hazájában, Galileában? Hiszen ilyenkor tavasszal csodálatos szí-

nekben pompázik a táj, éled a természet.  

 

Ráadásul biztonságos is. Messze van Jeruzsálem, az intrikáló, hatalmukat, befolyásukat féltő főpapok. 

A saját népe körében, az egyszerű galileai emberek között megbecsülésnek, szeretetnek örvend. Ha 

otthon marad, életben marad. Miért nem tette? 

Ugyanígy kérdezhetnénk, miért nem maradt az Atyánál, miért jött a földre, hagyta ott az eget és vált 

emberré? A lemondások vállalásában teljesedik be küldetése. 

Tudja, hogy ezzel most „odadobja a kesztyűt” azoknak, akik szabadulni akarnak Tőle. Szinte felhívás-

kihívás ez a komoly hatalommal rendelkező főpapság felé: látjátok, nem félek tőletek. Nincs hatalma-

tok felettem. Pedig van, emberi értelemben legalábbis biztosan, ahogy ez majd hamarosan ki fog 

derülni. De ő nem ezért jön a Szent Városba. Nem kötözködni, bátorságot, vagy éppen hatalmat fi-
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togtatni. Küldetése van. „az Atya akaratának teljesítése”. Ahogyan egykor ennek az akaratnak enge-

delmeskedve elhagyta az eget, és „emberré lett” most úgy hagyja el  szűkebb hazáját a csodálatos és 

biztonságos Galileát, és megy, hogy beteljesítse Isten hatalmas ígéretét, életét áldozva az emberért 

megváltást hozzon nekünk. 

Virágvasárnap, e rejtélyes, ünnepi izgalommal telt órákban e jeruzsálemiek és a messze földről az 

ünnepre érkezett zarándokok megéreznek valamit ebből a fenséges titokból. Ünnepelve, szinte már 

extázisban fogadják, királyként ünneplik. De ez csak a felszín. Néhány nap múlva majd megmutatko-

zik, hogy a felszín éppúgy tud átkozni, mint áldani. Krisztus úgy megy át a helyeslés szenvedélyes 

hullámai között, hogy mindez nem téveszti meg. Egy mélyebb rétegbe akar bevonulni. Bevonul a régi 

Jeruzsálembe: ez Virágvasárnap. De magával hozza az új Jeruzsálemet, a letűnő, haldokló világba, bár 

erre még néhány napot várni kell. De ezek a napok sem eseménytelenek. Sőt! Mintha csak a jézusi 

tanítás, küldetés esszenciájával találkoznánk. Annyi minden történik ebben a néhány napban. És 

mindennek kiemelkedő jelentősége van a mi üdvösségünk szempontjából. 


