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Virágvasárnapi gondolatok 

 

„Hozsánna! Áldott,aki jön az Úr nevében! 

Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak eljövendő 

országa! Hozsánna a 

magasságban!”/Mk11,9b-10/ 

 

         Virágvasárnap Nagypéntek és Húsvét 

előtt az utolsó böjti vasárnap. Az ünnepnek a 

legelterjedtebb bibliai igéje, amelyre 

fókuszálunk, a legszorosabb módon az 

ünnepléssel, az örömmel van összekötve. 

Mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy ez a 

nap kezdete a mi intenzívebb bűnbánati 

elcsendesedésünknek a mi Urunk halála előtt. 

S ebben az elcsendesedésben ma a jelenlegi 

teljes világot érintő sorsunk a legnagyobb 

motivációnk. Hirtelen, emberi módon 

értelmezhetetlen előzmény nélkül találtuk 



magunkat egy olyan helyzet közepette, amely 

alól senki nem tudja kivonni magát. Országok 

vezetői, uralkodók, politikusok, gazdag 

emberek, és egyszerű földi halandók váltak 

egyenrangúvá ebben a járványban, bár egy-két 

hónapja még sokan hangoztatták 

érinthetetlenségüket. S azóta bezárkózunk, 

félünk, s kérdezgetjük, hogy kinek a műve 

mindez? Válaszként Jézus megkísértésének 

története jut eszembe, akit a legyőzhetetlenség 

illúziójának láthatatlan közvetítője 

háromszorosan is megkísértett, de nem sikerült 

elérnie, hogy ámítása kapcsán érinthetetlennek 

gondolja magát, hogy megszakítsa a negyven 

napos böjtöt, a felkészülést arra az útra, amiért 

ebbe a világba érkezett.  

     Virágvasárnapon is ennek a tudatos 

lemondásnak az alázata látható cselekedetén. 

Bevonul Jeruzsálembe, szamárháton, mint egy 

alázatos szolga. De a világ úgy fogadja, mint 

egy fejedelmet, királynak kijáró tisztelet övezi. 

Az emberek lelkét öröm hatotta át, s kitárt 

karokkal ujjongtak: 

 „Hozsánna, Áldott aki jön az Úr nevében, 

Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak eljövendő 

országa! Hozsánna a magasságban!”   

 

       Mennyire érzett vajon örömöt Jézus, mi 

játszódhatott le lelkében?   

Az ünneplő tömeg között vonult, de lelki 

szemeivel látta a „..feszítsd meg!”-et kiáltó 

sokaságot is. Bátran kijelenthetjük, hogy a 

következő napok eseményeit úgy irányította, 

hogy a tömegben a „Feszítsd meg!” végül 

elhangozzon! Ebbe a rövid egy hetes útba 

belefért még sok tanítás, jel, csoda, amikor 

Isten hatalmát és Országát kellett közvetítenie. 

Amikor pedig Heródes elé került kihallgatásra, 

s aki meglátva őt, megörült, s Lázár 

feltámasztásához hasonló csodát várt tőle, 

Jézus nem válaszolt kéréseire. /Lk23,8-9/. Más 

feladata volt, minthogy attrakcióvá váljon egy 

múló pillanatért. Alázat, önfeláldozás, 

engedelmesség az úton, amelyen a feladata a 

bűn, a halál legyőzése önmaga áldozatával. Az 

Atya szeretetébe ölelve s benne megerősödve, 

tudva mi vár rá, nem lázadt, nem fordult 

vissza, hanem Virágvasárnapon 

végérvényesen vonult be arra az útra, amely 

a halálon át vezetett a feltámadáshoz, Isten 

országához. Mindezt értünk, bűnös 

emberekért, a világért.   
 

      A virágvasárnapi ünneplésünket és 

örömünket helyezzük megváltó Krisztusunk 

kegyelmébe. Csendesedjünk el és valljuk 

bűnbánattal előtte, hogy sokszor gondoltuk mi 

is, hogy érinthetetlenek vagyunk, hogy a siker 

és a győzelem nélküle is elérhető, az idilli 

állapot megtartható. Erősödjön meg bennünk a 

hit, hogy ez csak akkor lehetséges, ha őt 

követve járjuk az engedelmesség és az alázat 

útját, ha Krisztus személyes megváltónkká 

lesz.   Engedjük, hogy kimentsen a felelőtlenül 

gondolkodók és ünneplők sűrűjéből, hogy a 

virágvasárnapi alázatban vezessen át abba 

a országába, amelynek Ő a királya és Ura. 

Ámen.  

 

Fecsó Kassai Yvett, lelkésznő - 

www.reformata.sk -  2020 

 

 

 

 

 

Virágvasárnapi  ének 
331. dicséret   A nagy király jön: Hozsánna!  

A 32. zsoltár dallamára: Ó, mely boldog az oly 

ember éltében  
 

1. A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna! 

Zeng e kiáltás előtte, utána; Zöld ágakat 

szeldelnek útjára, Békességet hoz népe 

javára. Áldott aki jött az Úrnak nevébe’, 

Általa léptünk az Isten kedvébe; Békesség 

ott fenn a mennyországban, Áldott az Isten a 

magasságban!  

 

http://www.reformata.sk/


2. Ó, szentegyház, hívek boldog országa! 

Mily édes ez a Jézus királysága! Szelíd, 

szegény ez és alázatos, De nagyhatalmú és 

csodálatos. Igaz ez és a bűnből szabadító, A 

bűnt, halált és népeket hódító; Vasvesszővel 

bírja ellenségét, De szelíden őrzi örökségét.  

 

3. Jézus király és magát annak vallja, De 

hogy királlyá tegyék nem javalja; Sőt, noha 

Isten, Sion királya: Lett az időben szolgák 

szolgája. Jön szamárháton alázatossággal, 

Aki pedig bír az egész világgal; Nem jön 

királyi fényes bíborban, Nem fegyverekkel 

zörgő táborban. 

 

4. Ó édes Jézus, Atyádnak szent Fia! Ó, 

Isten, néped kegyelmes királya! Vezéreld 

jóra egész éltünket, Tégy tulajdon népeddé 

bennünket. Légy segítségül, ki a 

magasságban Ülsz drága véreden szerzett 

országban; Tégy engedelmes, hű 

polgárokká S nyert kincseidben 

birtokosokká. 

 

 5. Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja 

Törvénye légyen és szent akaratja 

Cselekedetink zsinórmértéke: Áldott 

királyunk királyi széke Hű szíveinkben 

légyen felemelve, És hűségére életünk 

szentelve; Tégyen méltóvá a Jézus vére A 

boldog lelkek lakóhelyére.  

 
/Szöveg: Pálóczi Horváth Ádám, 1760-1820./ 

 

 

 
 

Gyülekezeti  imalánc  - információ 

 

      A péderi és jánoki református 

gyülekezet tagjai több mint egy éve  

indították el az imalánc alkalmait, amely a 

gyülekezeti tagok igényéből fakadt. A 

problémákkal, gonddal küszködő 

testvéreink szerettek volna intenzívebben 

is az Úr közelében lenni. Ezen kívül sok 

örömért és sikerért is volt ok hálát adni.  

      Az imalánc alkalmain konkrét 

személyekért, betegségben való 

segítségért, gyógyulásért, vigasztalásért, 

megtérésért imádkozunk.                

 

     Az imacsoport a református keresztyén 

hitvallás alapján működik, de bárki kéréseit 

várjuk felekezeti hovatartozás nélkül. 

Várjuk azok csatlakozását, akik hisznek az 

ima erejében az imaközösségben való 

részvételt komolyan gondolják.  

     Az imalánc alkalmai hétfőnként 20:00 

órától kezdődnek énekkel, igével, rövid 

magyarázattal és imaközösséggel, amelyet a 

csoport írásban kap meg havonta egy 

alkalommal, ezen kívül a kéréseket 

aktuálisan az internetes facebook 

csoportban és szükség szerint nyomtatott 

formában is. A küldött Ige és magyarázat 

felett egy időpontban mindenki saját 

otthonában csöndesedik el, belefoglalva az 

imába a küldött kéréseket is.  

      Az imaközösség az Úri imával és 

énekkel zárul.    

 

Köszönjük mindazoknak, akik 

hálaadásukkal és kéréseikkel 

bekapcsolódnak ezekbe az alkalmakba. A 

csatlakozást jelezni lehet lelkészi hivatal 

elérhetőségein: 

mob. +421 905 330574 

 e-mail yvettkassai@gmail.com  

 

 

mailto:yvettkassai@gmail.com


Áhitat  
 

Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi 

Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, 

Ámen.  

Ének: 50 zsoltár 1-2 vers 

Lekció: Zsid 2. rész  

Textus: Lk 1,45  

„Áldott az, aki hitte, hogy az Úr 

beteljesíti a neki tett ígéreteit!”   

 

 

Áhitat 

    Ahogy figyeljük a napi eseményeket, 

reánk zúdul a médiából minden nap, 

mennyi új járványos beteg van, mennyien 

gyógyultak meg, mennyi haláleset történt. 

Látva a betegség gyors előretörését az 

ember akaratlanul is szorong, fél, tele van 

aggodalommal. S ez az aggódás emberileg 

nézve jogos, mert nem tudjuk, hogy mi van 

Isten tervében, szándékában.  

 

    A Szentírásban nagyon sok ígéret 

hangzik Istentől, s ezek az ígéretek az 

emberek egészségét, kapcsolatait 

a boldogulását, a múlt és jelen és jövő felőli 

aggódásukat érintik. Ha ezeket az ígéreteket 

nem ismerjük, könnyen kerülhetünk nehéz 

helyzetbe, elveszíthetjük a reményt, 

s a mindennapjaink is aggódással lesznek 

teli.   

Hogy a félelmeinket le tudjuk győzni, 

keresnünk kell Isten ígéreteit.  

A Lukács evangéliumából kiragadott Ige, 

egy fontos ígéretet tartalmaz, amely még 

Jézus megszületése előtt hangzott: amikor 

Mária meglátogatta Erzsébet, ő ezzel 

a köszöntéssel fogadta: „Áldott az, aki hitte, 

hogy az Úr beteljesíti a neki tett 

ígéreteit!” (Lk 1,45). Ez a köszöntés nagy 

bizalmat és erőt adott Máriának egy nagyon 

félelmetes helyzetben. Úgy érezte, hogy 

egyedül van a világban, mindenki elhagyta. 

De Erzsébet sorstársként és felebarátként 

tudta bíztatni: “az Úr beteljesíti a neki tett 

ígéreteit“. 

    

  A legfontosabb ígéret, amit Isten a Biblián 

keresztül ígér, hogy amikor ennek a földi 

életnek vége lesz, az ember a mennybe 

juthat. Ennek az ígéretnek 

a beteljesüléséhez arra van szükség, hogy 

bízzunk Krisztus áldozatában. Mária még 

csak várja Jézus születését, de sokan az 

életük végén vannak ebben az időszakban. 

S épp a súlyos helyzetben lévők számára 

fontos az ígéret, hogy Isten elküldte Jézust 

ebbe a világba, aki az örök életet hozta. Az 

ígéret az, hogy nem önmagáért jött, hanem 

mindnyájunkért.  

  

    A böjti időszakban Krisztus földi 

szenvedéseire gondolunk elsősorban, s az ő 

szenvedése hordozza a legnagyobb ígéretet. 

János evangéliumának 3-ik fejezetében 

olvassuk Isten leghíresebb igéjét és ígéretét: 

„Mert Isten annyira szerette a világot, hogy 

az ő egyetlen Fiát adta, hogy aki hisz 

benne, az el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen”. 

 

      Jézus azért jött, hogy megbocsássa 

a bűneinket, hogy megsemmisítse 

a félelmeinket.  

A zsidókhoz írt levél 2,15 szerint Jézus 

magára vette az emberi testet,az emberi 

természetet, hogy megszabadíthassa azokat, 

akiknek az egész életét rabszolgaságban 

tartotta a haláltól való félelem. „Mivel 

pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is 

hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, 

hogy halála által megsemmisítse azt, akinek 

hatalma van a halálon, vagyis az 

ördögöt...“ 

 

     Az Úr minden reményt helyreállít, 

minden félelmet legyőz. S ez ma számunkra 

a legnagyszerűbb ígéret. Történjen bármi 

velünk, minden Isten akarata szerint 

történik. Legyen a szívünk csöndes, békés, 

legyen a lelkünk hittel teli, s bűnbánattal 

kapaszkodjunk a mi Krisztusunkba, aki 

bennünket is megszabadított. Ámen 



Ima:    
      Urunk, köszönjük, hogy a te Igéd 

minden körülmények között jelen van, 

s a ki benned bízik, annak ígéreteidet adod. 

Köszönjük, hogy ma újra a szívünkre 

helyezed igédet, tanításodat. Köszönjük 

a bíztatást, bátorítást és a vigasztalást.  

     Urunk, kérünk Téged, tégy velünk 

csodát, a személyes életünkkel és az 

emberiséggel egyaránt. Tudjuk, hogy 

méltatlanok vagyunk a jóságodra és 

a kegyelmedre, tudjuk, hogy tele van 

ez a világ felelőtlenséggel és 

felsőbbrendűségi érzéssel, és sokszor hittük 

már mi is azt, hogy majd megoldjuk az 

életünket, elrendezzük azt, ahogy nekünk 

jó, mert hatalmunkban van. S ma látjuk, 

hogy nélküled nem megyünk semmire. 

Látjuk, hogy mennyire rászorulunk a te 

segítségedre és egymás segítségére is. 

Annyira elfelejtettük már ezt. S köszönjük, 

hogy ha ilyen drasztikus módon is, de 

emlékeztetsz rá.  

     Tudjuk, hogy változnunk kell. S kérünk, 

hogy ezt a változást vidd végbe 

a lelkünkben. Mi átadjuk magunkat neked, 

és imádkozunk azokért is, akik súlyosan 

betegek, vagy a halál közelében vannak, 

hogy ők is megérezzék a szükségét, hogy te 

légy az ő Uruk, hogy beléd kapaszkodjanak. 

Kérünk Téged, hogy Te pedig ne hagyd el 

őket, ne nézz a bűneikre, csak az elesett 

állapotukra. Kérünk, könyörülj 

mindnyájunkon kegyelmed által, tartsd meg 

ígéreted, hogy te az egész világot 

megváltod. 

 

Imakérések……. 

 

     Bízunk szeretetedben, kegyelmedben, 

kérünk légy velünk Urunk. Ámen.  

Mi Atyánk…. 

 

Záró ének 50 zsoltár további versei. 

 

 

 

       
         Andrej Rubljov /1360-1430/ 

    Jézus bevonulása Jeruzsálembe – ikon   
 

Kérdések bűnbánati elmélkedéshez 

nagyheti időszakra  

 

      Gondolkodjunk el azon, hogy a mi 

személyesen milyen helyzetben vagyunk 

jelenleg. Milyen félelmeink és kétségeink 

vannak?  Érint-e a járvány terjedéséből 

adódó félelem?  

      Hisszük-e hogy Isten azt szeretné, hogy 

még a legnehezebb helyzetben is félelem 

nélkül éljünk, s keressünk ehhez megerősítő 

Igéket a Szentírásból.  

      Hogyan érint bennünket a bezártság, a 

korlátozások? Be tudjuk-e tartani a 

rendelkezéseket, amelyek a mi javunkat 

szolgálják?  

      Be tudjuk-e tartani az isteni 

rendelkezéseket?  

      Mit segíthet nekünk ebben a helyzetben 

Krisztus szenvedésében, halálában és 

feltámadásában való hit?  

      Tudjuk-e érezni ebben a helyzetben is 

Isten bizalmát, s azt, hogy közel van 

hozzánk?  

      Hogyan tudunk mások hasznára lenni, 

hogyan tudjuk továbbadni az evangélium 

bíztató üzeneteit a jelenlegi Húsvét előtti 

időszakban? 

https://www.wikiwand.com/hu/1360
https://www.wikiwand.com/hu/1430


Csöndesség vers mellett:  
 

Reményik Sándor: Gyógyíts meg! 

 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 

Nézd: elszárad a fám, 

A testem-lelkem fája… 

De épek még a gyökerek talán. 

 

A tompa, tunya tespedés alatt, 

Gyökereimben: érzem magamat, 

És ott zsong millió melódiám. 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 

 

Hiszen – nem is éltem igazában. 

Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, 

Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben: 

Rólam gondolt roppant gondolatod 

Torz árnyékaképpen. 

 

Egy kóbor szellő néha-néha 

Valami balzsam illatot hozott. 

Akkor megéreztem: ez az élet, 

S megéreztem a Te közelléted, – 

S maradtam mégis torz és átkozott. 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet. 

 

Én szeretni és adni akarok: 

Egy harmatcseppért is – tengereket. 

S most tengereket látok felém jönni, 

És nem maradt egy könnyem – 

megköszönni. 

 

 

 
 

      Michelangello - A Sixtus-kápolna     

     mennyezetfreskója 

Közlemény  - Istentiszteletek, igei 

üzenetek lehetőségei 
 

      Felhívjuk a kedves református 

testvérek figyelmét, hogy mivel a covid -

19 vírus terjedése kapcsán előreláthatólag 

a templomok még a húsvéti ünnepek 

alkalmával is zárva lesznek, figyeljék 

a magyar televízióban, a Kossuth és Pátria 

rádióban sugárzásra kerülő református 

istentiszteleteket. Ezen kívül Péder és 

Jánok községekben az Ige és az 

Evangélium hirdetésére a helyi 

hangosbemondót is igénybe vesszük, hogy 

lelki táplálékot közvetítsünk ebben 

a nehéz időszakban. A legtöbb alkalommal 

a katolikus lelkész testvérrel együtt 

szolgálunk, de lesz külön református 

alkalom is.   

     Az igei üzenet közvetítését 

a hangosbemondón keresztül olyan 

időpontra tesszük, hogy az ne keresztezze 

a televíziós és rádiós közvetítések idejét. 

Reméljük, hogy az idő egyre melegebb 

lesz, s kinti pihenés, levegőzés alkalmával 

szívesen veszi mindenki ezt az új 20-25 

perces alkalmat, s reméljük, senki nem 

zárja majd be az ablakot, ha felhangzik 

Isten üzenete: „Ma, ha az ő hangját 

halljátok, ne keményítsétek meg 
a szíveteket“ Zsid 3,15  

Helyi hangszórós igei üzenet 

 

2020. április 5 - Virágvasárnap  

14:00 - Péder 

15:00 - Jánok 

2020. április 10 - Nagypéntek  
11:00 - Péde 

11:40 – Jánok 

2020. április 12 - Húsvét vasárnap 

14:00 - Péder 

15:00 - Jánok 

2020. április 13 - Húsvét hétfő 

10:00 - Jánok 

11:00 – Péder 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Sixtus-k%C3%A1polna_mennyezetfresk%C3%B3ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Sixtus-k%C3%A1polna_mennyezetfresk%C3%B3ja


Televíziós és rádiós közvetítések:  
 

2020. április 5 - Virágvasárnap  

Duna televízió  

09.00 - római katolikus mise,  

11.00 - órakor evangélikus istentisztelet  

Kossuth rádió 

10.00 - római katolikus mise  

18.00 - református istentisztelet  

 

2020. április 10 - Nagypéntek  
Kossuth rádió: 

10.00 - evangélikus Istentisztelet  

 

2020. április 12 - Húsvét vasárnap  

Duna televízió 

09.00 - református istentisztelet és 

úrvacsora 
11.00 - római katolikus mise 

Kossuth rádió 

10.00 - római katolikus mise  

18.00 - református istentisztelet  

 

2020. április 26.  
Duna World 

09.00 - református istentisztelet  

 

Ezen kívül a Pátria Rádió adásaiban is 

lesznek közvetítések 

 

 

 
 

 

  A Zsinati Tanács ZST-2/2020-as számú 

határozata alapján a református 

gyülekezetek számára a húsvéti 

úrvacsorával kapcsolatban a következő 

határozat van érvényben:  

      Az úrvacsora szentségének 

kiszolgáltatásával kapcsolatosan a Zsinati 

Tanács javasolja, hogy a gyülekezetek és 

a hívek az elektronikus eszközök által 

nyújtott lehetőséggel éljenek,  a lelkészek, 

egyházmegyék és az egyetemes egyház 

szervezésében közvetített úrvacsorai 

liturgiába bekapcsolódva, odahaza vegyék 

a sákramentum jegyeit.  

     Református gyülekezeteink  tagjainak a  

a Duna Televízió által közvetített 

Istentiszteletbe van lehetőségük 

bekapcsolódni Húsvét vasárnap  9:00 

órakor.   

     Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a 

Magyarországi Református Egyház 

Zsinatának lelkészi elnöke, a 

budahegyvidéki református templomból.   

A református gyülekezeti tagok így 

bekapcsolódhatnak abba az úrvacsorába, 

amelyet Kárpát-medence szerte együtt 

vesznek a református hívek, akik 

konfirmáltak, hitvallást és fogadalmat 

tettek.  

 

Az úrvacsora a következő módon zajlik:   

 

     otthonaikban terítsék meg az úrasztalát - 

otthoni asztal tiszta fehér terítővel 

letakarva, ráhelyezve a kenyeret egy fehér 

terítővel letakart tálcán. Öntsünk ki egy 

korty bort erre méltó poharakba, annyi 

pohárba, ahányan úrvacsorázni szeretnének. 

Tegyük ezeket is kis tálcára.  

     A református gyülekezet tagja a TV-n 

keresztül elhangzó felkérésre megvallja 

bűneit, vallást tesz hitéről, válaszol a föltett 

kérdésekre, és magához veszi az 

úrvacsorát.  

Ahol lehetséges, ott a református családfő 

adja a kenyeret és a bort a család többi, 

kizárólag református tagjának, majd pedig ő 

maga veszi. Aki pedig egyedül van, az 

maga veheti a kenyeret és a bort is 

önmagának. 

 

 
 



Adakozás 

 

„Adakozzatok jó szívvel, tudva, hogy a 

jókedvű adakozót megáldja az Úr!” 

/2Kor 9/ 

     Minden Istentisztelet liturgiájához 

szorosan hozzátartozik az adakozás, e 

nélkül nem teljes az Istentisztelet. 

A Magyarországi Református Egyház 

Elnökségi Tanácsa arra kéri a 

gyülekezetek tagjait, hogy az istentiszteleti 

perselyadományaikat juttassák el a helyi 

egyházközségekhez. Akinek ez jelenleg 

nem áll módjában, kérik, hogy az erre 

szánt összeget tegye félre, s a járvány 

elmúltával később adományozza 

közösségének, hiszen a református 

gyülekezetek a hívek adományaiból tartják 

fenn magukat.  

     A péderi református gyülekezet az idei 

évben is tervezi a templom további 

javítását, valamint a parókia épületében 

kialakított gyülekezeti terem befejezését. 

Mindezeket, valamint a hivatal 

vezetését szintén perselypénzből, 

adakozásokból és az egyházfenntartói 

járulékokból fedezzük. Kérjük, 

adományaikat a gyülekezet pénztárosához, 

Kiss Katalinhoz juttassák el, amint az 

lehetővé válik.    

    Kérjük azokat, akik az elmúlt évekre 

visszamenőleg az egyházfenntartói járulék 

fizetésével elmaradtak, legyenek szívesek 

ezt a tartozást is Kiss Katalin pénztárosnál 

rendezni. Áldozatkészségüket köszönjük, 

dicsőség Istennek!    

Áldott virágvasárnapi, nagyheti és 

húsvéti ünneplést kívánunk   

mindenkinek!  

 

    

 

 

 


