Virágvasárnap               

Azon a napon virágzott a Föld!
Pálma nőtt a tövisek helyében, 
amikor annyi kiáltás hangzott:
„Áldott, Aki jön az Úr nevében!”

Ó, az a nap nem tartott sokáig. 
este lett, s elmúlt a többi között, 
bár összeértek a keresztutak, 
s az örök győzött az idő fölött; 

de akkor ott, a virágos lejtőn, 
ahová az a kis szamár lépett, 
még nem tudta más, csak az Úr tudta!
A szívek lángja ellobbant, kiégett!

A földi út kezdete és vége 
átívelt a virágvasárnapon, 
hogy a halálon győzzön az élet 
a dicsőséges húsvét hajnalon. 
	Lukátsi Vilma

A mi Hősünk 

Győztes Hősnek jár a pálma, 
Virágeső hull útjára, 
Hozsánnát zeng ezer ajak, 
Tárva-nyitva ajtó, ablak. 

Áldott, ki az Úr nevében 
Jöttél hozzánk! Vártunk régen. 
Nagy az öröm, nincsen lárma, 
Boldogan jár házról-házra. 

Bűn, betegség, baj megszűnik, 
Ördög hada mind eltűnik. 
Ahol szelíd, szent alakja 
A szívet meglátogatja. 

Hozza a hitnek malasztját, 
Kegyelmének gazdagságát. 
Reménységet, szeretetet,
Vigaszt, erőt, békességet. 

Teljesülve a szív vágya, 
Lelkünkből felszáll a hála… 
Jézus nevét zengi ajkunk 
Néki térdet, fejet hajtunk. 

Ő a mi legnagyobb hősünk, 
Kit imádva dicsőítünk. 
Legyen áldott, ki Őt adta 
Nekünk örök diadalra. 
	Bányai Ferencné
Virágvasárnap

Jeruzsálem körül a nép 
Ily örömzajt nem hallott rég. 
A hajnal pirkadása ma 
Mintha szebben mosolyogna…
Érzi a nép, hogy ünnepély lesz, 
Készül tehát az ünnepélyhez.
Már hallatszik a kiáltás:
„Hozsánna! Jön a Messiás!”

E hír gyorsan száll a légben 
S lángra gyúl a nép szívében, 
Örömmel siet eléje 
S pálmát lenget feléje. 
Felső ruháját leteríti, 
Útját virágokkal behinti 
S köszöntve Jézust, mint királyt, 
Ujjongva „Hozsánnát” kiált. 

Akit a szentek sok évvel 
Előbb vártak jó reménnyel, 
Népe közé megérkezett
Kinek népe örvendezett. 
Jeruzsálembe megy szerényen, 
Alázatosan, nem kevélyen 
S minden ajak azt kiáltja: 
Dávid fiának hozsánna!

Úgy az ifjak, mint a vének 
Ajkán zeng dicsérő ének…
Ki a napot régen várja, 
Karját Jézus felé tárja, 
És mindnyájan szent Nevét áldják, 
Örömrivalgás közt kiáltják:
„A nagy Király áldott legyen, 
Ki jött az Úrnak nevében!”

A nagy örömrivalgásra
Siet a nép, hogy Őt lássa…
A beteg elhagyja ágyát
Hogy teljesíthesse vágyát; 
Hadd lássa Őt a háztetőről, 
Vagy csak az ablakon keresztül…
És ott rebegi el nyomban: 
„Áldott az Úr a magasban!”

Lelkünk édes örömével, 
Szívünk összes érzetével 
Siessünk mi is elébe
S lépjünk hittel közelébe.
Életünk örömvirágait 
S hódolatunk pálmabokrait,
Mindent Jézusnak adjuk át 
S kiáltsunk örök „hozsánnát”!

Az ünneprontó 

Az ünnep zaja az eget éri, 
Tolong a nép a rézoltár körül. 
Míg az énekkar az Urat dicséri 
Vásári nép a téren tömörül. 

De egyszerre zaj támad, nagy rikoltás
A zsivajban egy sátor porbadől. 
Felhangzik itt-ott egy éles sikoltás, 
S az oszlopcsarnok lépcsője felől 

Egy férfi toppan a kufárok elé
Kezében korbács, arcán égi tűz. 
Amint kezét a magasba emelé,
Villámló szeme mindenkit elűz. 

És zeng a szava, mint zúgó szél az éjben. 
„Ki a templomból, kétszínű sereg!
Ima helyett a megrontott szentélyben 
Vásári zaj, s kint csorda hentereg? 

El innen, el, ha addig kell csak oltár
Míg álmaidban lángja nem zavar, 
De dől hited és elnémul a zsoltár
Ha fagyos szélben rád hull az avar... 

Itt ünnepeltek - otthon dúl az átok!
A hit és vallás csupán csak beszéd, 
De hétköznap más nem ismerne rátok - 
Templom, törvény elfeledve rég!

Kell a templom, de nem félsz annak Urától!
Oltárt gyújtasz, mert fénye téged ér. 
Jövőt kutatsz, mert irtózol a mától 
Istent hívod, de reszketsz, ha betér!”

Miként a zápor lejtő oldaláról 
Lesöpör mindent, ami gyökértelen: 
Futott a nép is, ki közel, ki távol; 
Csak ő maradt ott, zord fenségesen. 

- Néhány nap múlva virágzó fák alatt
Az égre, a földre sötét gyász terült …
A Golgotára nagy gyászmenet haladt
Az ünneprontó keresztre került. 
	Békefi Pál 


Virágvasárnapi ének 

Kriptaként bezáruló bűnös szívek, 
Hol a falakon ajtók nincsenek, 
És ablak sincs, hogy nyitott függönyén 
Életet sugározzon be a fény, 

Most hogy a télnek bilincse lehullt
S földünk vállára zöld palást borult, 
Nyissatok ti is ajtót, ablakot, 
Bebocsátva a mennyei Napot!

A Napot, Aki Betfágé alatt
Ezüst olajfák árnyában haladt. 
Míg Jeruzsálem kapui előtt 
Alázatosan látták jönni Őt, 

Kik hozsannára dicsőséget zengtek, 
Ágakat szórtak, köntöst terítettek, 
S virágesővel áztatták a port, 
Hol később csorgó verejtéke folyt. 

És vére folyt a koponyák hegyén, 
Mert szíveinktől távol volt a Fény. 
A világosság és a Szeretet, 
Melyekért Krisztus megfeszíttetett. 
	P. V. 

Virágvasárnaptól - Golgotáig 

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom, 
S hova nem jut, majd köntösöm teszem, 
Hozsánnázva kiáltom lelkesen: 
Óh, jöjj, lakozz velem!

Amit adtam, lásd mindet keveslem, 
Szívemet is ráadom, ez nekem 
Legtöbb, mit bírok; köntösöm után 
Szépen kiterítem az út porán, 
Eléd, vágyam nyomán. 

S lelkendezem. Vaj’ lesz-e rá szavad, 
Ez áldozat mily örömet arat? 
Te sírsz, arcodon gyász felhője ül
S én Téged hívtalak meg ünnepül? 
Ujjongásom elül. 

Sötét napok nagy kínja szemedben. 
Látod a várost romokba verten, 
Magadat is. (Mit az öröm nem lát)
Az Isten-Fiát fára szegzetten. 
Szívem visszaveszem.

Örömnek szántam, búnak nem adom. 
Nincs már hozsánnám, beborult napom, 
Hogy fordulhat a hajnal így estbe, 
Virágaim hervadásba veszve, 
S a köntös kezemben. 

Új zajongás, vajon mi lehet az?
A városon túl mit kiáltanak? 
A Király! S üvöltnek összevissza;
„Keresztre föl!” E látványt ki bírja? 
Én okoztam volna? 

Elhagytam Őt, ott, akkor az úton? 
Hogy most kelljen Golgotához futnom? 
- Én Királyom! Földöntúli kínban 
Hozzád jöttem igaz bűnbánatra 
Méltó hódolatra; 

Hozsánna, hozsánna! Zengi ajkam!
Kereszted megérlelt, megváltattam!
Áldott, Ki jő az Úrnak nevében!
Véred megmosott, nyomodba tértem, 
Szent ünnepre értem. 
	Stefura Erzsébet 

Csodás nagy esemény!

Világra szóló esemény
történt egykor itt lenn,
Fiában: emberi testbe
költözött az Isten!

Dicsőségét szemünk elől
bölcsen elrejtette,
midőn Fiát - csecsemőként -
jászolágyra tette. 

Királyt vártunk, de szolgaként
jött közénk az Áldott,
megismerni közelebbről
embert és világot.

Bibliánk bár beszél róla,
de alig ismerték,
szavát nevelő szülők is
sokszor nem értették.

Aztán, férfikort elérve,
tanítani kezdett,
csodálkozó ámulatba
ejtve a sok embert.

Mint egyszerű néptanító
a falvakat járta,
szíve megtelt szánalommal
szegényeket látva. 

Főpapság csak vetélytársat,
mást nem látott benne,
énekelő kísérettel,
szamárhátán menve. 

S mint lázítót, gonosztevőt,
halálra ítélte,
mert nem tudta: Isten Fia,
meghalni jött érte!

Ez a csodás nagy esemény, 
máig sem ért véget,
Jézus él! És ki Benne hisz,
vár rá örök élet! 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2009. III. 29.


Alázatos Király!



Élt régen egy szelíd 
alázatos Király,
békét hirdetett, hol
dúlt a harag, viszály.

Sokszor csak az utalt 
királyi voltára,
ha csoda ment végbe 
hatalmas szavára!

Áldott Szent Nevére 
hányszor hoztunk szégyent,
nem hallgattunk rá, 
ha követésre kérlelt.

Amíg javunkra tett, 
addig követtük Őt,
szegények Barátját, 
a csodákat tevőt.

Lába elé hálánk 
virágesője hullt,
midőn szamárháton 
a városba vonult.

De mikor megláttuk 
a Golgota hegyen,
két gonosztevő közt 
függni, mezítelen,

főpapokkal együtt 
Jézust megvetettük,
pedig mi vétkeztünk 
s Ő halt meg helyettünk!

Már kezdettől a bűn 
uralkodik rajtunk,
s mint szélben a nádszál, 
ide-oda hajlunk,

mindig oly irányba, 
ami tetszik nekünk,
semmi ne zavarja 
kényelmes életünk. 

De sokszor szégyelljük 
Megváltó Urunkat,
ha gúny ér miatta, 
meghúzzuk magunkat!

Súlyos oka van rá, 
ha néha ránk pirít,
mikor látja gyáván 
elbúvó híveit. 

Pedig a menny hona 
nem a gyáváké lesz,
nekik semmi közük
Jézus keresztjéhez!

Kárhozat hona vár
a gyáva seregre,
csak a bátor harcos
juthat győzelemre!

Üdvösségre az út
próbákon át vezet, 
nem szegélyezi azt 
testi vágy, élvezet.

Gyávaság, kényelem, 
veletek félre hát,
csak győztesek nyernek
a mennyben koronát!

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2009. II. 4.

Örök virágvasárnap

Jövök, Uram, most várágos ággal, 
Ujjongva kiáltom: Hozsánna! Hozsánna!
Megyek Veled, szent, rajongó vággyal
Jeruzsálembe, vagy – fel a Golgotára:
Halló fülekbe belekiáltom:
Imhol jön nékem az én Királyom!

Jövök, Uram, most fel diadalra,
Virágdísszel kísér a sokaság Téged,
S megyek Veled, ha majd leroskadva
Kereszted alatt hull, hull a verejtéked. 
Halló fülekbe belekiáltom:
Ímhol jön nékem az én Királyom!

Jövök, Uram, nézd, mit hozok Eléd:
Legázolt, széttépett, összetiport Tavaszt.
Üres szívet, mely kitárul Feléd,
Melyben megváltásod új életet fakaszt:
Halló fülekbe belekiáltom:
Ímhol jön nékem az én Királyom!

S jövök, Uram, ha egyszer hív szavad,
Ha égi fényben és dicsőségben látlak.
S megnyílt kapunk tündöklő íve alatt
Testvéreim újra Hozsannát kiáltnak.
Halló fülekbe belezengem:
Az én Királyom, íme, vár engem!
 (R. Lukátsi Vilma)
[Válogatott vallásos versek, - összeállította Antal Ilona, Szigetszentmiklós. 1972, gépelt]

ÁLDOTT, AKI JÖN     

Pálma hull, térdek mélyen hajlanak
Amerre Jézus elhalad.
Ujjongó szavak... új virágeső...
„Áldott a Király! Áldott aki jő!’’

Jeruzsálemnek útja csupa fény,
Virágvasárnap... régen várt remény.
Örömmámorban ül a nagy tömeg
Jézusnak egy utolsó ünnepet.

S míg minden virág elébe lehull,
Jézusnak arca lassan elborul.
Látja előre a nagy végzetet
És megsiratja Jeruzsálemet.
         Kárász Izabella


JÖN A KIRÁLY        

Hirtelen felharsan: Hozsánna Tenéked,
Ki most Jeruzsálem kapuit átléped!
Ifjak és gyermekek üdvkiáltása száll,
Mind ruhát terít le s pálmát lengetve vár:
Ímé, jön a Király!

Hozsánna Tenéked, a Dávid Fiának,
Akit az emberek lelkesülten várnak.
A nagy Jeruzsálem hódoló népe vár,
Boldog az a lélek, aki most Rád talál:
Te mennyei Király!

Jöjjünk mind, őszintén, szívünket kitárva,
Fogadjuk be Őt és zengjen a Hozsánna!
Boldog, aki készen a Megváltójára vár,
Mikor dicsőségben arkangyal trombitál,
Mert eljön a KIRÁLY!
              Vad Lajos

VIRÁGVASÁRNAP       
  
Virágból terül útjára szőnyeg, 
Dús pálmaágak eléje dőlnek.
Örömben úszik, tombol a nép.
Hozsannát kiált egyre szüntelen, -
S Ő szamárháton, szomorún megyen..

Hidegen hagyja hódolat, lárma;
Isteni fejét porig alázva
halad ujjongó néptömeg között:
Reá halálos bánat költözött...
Hozsánna zúg fel újra és megint.
S az Úr jós-szeme távolba tekint - 
Virágzuhatag ma csak reá hull,
Holnap egyetlen fűszál sem borul
Már lába elé.

Megsápad, elhervad holnapra minden,
Gyűlölet forrong sok ezer szívben,
Az öröm-mámor gonoszságba fúl;
„Feszítsd meg!“ - hallszik a hozsánnán túl.

Gyötrelmek útja ez a diadalút.
Egyenesen a Golgotára fut,
Hol megácsolt keresztfa integet.
De égbe csak ez az egy út vezet!
                 K. Perecz Ilona.

VIRÁGVASÁRNAP 

Akkor... ott is rügyfakadás, bimbót nyitó
virágvasárnap volt!
melyen a két szamarat vezető tanítvány
s a Jézust várók készülődése folyt.
- Olajágak, új s viselt ruhák keverve 
díszítették a felvonulás útját,
S minden rendezés nélkül, kéretlenül
üdvre-csodára várók a hozsannát zúgták...
- Nem tudom, közülük tíz, húsz vagy száz-e az,
ki Jézusban a Krisztusra vár.
Vagy csak egy van számítás nélkül?!
A Mester terhét hordozó szamár.
                     - - - - - - 
Ma is virágvasárnap van! 
Rügyfakadás, bimbó-hasadás.
Ezenkívül? Ki tudja... Van-e más?
- Akad-e gyér hozsannázók között egyetlen egy
Kiben a számítást megöli a Mester-rajongás?
Akad-e tíz, húsz, vagy száz, ki terhet akar,
a Krisztus terhét vinni?
Akad-e, kit a megújhodás alapjába
pillérnek lehet tenni?
Akad-e csak egyetlen tanítvány
ki nem rántja gyáván félre a Krisztus szamarát?
S mert annyi a gyáva, annyian félnek,
enged-e felszállni... egy halk, erőtlen hozsannát?
Hozsannát:  igazi, szívből jövő,
Krisztust köszöntő hozsannát.
- Hozsannázni hivatás. Ez az én hívatásom,
Így vinni a Krisztus terhét.
Ma... most... azoknak, akik még akarnak,
akik még mernek hinni.
                Tamáska Gyula

VIRÁGVASÁRNAP 

Olajágak hullnak Jézus elébe, 
Pálmát lenget, úgy követi a népe. 
Szamárháton jön a béke Királya, 
A hozsannát száz torok is kiáltja.

Ő az, aki jön az Úrnak nevében, 
Akiről az Írás beszél eképpen: 
,,Örülj, Sion, imhol jő a Királyod, 
Üdvöt hoz, ha néki kapud kitárod!’’

Én is, Uram, leborulok előtted, 
Ajkaimról visszhangzik a dicséret; 
Kitárom most nagy örömmel a szívem, 
Királyom vagy, te kormányozd az éltem!
	Hamar István, 1979.


VIRÁGVASÁRNAP 

Miképp fogadjunk kétszínű nap?
Te diadalkapu: a sírba!
Derült álarca a halálnak...
Verem, virágokkal borítva.
Vaj’, nyílhat-e örömre ajkunk?
Vagy jobb: bánkódva elsiratnunk?

Szent város, ünneplő ruhádat,
Kár, kár a porba leterítned.
- Nem félsz-e az Isten fiának
Leplezetten mutatni szíved?
...S szedetlen lombjaikkal a fák,
A golgotát jobban takarnák...

Választott nép, te népek népe,
Végső napod mért hogy nem ez lett?
Ha ezzel szállsz a semmiségbe:
Örök dicsőség zeng nevednek!...
Szíved úgy, pillanatnyi lázba,
Ah csak magát, magát gyalázza!

Jézus, ki jössz az Úr nevébe, -
Jövel, szállj szívünk templomába,
S ha szennyes, kufár érezésre
Találnál ennek pitvarába:
- Míg ajkainkon szent örömdal,
Verd azt ki igaz ostoroddal.
	Szabolcska Mihály (Mustármagok, 192.)

HOZSANNÁS ÚTON   

Hozsannás úton, Jézusom,
Szemedből könnyek hullnak,
Hozsannás úton, Jézusom,
Hazug virágok nyílnak.

Hozsannás úton, Jézusom,
Fájdalom kínja éget,
Hozsannás úton, Jézusom,
Érettünk vérzik szíved.

Hozsannás úton, Jézusom,
Téged gyötör a vétkünk,
Hozsannás úton, Jézusom
Fáj gyáva hitszegésünk.

Hozsannás úton, Jézusom,
Hullnak a drága könnyek.
Hozsannás úton, Jézusom,
Hordoztad bűneinket.
	Bácsi Sándor (A szolgálat útján. 17 oldal)

HOZSÁNNÁVAL  

Vonulj be, Jézus, életemnek 
virágos bársonyszőnyegén!
Hozsánnával, hangos örömmel, 
kitárt kapukkal várlak én.

Virágvasárnap régi fényén 
megtört a Nap és Tégedet 
kínos kereszt, sötét nagy éj várt 
hódolat és a fény helyett.

Ne így fogadjon téged lelkem!
ne ácsoljak keresztet én!
Vonulj be, Jézus, életemnek 
virágos bársonyszőnyegén!
  Kárász Izabella   (Fényből fényességet, 34)

JÉZUS BEVONULÁSA JERUZSÁLEMBE  
Betfágéban még szavát sem hallották, 
Jeruzsálemben már könnye pereg, 
pedig körötte virág hull, s az élet 
ujjong: királlyá teszi a sereg. 

A megfertőzött templom már haragját, 
korbácsütését váltja ki, pedig 
virágvasárnap van, és itt a fényes
csoda-nap: Jézust ma ünnepelik!

Mily messze is van Tőle ez az ünnep!
Nyitott kapu… de nyitott szív sehol?!
Mindennél több, a szép szavaknál drágább 
Jézusnak, ha szív nyílik valahol!

Virágvasárnap! Nyisd ki hát a szívek
zárt kapuját, hogy győzelmes szavad, 
hozsannázásod, virágesőd tessék 
Jézusnak, amíg csendben áthalad. 
   Kárász Izabella   (Fényből fényességet, 34)

VIRÁGVASÁRNAP  

Jeruzsálemnek útja oly csodás, 
olyan gyönyörű, mint egy álmodás. 
Lángolva süt a fénylő Nap, nevet,
nézi ez ünnepi, nagy sereget.

Virágok, ruhák tarka szőnyegén 
jár a dúsgazdag, a koldus-szegény. 
Hozsánnát kiált millió torok, 
és mindannyian olyan boldogok!

Pálma hull, térdek mélyen hajlanak, 
amerre Jézus lassan elhalad. 
Ujjongó szavak…, új virágeső…
Áldott a Király!… Áldott, aki jő!

Jeruzsálemnek útja csupa fény, 
Virágvasárnap… régen várt remény…
Örömmámorban ül a nagy tömeg 
Jézusnak egy utolsó ünnepet.

S míg minden virág elébe lehull, 
Jézusnak lelke lassan elborul. 
Látja előre a nagy végzetet 
és megsiratja Jeruzsálemet. 

Hervad a virág, mi letépve van, 
a nagy tömeg is lassan elsuhan…
Virágvasárnap! Te szép! Te csodás!
Miért múltál el, mint az álmodás? 
  Kárász Izabella   (Fényből fényességet,  35)



A hűség útján

Ment a tömeg közt… egyedül… utána
Büszke szívvel a tizenkét tanítvány,
S még sokan mások. Kölcsönvett szamáron
Vonult a Mester. – Könny csillog szemében.
***
Elcsitult az ünneplés harsogása,
Az örömélmény kihunyt a szívekben,
Közönnyé lett, vagy felbőszült „feszítsd meg”…
Hordták tovább a mindennapok terhét.

Így nem elég! Együtt haladva, nézve
mint tipródnak el a porban a virágok,
Hulló pálmák laza függönyében
a zord kereszt árnyéka felmagaslik.

A húség útja tovább visz: Nyitott sír,
Mennybeszállt Krisztus, gazdag, szép ígéret,
Lélek-tűz: Indít tanítvány hívásra,
Míg beteljesült áldás lesz az élet.
  Bácsi Sándor. 
(Hozsánnázó napok, II. 553. old)

A SZENT KORBÁCS  

Amit Ő font kötelekből
S amivel kiverte az árusokat,
Hová lett az az isteni korbács?
Töprengtem én ezen, de sokat.

Kellene, kellene az a korbács - 
Így vágyakoztam fiatalon -
A galambárusok megint itt vannak,
Hol az a korbácshatalom?

Fiatalon, hogy nekifeszültem,
Duzzasztott az ifjúság gőze.
Hol az a korbács, hol az a korbács?
Van aki fogja, van aki győzze!

Álmomban láttam a Kezet 
És előtte a szaladókat;
Rongyokat szaggat a korbács
És szétcsap kalmár-dáridókat.

És álmomban láttam a Mester 
Isteni szeme villogását
És erőlködtem a szememmel,
Hogy kiszikrázzam  a szeme mását.

És addig, addig erőlködtem,
Amíg a szeme az enyém lett.
S mikor a szeme az enyém lett,
Köröttem minden másképp fénylett.

Akkor tudtam meg, hogy a korbács
Miért nem maradt relikviának:
Mert azzal pattogtatni nincs joga,
Nem szabad, csak Isten Fiának.
       Szalay Mátyás

HOZSANNA UTÁN   
Máté 21:12-16.

Hervadnak már a pálmaágak
Országútján a nagy Királynak.
Szerteoszlik éljenző népe.
A templomig kevés kísérte.
Pénz, üzlet, bálvány felborítva,
Nyerészkedők megszomorítva.
Valahol, a város szívében
Haláláról tárgyalnak éppen.

Nehéz kép ez: tél a tavaszban.
De egy csendes templomsarokban
Ott áll Jézus: tavasz a télben.
Nagyok nélkül, kicsik körében.
Prófétálnak a gyermekszájak:
„Hozsánna a Dávid fiának!’’
- Hallod, Mester, mit zeng az ének? -
Igen, hallom. Isten nevének
Gyermekek adnak dicsőséget.

Míg elhagyják, erősek, épek,
Jönnek a betegek, szegények.
Sánták, bénák kínnal mozogva,
Világtalanok tapogatva.
S ott, a csendes templomsarokban
Üdít, gyógyít mindent, kit áthat.
Szemétté lett a földi látszat.
Megváltott az égi alázat.
 Györi József


TÁRULJATOK!    
	24. Zsoltár
 

Ti, kapuk, emeljétek fel fejeteket!
Táruljatok, örökkévaló ajtók!
Salamonnak ékes oszlopai,
Jeruzsálem faragott kapui,
nem tudjátok-e, ki az, aki jő,
az alázatos, szamáron ülő?
Nem tudjátok-e, hogy köztetek járt,
itt prédikált a boltívek alatt,
itt tanított, a lába itt haladt!
Népéhez jött Ő, de népe szíve
nem fogadta be, zárva maradt.
És nem fogadja az ősi templom,
nem tárulnak a százados ajtók,
nem ismeri fel igazi Urát,
ki korbáccsal tisztítja templomát...
S mint lázadónak, legméltóbb helye:
városon kívül a gyalázat hegye.

Évezredek múltán lehulltak a falak,
a kapuknak már csak romjai beszélnek.
S az örökkön Élőt hirdetik a szelek,
zengik, hogy boldogok, akik Őrá várnak,
jövetele előtt híven kaput tárnak.

Ti, kapuk, emeljétek fel fejeteket!
Lehajtott fejek, emelkedjetek,
bús szívek, ó, tárjatok ma ajtót!
Tekintsetek fel, hisz Ő közeleg!
Már nem szegényen jő. Számotokra
a legnagyobb gazdagságot hozza.
Fogadjátok Őt királyi módon,
Úrhoz méltóan, királyi trónon,
hűségesküvel, hős megvallással,
halálig tartó odaadással!
Hozsannátok diadallal zengjen,
mert uralkodik földön és mennyen,
és egy napon minden szem meglátja,
hogy Ő a dicsőség örök Királya!
	Oláh Lajosné


TANÍTVÁNY A KAPUBAN 

Krisztusom, én várom az érkezésed...
A pálma kész, a harsonák is készek.
Virágok nyíltak a szívem tüzétől,
diadalkapum a mennyboltig ér föl.
Kőszíveket nagy, boldog alázatban
utad elé, utat készítve raktam;
ujjonganak ha rájuk taposol...
S az én szívemben retteg a pokol.
S mint rossz, csavargó, urát sejtő szolga,
bújdosik az éj céda városokba.
A házunkat ünnepre ékesítve
figyelünk már közelgő lépteidre.
Hírül adtam, ahogyan parancsoltad,
a palotáknak és a rongyosoknak;
mindenki tudja már, hogy érkezel...
A gyermekkar hozsánnát énekel.
Mi meg a város szélére verődve
kezünk emelve kémlelünk a ködbe...
Vak koldusok nagy csöndben hallgatóznak;
ördöngös sír, ostor suhog a rossznak.
Lásd, Zákeus a lomb közt kuporogva 
előre néz távol bélpoklosokra,
kik előörsként útkanyarulatnál
várják - tízen - ha könyörülni tudnál.

Krisztusom, piros ködökbe kiáltok:
jaj, hervadók a kétkedő virágok...
Hullámzik, zúg a nyugtalan tömeg,
ma zöld ágat dob, holnap tán követ.
A vámszedőt a háza lelke hívja:
vén láda otthon nem maradt-e nyitva?
Ha késel, holnap, a bevonulásnál
nem tudjuk, hol van eltemetve Lázár.
Vakok, akik feléd tapogatóznak,
a sír árkába botlanak be holnap.
A menő, rongyos, zúgó tömeget
benyelik újra kunyhók, műhelyek.
Szegénynek, ki szolgád, a karja fárad,
jaj, még elejti fényes harsonádat.
Uram bocsásd meg, sírva kérlek, kérlek...
Mint május-eső a gyenge vetésnek,
mint börtönnyitás elsorvadó rabnak,
mint hűvös patak lázas sivatagnak,
mint kárhozottnak egy csepp égi béke,
mint anyamosoly haldokló szemébe,
úgy kellesz most, úgy kérnek, esdenek, várnak...

Minálunk még nem volt virágvasárnap.
Kezünk remeg és húnynak már a mécsek...
Krisztusom, én várom az érkezésed.
	Muraközy Gyula
Hozsánna!… Halál!… Diadal!… 

Kedron völgyéből tavasz-illat árad, 
Lágy szellő viszi Jeruzsálem felé…
A megújhodó élet zsongó muzsikája, 
Kíséri halkan a kőházak közé…
Gyönyörű tavasz van… Mandulavirágos, 
Varázslatos, csodálatos napja. 
Áldozatul küldi a völgy az illatát 
És himnuszt zeng a Kedron patakja. 
A város élénk. A nép az utcán tolong, 
Mert hire jött: egy Ember közeleg, 
Aki csodát tesz, betegeket gyógyít...
A Messiást várók szíve megremeg. 
Remény csillan a sóvárgó szemekbe, 
A lelkek mélyén a tűz fellobog. 
Szabadító jön, a világ Megváltója, 
Érte a népek szíve vár, dobog!
Próféta! Jézus! Názáretből való!…
Egyszerű fia egy falusi ácsnak 
De soha még ember így nem szólott, 
Megrázó erővel a bűnös világnak. 
Szava ízzó, mint folyékony arany. 
Igazság, erő, mi belőle árad. 
Jóság, alázat símul a szemében 
És emberekért munkálkodik, fárad. 
Messziről morajlást hoz a tavaszi szél, 
A csodatevő próféta közeleg. 
Ellenállhatatlan, csodás erő viszi 
Az embereket egymáshoz közelebb. 
Egyszerű ruhában, szamárháton ülve, 
Jön az Ember, a bűnösök barátja, 
Tanítványai körülötte mennek, 
Sokezer torok a hozsánnát kiáltja. 
„Hozsánna Néked!” Harsogja a tömeg, 
„Ki jössz az Úrnak dicső nevében!”
Öröm-mámor tombol a lelkekben, 
Legtöbb embernek könny ül a szemében. 
„Hozsánna Néked! Dávid Fiának!
Te vagy a dicső, hatalmas Király!
Izráel népe a próféciák után, 
Messiás, Messiás! A jöttödre vár!”
Pálmák lengnek, virágok hullanak 
Szőnyegek terülnek le a poros útra, 
Dicsőség, hozsánna, Isten Fiának, 
Ki a reménységnek örökvizű Kútja.
Dicsőség Néked! Jézus, Messiás!
Az örök város így fogad ma téged. 
Bevonultál a lelkekbe, szívekbe, 
S meghódítottad a Te bűnös néped. 
		*
A helytartó előtt lármás tömeg tolong, 
Öklüket rázzák, vádat kiáltanak, 
Bent Pilátus faggatja az Embert, 
De sokszor némán marad a szent ajak. 
Tegnap még ünnepelt király volt, 
Tegnap még szemét nyitotta a vaknak, 
Ma már fogoly s dicső homlokára 
Gúnyból, tövisből koronát raknak. 
A nép vádol, a nép könnyen felejt, 
Már nem emlékeznek a sok csodára. 
A meggyógyított vakok és bénák is, 
Halált kiáltanak az Ember Fiára. 
Jézus már ott is áll. Pilátus rámutat: 
„Íme az Ember! Én tisztának látom!”
A tömeg felzúg: „Feszítsd meg Őt!”
Pilátus szól: „Én mégis elbocsátom!”
„El ne bocsásd! Inkább Barabást!
A mi népünk Őt bűnösnek látja! 
Ha elbocsátod, vedd most tudomásul, 
Nem vagy többé a császár barátja!”
A nép követel. Pilátus megdöbben. 
A „császár barátja” meghajtja fejét, 
Csendesen hallgatja a követelést, 
És megváltoztatja az ítéletét. 
Szól: „Barabbás mehet!” Kezeit megmossa. 
„Ez Ember vérétől én ártatlan vagyok!”
S átadja Jézust a népnek kezébe, 
Kik megcsúfolják a drága Főpapot. 
		*
Kedron völgyében keresztet ácsolnak, 
Virágok hullanak, a tavasz is gyászol… 
A legszebb virág, a világ reménysége 
Az emberi szívekbe már alig világol. 
A megcsúfolt Mester, a Jóság, Szeretet, 
Már ott roskadoz a kereszt súlya alatt. 
Vér csurog drága, sebzett homlokáról 
S verejtékével a porba hullanak…
Megtört szemében a fájdalom könnye, 
Mint drága gyémánt csillog a nézőre. 
Nincs aki segítsen, nincs aki megszánja, 
Durván rátámad a poroszló s őre. 
A Golgotára visz fel az utolsó útja, 
Gyűlölet köve az, amelyen botladoz. 
Tegnap: hozsánna, virág, diadal, 
Ma: halál, szitok, mit a nép kiáltoz: 
Már áll a kereszt, fenn a Golgotán, 
Átütve a drága szív, a lábak, kezek. 
Elszállt ajkáról az utolsó sóhaj, 
Sötétség borít be földet és eget. 
A nép riadtan áll a kereszt körül, 
A mennydörgéskor egy ajak sem szólt. 
Csak a százados szólalt meg utána: 
„Ez ember valóban Isten Fia volt!”
		*
Kedron völgyéből tavasz illat árad. 
A Golgota hegyén nyílnak a virágok. 
Jézus feltámadt, diadalt aratott!
S megváltotta a bűnös világot. 

Ember! Ki az élet útján botladozol 
S előtted nincs fény, csak a sötét este, 
Nem vesztél el, mert az örök élet fénye
Ragyog le rád, csak nézz fel a keresztre!
 Somogyi János



A Királyt áldom

E virágvasárnap 
Ünnepi ruhámat
Felöltöm magamra.
Illatos virággal,
Kezemben pálmával
Kiáltom: Hozsánna!

A Királyt áldom,
Jóságát csodálom,
Meghajlok előtte.
A felsőruhámat,
Zöldellő pálmámat
Leteszem elébe.

Szamárnak vemhén,
A sokaság élén
Alázatosan jön.
Minden, ami él,
Tenger, föld és szél
E nap néki köszön.

Bár Ő nem mondja:
Királyok Királya,
Istennek Felkentje.
Az elesett embert,
S mit a bűn tönkrevert,
Eljött, hogy megmentse.

Nem fegyver élével,
De szeretetével
Uralkodik ma is.
Bűnbocsánatot nyer,
Igaz békére lel,
Mindaz, ki benne hisz.

S míg szent méltósággal,
Királyi jogarra
Csendben jár előttem
Lába zsámolyának,
Örökös trónjának
Felajánlom szívem.

E virágvasárnap
Ünnepi ruhámat 
Felöltöm magamra.
Illatos virággal,
Kezemben pálmával
Kiáltom: Hozsánna!
Gergely István, 2015 (Rám köszönt az élet, 50-51)

Csak Őt ünnepeljük!

Mint az örvendező 
Virágvasárnapi sereg,
Örüljünk Jézusnak,
Legyen Ő a legkedvesebb!

Most nem szamárháton:
Szeretetével jön felénk.
Kegyelme szirmait
Ő szórja jósággal elénk.

Legyőzte a halált, 
Uralkodik égen-földön,
Úr a szívek fölött,
A nap, a hold Néki köszön.

Hozzuk mi is ruhánk,
És mindazt, mi bennünk ékes.
Mindent adjunk oda,
Ami számunkra értékes.

Csak Őt ünnepeljük,
Mint királyok Királyát,
Így a dicsőségben
Is lengethetjük pálmánk.
Gergely István, 2014 (Rám köszönt az élet, 52)


Jön már a Király!

Feltűrte szent karját az egek Ura,
Királyi jogarral a színre lépett.
Rettenetes sereg nyomul utána,
Remeg a szíve minden ellenségnek.

Szamár vemhén ülve jön már a Király,
A tekintete tekintélyt parancsol.
Az önkéntes dicséret magasba száll,
Ki nem akar is, előtte meghajol.

Fegyverrel nem lehet megállítani,
Hívei szívében nincsen félelem.
Ha egyet megpróbálsz elnémítani,
A helyében száz hozsannázó terem.

A szívek áldott nagy Királya Ő,
Hatalmát nem fegyverek biztosítják.
Békesség Királya, drága Megmentő,
Követői szeretetből szolgálják.

E Királynak ne légy az ellensége,
Közömbösen figyelmen kívül ne hagyd!
Amíg nem késő, lépj be seregébe,
Rendelkezéseit örömmel fogadd!
Gergely István, 2012 (Rám köszönt az élet, 53)

Krisztus királysága

A Királyt dicsőítő tömegben
Sokféle ember felsorakozott.
Volt, akit a kíváncsiság vitt oda,
És volt, aki végleg bosszankodott.

Még a tanítványos sem értették
Jelentőségét az eseménynek.
Csak Isten tudta igazi számát
A rideg, felszínes résztvevőknek.

De a sokaság legnagyobb része
Szívből örült a szelíd királynak,
Míg egy szamárnak vemhén közeledett,
Hogy beteljesítse, amit várnak.

Pálmaágak és színes virágok
Özönével hullottak útjára.
Szőnyeggé lettek a szép felsőruhák,
Ujjongva kiáltották: Hozsánna!

Krisztus királysága, nem véletlenül,
Táborokra osztja a világot:
Ma is vannak, kik bosszúval illetik,
Mások örömmel hoznak virágot.

Amikor dicsőségben visszatér,
Lesznek, akik az öklüket rázzák.
Magas hegyek alá menekülnek,
Mert sosem akarták királyságát.

De azok, akik most meghajolnak,
Szívből szeretik a Szolgakirályt,
Egy örökkévalóságon át zengik majd
A Királyt méltató hozsannát.
Gergely István, 2015 (Rám köszönt az élet, 54)

Örvendjünk Jézusnak!

Amikor Jézus utoljára
Jeruzsálem felé közeledett,
Ujjongó örömmel fogadta
Az elébe felvonult sereg.

Bár szamárnak vemhén érkezett,
Győzedelmes királyként fogadták.
Mivel látták mindazt, amit tett,
Felismerték benne a Messiást.

Mélyen meghajoltak előtte,
És az örömük nem ismert határt.
Semmit sem tagadtak meg tőle,
Teljes torokból mondtak Hozsannát.

Kik hittel szívünkbe fogadtuk,
Mondjunk mi is hangos dicséretet!
Mi értékes, eléje hozzuk,
Tele torokkal zengjünk éneket!

Ő nemcsak fejedelem nekünk,
Hanem életünknek Megváltója,
Ki elhagyta a mennyet értünk,
Hogy a bűnös szívünket megtisztítsa.

A legnagyobb ellenséggel is,
Mint bátor, elszánt harcos, szembeszállt,
Keresztre feszítették, mégis
Diadallal legyőzte a halált.

Mert Ő lett életünk Királya,
Szívből örüljünk mi is Jézusnak!
Lelkünk hálával magasztalja,
Ha nincs is mindig virágvasárnap.
Gergely István, 2014 (Rám köszönt az élet, 55)

Övé a dicsőség

A tömeg ujjongott,
Hozsannát kiáltott
Áldva köszöntötte.
Ruhákon lépdelt,
Volt aki letérdelt,
És úgy éljenezte.

A szamár, mily balga,
Ha úgy tekint magára:
Mindez érette van!
Hogy majd ünnepelni,
És csodákat tenni
Őt várják a városban,

Ha egy pillanatra 
Azt gondolta volna:
Ő a legfontosabb,
És nem Teremtője
Miatt van a léte:
Királyt így hordozhat.

Nagy szamár lett volna,
Hogyha azt gondolja:
Neki éljeneznek.
Ha nem veszi észre:
Első kedves terhe
Ura mindeneknek.

E szamár csikója
Hívők oktatója,
Mert hamar felejtik,
A sok-sok hozsanna,
A dicséret szava
Nem őket illeti!

Terheket cipelni,
Másokat segítni
Mindig nagy kiváltság.
A Királyt nem vinni,
Néki nem szolgálni
Igazi szamárság!

Ez áldott ünnepen
A Királyt dicsérem,
Vemhétől tanulok.
Akkor van értékem,
Igaz dicsőségem,
Ha Jézusnak szolgálok.

E virágvasárnapon
Hozzá száll fohászom:
Én is hordozhassam!
Hogy a dicsőséget,
Ameddig csak élek,
Mindig néki adjam!
Gergely István, 2015 (Rám köszönt az élet, 56-57)

Sírjunk Jézussal!

Jézus szíve bánattal volt tele,
Miközben sokan dicséretet zengtek,
Semmi nem volt elrejtve előle,
Szomorú volt, hiába énekeltek.

Látta népének hitetlenségét,
És azt is, ami a templomban zajlott.
Hogy a szent hajlékot megfertőzték,
Üzletté váltak a szent áldozatok.

Sírt, mert látta népe keménységét,
Az intő szót mind elutasították,
Mert a meglátogatás idejét,
A kegyelmi időt elpazarolták.

Szent látásban már tornyosultak 
Sötét vészfelhői az ítéletnek.
Jézus könnyei azért hullottak,
Mert látta szomorú sorsát népének.

Míg sokan hamis mámorban élnek,
Jézussal mi is hullassunk könnyeket!
Hisz, kik ma vidáman énekelnek,
Holnap hangosan kiáltják: Feszítsd meg!

Sírjunk, mert a vallásosság leple
Ma is ezernyi vétket betakar.
Az áldozat nincs Isten kedvére,
Amíg az ember azt tesz, amit akar.

Látva az ítéletnek pallosát,
Amely kész lesújtani a bűnösre,
Ne fojtsuk vissza szívünk jajszavát,
Míg szeretteink nincsenek megtérve.

Míg Jézus sirat, mi is sirassunk,
És legyen bennünk kegyes igyekezet,
Lelkünk tisztaságára vigyázzunk,
Hogy miattunk ne hullasson könnyeket!
Gergely István, 2014 (Rám köszönt az élet, 58-59)

Szüksége van rád!

A fügefához kötözött szamár
Álmában se gondolta volna,
Hogy amikor a Király arra jár,
Őt választja a bevonulásra.

Addig senki nem igényelte,
Hámtalan hátán senki nem ült még.
Ki látta, mindenki lenézte,
Rajongó seregek nem követték.

Ha most sokan nem értékelnek,
Ne csüggedj el, kedves testvérem!
Majd nemes szolgálatra kérnek,
Ha a Mester érted is üzen.

Ha most megkötözött az élet,
Fogva tart a család, feladat,
Gyötörnek vágyak, kísértések,
Urad mindent megváltoztathat.

Életed, jövőd a kezében van,
Nem szólhatnak bele emberek.
Nem véletlenül vagy e világban,
Hidd el, ki van jelölve a helyed!

A Mesternek szüksége van rád,
Van, amiben te kellesz neki.
Te vagy az a kéz és az a láb,
Mely áldott tervét véghezviszi.

És ha majd üzen: Oldjátok el!
Tervét veled mások bár nem értik,
Indulj bátran, szent reménységgel,
S örülj nagyon, ha Urad dicsérik!
Gergely István, 2015 (Rám köszönt az élet, 60)

Virágcsokrom hozom

Virágcsokrot szokott adni
Gyermek az édesanyjának,
Vőlegény a menyasszonyának,
És ez nagyon kedves dolog.

Az első virágvasárnapon
Jézus kapott sok virágot,
Magasztalást, hódolatot,
Mint Királyukat, tisztelték.

A sokaságtól megtanulva
E szent virágvasárnapon,
Virágcsokrom én is hozom
A dicsőség Királyának.

Pálmafák lombja, szép ruhák
Ma minden Őt illeti meg:
Hódolat, hála, tisztelet,
És a királyi korona.

Millió színes virágszál,
Szívem bársony szeretete,
Hűségem tarka szőnyege
Borítja tövises útját!

Most is csendesen jön felém.
Jóság, szeretet és béke,
Alázat a király jelvénye.
Nyájasan szól, hogy kövessem.

Hálával borulok elé,
S míg szép virágcsokrom hozom,
Örömmel, boldogan vallom,
Hogy a szívem csak Jézusé!
Gergely István, 2015 (Rám köszönt az élet, 61)

Virágvasárnapi dicséret

Dicséretet mondok ma is Neked,
Légy üdvözölve, királyok Királya!
Másokkal együtt meghajlok előtted,
Ajkamról magasba száll a hozsánna!

Ünnepellek, mint Isten szent küldöttét,
Aki bűnösöket megváltani jött.
Múlik már az éj, oszlik a sötétség,
Az igazság győz a hamisság fölött.

Országod a szeretet országa,
Határaidon belül békesség van.
Nincs szükség fegyverekre, kardra
Annak, ki hisz végtelen hatalmadban.

Nagy voltod szegénységedben tündöklik,
Hívő követőid ezért csodálnak.
Alázatod dicsőséged hirdeti,
A békét keresők mind melléd állnak.

Velük együtt a lelkem is magasztal,
Drága Megváltóm, békesség Királya!
Messze száll e virágvasárnapi dal,
Dicső neved örökké legyen áldva!
Gergely István, 2012 (Rám köszönt az élet, 62)


Virágvasárnapi virágcsokrom

Nincsenek pálmák körülöttem,
Nem olyan vidéken születtem,
És a kemény, hosszú tél miatt
A virágok még alig nyílnak.
Most lelkem virágait hozom,
Kérlek, lépkedj bátran azokon!
Uram, szívből téged dicsérlek,
Hozsannát kiáltva köszöntelek!

Csak Te vagy imádott Királyom,
Kegyelmes Megváltóm, Jézusom!
Szeretetem nyíló rózsája
Utadnak legyen szép bársonya.
Hűségemnek pálmaágai,
Fáradságod, szomjad enyhítik.
A hit, remény és a bizalom:
Drága felsőruhám utadon.

Hozsannát kiáltok most neked,
Rólad örömmel énekelek.
Fogadd kedvesen könyörgésem,
Ez hitben való dicszengésem:
Tudom, Te vagy a várt Messiás,
Tőled árad rám minden áldás.
Lásd, szabadításodat várom,
Mindenható, dicső Királyom!

Míg mások gúnyosan megvetnek,
Vagy közömbösen nevetgélnek,
Jézus, én Királyként imádlak,
Alázatban téged szolgállak.
E virágtalan, hideg tavaszon
Ez az én színes virágcsokrom.
Kérlek, fogadd el kedvesen,
Így terítem utadra életem.
Gergely István, 2015 (Rám köszönt az élet, 63)





Énekek 


Miféle nagy népcsődület, És mit akar e nagy tömeg, 
Mely összejön nap-nap után, E nép, ó, vajon mit kíván? 
/:Halld, mily örömmel hirdetik: Názáreti Jézus most megy itt!:/ 
2. De hát e Jézus ki lehet, Hogy így buzdul e népsereg? 
Ifjú, öreg és sok beteg, Mindenfelől Hozzá siet. 
/:És íme, újból hirdetik: Názáreti Jézus most megy itt!:/ 
3. A drága Jézus Krisztus Ő, A Megváltó, Üdvözítő! 
Szavára föltámad a holt, És járni kezd, ki sánta volt. 
/:Még a vakok is hirdetik: Názáreti Jézus most megy itt!:/ 
4. Mily áldás, hogy még szertejár, És bűnösökre most is vár, 
Zörget, keres köröskörül, Örül, ha ember üdvözül. 
/:Hirdessük szerte ezt a hírt: Názáreti Jézus most megy itt!:/ 
5. Ó, bűnös, tárd ki szívedet, Ma még üdvöd megnyerheted, 
De ha a kegyidő lejár, Akkor megtérni késő már! 
/:Késő! A föld e jajtól reng: Názáreti Jézus már elment!:/ 
 (A hit hangjai, 494)



A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna! Zeng a kiáltás előtte, utána; Zöld ágakat szegdelnek útjára, Békességet hoz népe javára. 
  2. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe’, Általa léptünk az Isten kedvébe, Békesség ott fenn a mennyországban! Áldott az Isten a magasságban!
  3. Ó, lelki ország, Istennek országa, Mily édes ebben Jézus királysága! Szelíd, szegény ez, és alázatos, De nagyhatalmú és csodálatos.
  4. Igaz ez és a bűntől szabadító, Poklot és halált egyaránt hódító, Vasvesszővel bírja ellenségét, De szelíden őrzi örökségét.
  5. Ó, áldott Jézus, ki bírsz a világgal, Jöjj mihozzánk is alázatossággal, Tégy tulajdon népeddé bennünket, Vezéreld jóra egész éltünket!
  6. Áldott Királyunk, lelkünk nagy Királya, Jöttödet néped ma is várva várja. Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal, Terjeszd országod diadalommal!
  7. A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna! Zengjük, kiáltsuk előtte, utána; Hintsük be útját mi is zöld ággal, És ünnepeljünk szent boldogsággal!
  8. Dicsőség legyen az Isten Fiának, Áldás, békesség az égi Királynak, Hogy vele mi is, kiket megváltott, Bírhassuk egykor a mennyországot!
Palóczi Horváth Ádám nyomán, Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv: 92.


Zeng a város, víg a nép, 
Ének csendül szerteszét, 
Zúgják mind, hol Jézus jár: 
„Dávid sarja nagy Király!” 
Ámde Jézus könnye hull, 
Népe sorsán megindul.

  2. Térj meg, Jeruzsálem ma, 
Hozzád szól az Úr szava! 
Ám, ha Krisztust elveted, 
Békéd többé nem leled! 
Rád tör ellenséges nép, 
Isten karja meg nem véd!

  3. Lelkem, készülj, ébren légy, 
Krisztus Jézus jön feléd! 
Légy hű, és Őt el ne hagyd, 
Meg ne tagadd szent Urad! 
Áldd és magasztald a Hőst, 
Pálmád lengesd, dicsérd Őt!
Fekete László, Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv: 97.


„Hozsánna a magasban!”-A gyermekhad kiált.
A vidám hang betölti A templom csarnokát.
Annak, ki egykor őket Áldón ölelte át,
Bár egyszerűn, de szívből Zengnek halleluját.

2. Az Olajfák hegyéről Ujjongó nép között, 
Kisgyermekek csapatja Zöld pálmát hintve jött.
Az ég kék sátorán túl A szent angyalok is-
„Hozsánna a magasban!” – Ezt zengték azok is.

3. Zöld lombot szórt a földre Az örvendő tömeg,
Víg, hangos ujjongástól A lég is megremeg.
A menny s a föld  Királya Szamáron ülve megy,
Az egyszerű gyermekszót Ő nem vetette meg.

4. „Hozsánna a magasban!” – Most is zengjen a dal, 
Az Úr Krisztus Királynak Dicséret, diadal!
A szívünk, szánk dicsérje Megváltónk szüntelen, 
Míg majd örökre áldjuk Fönn tisztán, bűntelen!
J. Thretfall – ford. Vargha Tamás
 (BGyÉ. 98. A hit hangjai 294)


Ezrek ajkán, kél a hozsánna, Zsoltár szép szava áldja Őt. 
Békét hoz, legyen szent Neve áldva! Népe ma hódol az Úr előtt. 
2. Zengő ének, pálmafaágak Várják itt ma az érkezőt. 
Isten küldte el Őt a világnak, Ő szeretetből a földre jött. 
3. Fennen zengjen, szálljon az ének: Jézus Krisztus a nagy Király!
Áldott Ő, Neki jár a dicséret, Tiszteletére ma készen állj! 
Bácsi Sándor (1935-)
 (A hit hangjai, 180,BGyÉ. 95.)



Fel, gyermekek, mind jöjjetek dicséneket zengve,
Mert Dávid Fia érkezik, az Úr szent Nevében.
Refrén:  Hozsiánna, hozsiánna, hozsiánna idelenn!
             Hozsiánna, hozsiánna, hozsiánna odafenn!

2. Az Úrnak a kis gyermekek zengtek halleluját,
Az ellenség mind háborgott, de Ő pártjukra állt. Refr.

3. A kicsiket védelmezte, így szólt a nagyoknak:
A kövek fognak kiált’ni, ha ezek hallgatnak! Refr.

4. Őt dicsérni szájjal, szívvel, mi is legyünk készek,
Jöjj, menjünk mind a jó hírrel, mondjuk mindenkinek! Refr.
A hit hangjai, 212


Hogy fogadjalak Téged, Megváltóm, nagy Király? 
Hogy hódoljak Előtted? Szót ajkam nem talál!
Ó, kérlek, gyújtsd meg bennem Hit-adta fényedet, 
Hogy tisztán lássa lelkem Nagy dicsőségedet!

2. Zöld olajágat s pálmát Szór Sion Teeléd. 
Zeng zsoltárt és hozsannát. A lelkem most Feléd. 
Csak Néked hódol szívem És dicsér szüntelen, 
Készséggel szolgál híven Az egész életem. 

3. Elhagytad trónod értem, Hogy nékem békét hozz;
Lejöttél szánva éltem, Énhozzám, koldushoz. 
A biztos ösvényt égbe Én balga, elvesztém, 
De jöttél, hogy az éjbe Fényt ragyogtass felém. 

4. Ezt jól elmédbe véssed, Kit bánat ért vagy gyász, 
És lelki szenvedésed, Sok bűnöd megaláz:
Az üdvös segély készen Az ajtód előtt áll, 
Örvendj hát új reményben, Megváltód földre száll! 
Paul Gerhardt (1607-1676)
(A hit hangjai 285, BGyÉ. 96.)

Ó, Sion, ím, jő Királyod! Mondj Néki háladalt!
Tőle remélhetsz üdvöt s jót: Áldd Őt és magasztald, Áldd Őt és magasztald!
2. Mint Üdvözítőd jő hozzád Megváltó kegyével, 
Lelkednek éltet s tápot ád Testével s vérével, Testével s vérével.  
3. Pásztorod Ő és hűs forrás, Dús kincsed s díszruhád;
Örömben, búban legjobb társ. Ő éked s koronád, Ő éked s koronád.
4. Szent vére árja megtisztít Rút bűnnek szennyétől; 
Lelkednek égbe ajtót nyit Irgalma teljéből, Irgalma teljéből.
5. Hívjad Őt bízó lélekkel: Ó, jöjj Immánuel!
Hozzád az égbe vígy majd fel, Hol lelkem nyugtot lel, Hol lelkem nyugtot lel! 
Szak Antal (1917-)
(A hit hangjai, 624, BGyÉ. 65.) 


Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid Fiának! 
Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid Fiának! 
Refrén:
Hozzád száll énekünk, Szívünkből szeretünk, 
Nincs kőszikla senki más, Csak Te vagy a mi Istenünk! 
2. Dicsőség, dicsőség a feltámadott Krisztusnak!
Dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak! Refr.
3. Úr Jézus, Úr Jézus, Te Isten Báránya, 
Úr Jézus, Úr Jézus, Te Isten Báránya! Refr.
A hit hangjai, 291

Ím, jő már a nagy Király,
Sion lánya, vigadozz!
Födje útját dús virág,
Ékes pálmát néki hozz!
Ím jő már a nagy Király,
Sion lánya, vigadozz!

Áldják hangos harsonák:
Üdv, hozsanna, égi Hős!
Fuvolára, sípra hát,
Dallal, dobbal Őt köszöntsd!
Áldják hangos harsonák:
Üdv, hozsanna, égi Hős!
Jobbágy István, 1981
A hit hangjai (Gyermekbibliaköri énekek): 623.



(24. zsoltár alapján):
Nyissátok meg kaputokat, 
Fogadjátok Jézustokat, 
Királyoknak Fejedelmét, 
Mindnyájunknak győzedelmét; 
Aki örök éltet hoz ránk: 
Hozsánnával jöjjön hozzánk. 
Áldott légy, Istenünk, 
Teremtőnk, mindenünk ! 

2. Igazságos, új törvényt lát, 
Alázatra mutat példát; 
Szentség az ő koronája, 
Jóság királyi pálcája. 
Ha hitünket benne vetjük, 
Terhünk könnyen viselhetjük. 
Áldott légy, Istenünk, 
Teremtőnk, mindenünk! 

3. Boldog annak a pályája, 
Ki e Királyt hűn szolgálja; 
És boldog az, ki szívébe 
Vendégeül őt vevé be. 
Igazságnak ő a napja, 
Üdvét minden tőle kapja. 
Áldott légy, Istenünk, 
Teremtőnk, mindenünk ! 

4. Nyissátok meg kaputokat, 
S szívetekben oltárokat 
Állítván a nagy Királynak: 
Hintsék útját pálmaágak. 
Lombjai a kegyességnek 
Hirdessék a nagy vendéget. 
Áldás megtartónknak, 
Jó tanácsadónknak ! 

5. Így várunk és így imádunk, 
Ó jövel hát, nagy Királyunk; 
Szentelj meg bő kegyelmeddel, 
Jóságoddal, türelmeddel. 
A Szentlélek útját járjuk, 
Üdvösségünk tőled várjuk. 
Áldás és dicsőség 
Néked, örök Felség! 
Weissel György.
(Cithara Sanctorum, 19. ének)
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Legenda virágvasárnapra

A pálmafák alá vonult
A Mester és a kis csapat,
- Hol hűs árnyat ereszt a lomb,
Pihenni fáradalmukat.
S míg őket álom ringatá,
Susogni kezd a kis liget:
Mozdul a fa, virág, fűszál,
Vonaglottak a tövisek.

A Pálma kezdi:
                           - Én vagyok
A fák között, kit ő szeret,
Ha fáradt volt, levélernyőm
Föléje hűs árnyat vetett.
S midőn hozsannát zeng neki
A szent városban ifju, agg,
Útjára lombom ezrei
S legszebb virágim hullanak.

Sápadtan az Olajfa mond:
- A nap leszáll, s eljő az éj;
S lappangva lombjaim alatt
Az áruló már lesre kél.
És jő az Úr, s én hallgatom
Gyötrődő lelke mint sóhajt.
Két karja az éghez remeg...
És rája villan dárda, kard.

A tó szinén feljő a Nád.
Fürtös feje búsan zizeg:
- Királyi pálca én leszek.
Miért is szültek a vizek?
A Tüske szúrós ágait
Magához nyomva így zokog:
- Átok reám e tőrökért,
Én vérzem a szent homlokot.

A Tölgy megborzong, s felsóhajt:
- Holnap kivágnak engemet,
Holnapután a Golgotán
A hóhér rajtam öli meg.

A zöld Borostyán így rebeg:
- Sírjához innen kúszom én
S ezer karommal ölelem
Ki legjobb volt a föld szinén.

A kis liget virágai
Susognak erre sírva mind:
- Oh elmegyünk ráomlani,
Sirján kiadni lelkeink!

                 *

Fölkél az Úr. S a kis csapat
Indul a szent-város felé.
Az Úr előbb mindkét kezét
Áldásadón fölemelé:
- Nézzétek - szól - a harmatot:
Mint könnyek ezre úgy ragyog. 




