szamár szorosan összetartozik. S Jézus a bevonulás
módjával jelzi, hogy ő maga az, aki törődik az
övéivel, a nyájat összetartja, sőt, az életét is
odaadja értük.
A farizeusokban már ekkor megfogalmazódott,
hogy az alázatosan és szelíd módon érkező Jézus
egyben legyőzhetetlen is. S bár mindent elkövettek,
hogy legyőzzék, mégsem tudtak célt érni, az Ige is
azt írja: „íme, a világ őt követi!
Bárcsak kétezer év távlatából elmondhatnánk,
hogy a farizeusoknak ez a félelme, vagy
jövendölése maradéktalanul beteljesült, s valóban
az egész világ Jézust követi, s nincs senki, aki
megbontaná a hozzá fűződő hitbeli kapcsolatot. Ez
még nem teljesedett be, sőt, egyre több támadás éri
a Krisztust követő hívő embereket, egyre többen
támadják Krisztus egyházát, vezetőit, és híveit is.
A gonosz erői ma még jobban és eredményesebben
dolgoznak, mint valaha, s úgy néz ki, mintha mi
keresztyének gyöngébbek volnánk, mint bármikor
a történelem során. Sokféle hangot követünk,
amely a világból szól hozzánk, Krisztus hangja
pedig mindezek mellett teljesen elhalkulna
számunkra. A kétezer évvel ezelőtti Hozsanna ma
nemcsak egy erőtlen hangocska, hanem
meghallhatatlan suttogás sok hívő számára is.
A Jeruzsálembe érkező Jézust a tömeg Dávid
Fiaként, a prófécia szerint várt tökéletes királyként
hangosan üdvözölte. A várakozás felfokozott volt,
mert legalább nyolc évszázad telt el, amelyben a
zsidó nép folyamatosan nemzeti tragédiákat,
megaláztatásokat szenvedett, idegen uralmak igája
alatt élt, babiloni, perzsa, görög, római hatalmak
váltották egymást, s a népnek sokszor a puszta
túlélésért kellett küzdenie. Egyre nagyobb volt a
függetlenség és a felemelkedés utáni vágy, s ezzel
egyenes arányban erősödött a Messiás-várás is. A
Jézust ünneplő tömeg jólétet, boldogságot, nemzeti
dicsőséget, függetlenséget, szabadságot várt.
S Jézus bevonulása valóban szimbolizálja a
szabadságot, de nem az emberek által elképzelt,
hanem az Isten által megígért szabadságot, amely
nem az erőszakos idegen uralmaktól való
szabadulást ígérte, hanem a bűnös lélek
szabadságát. Amit a tömeg ünnepelt, saját tudtán
kívül is sokkal több volt, mint a nemzeti
függetlenség megvalósulása, a lelki szabadság, a
gonosz hatalmából való szabadulás ünnepe.
Ünnep, amely előbb egy mély gyászhoz vezet, de
amelyből a lélek hit által eljut a feltámadás, az
újjászületés örömnapjához. Hogy ide eljusson,
ahhoz nemcsak az öröm keresésének, nemcsak a
korlátok alól való felszabadulásnak a vágya

Virágvasárnap
2021. 03. 28 – Péder, Jánok
Ének: 331,1. A nagy Király jön…
Fohász: Kegyelem néktek és békesség
Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus
krisztustól, Ámen
Lekció: János 12, 12-19
Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy
sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe
jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a
fogadására, és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott,
aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” Jézus
pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá,
ahogyan meg van írva: „Ne félj, Sion leánya, íme,
királyod jön, szamárcsikón ülve.” Tanítványai
először nem értették mindezt, de miután Jézus
megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az
történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság,
amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és
feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett
mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert
hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig
így szóltak egymáshoz: „Látjátok, hogy semmit
sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!”
Ima: Mindenható urunk, Hálát adunk neked,
hogy adtál még időt, hogy ebben a nehéz
helyzetben hozzád fordulhassunk, megtérhessünk,
hallgassuk azt a hangot, amellyel te magad hívsz
bennünket. Köszönjük, hogy név szerint ismersz
bennünket, s köszönjük, hogy mi is ismerhetünk
téged, mint Megváltó Urunkat. Kérünk, hívj ma is
magadhoz, hogy halljunk, kövessünk, hogy egyre
jobban megismerjünk, és szívünkbe fogadjunk.
Légy a mi Megváltó Királyunk, könyörgünk
hozzád ezért. Ámen.
Ének: 335,1. Ó ártatlanság Báránya
Textus: Jn 10, 17-18
Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az
életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem
veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam
van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is,
hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az
én Atyámtól.
Keresztyén testvérek a Jézus Krisztusban!
Virágvasárnapot ünneplünk, s ennek az
ünnepnek a vizuális képéhez a szamárháton
bevonuló Jézus, s az öröm hangjait megszólaltató
tömeg, akik hálával, és pálmaágakkal fogadják,
elválaszthatatlanul hozzá tartozik.
A szamárháton bevonuló Jézusnak szimbolikus
jelentése van, a nyájat összetartó pásztor, és a
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szükséges, hanem egy belső tisztulás utáni vágy.
A Jeruzsálembe vonuló Jézus egy olyan nyájat
összefogó pásztorként jelenik meg, akinek
mindenki fontos, aki az egy elveszett után is
elmegy, akit ilyen odaadó pásztornak lehet
megismerni, akire egy egész életet rá lehet bízni.
Virágvasárnapon már arra az útra vonul, ahol
végérvényesen legyőzi a gonoszt, hogy az egész
világmindenségen és az összes emberi szívben
legyen király. Szamárháton vonul egy olyan útra,
amelyen tudatosan vállalja az áldozatot, hogy
mindenkiért odaadja magát, s hogy örök életet
adhasson azoknak, akik hisznek benne.
A mai világ virágvasárnapja nem megszokott,
ez már a második, amikor nem mehetünk
templomba, nem lehetünk együtt egy közösségben,
nem tudunk egymás jelenlétének örvendezni, s
nem tudunk együtt örvendezni Krisztus
áldozatának. Sokan már nagyon türelmetlenek,
sokan lettek meggyötörtek, sokan várják a
találkozást a hozzátartozókkal korlátok nélkül,
sokan átélték a haláltól való félelmet is a
járványban való megbetegedésben. Egyre jobban
nehezedik ránk is nemzetiségi megaláztatásunk,
egyre több támadás ér bennünket a Krisztusban
való hitünk miatt is. A hívő emberben kell, hogy
erős legyen a remény, hogy bármi történik, mégis
örömünnepünk van, mert gondoskodó Pásztorunk,
Urunk és Királyunk van, s ő arra bíztat, hogy
bármit kell is elszenvednünk, mindig menjünk az
ismert hang után, amellyel ő maga szólít mag: Én
vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az
enyéim ismernek engem”. Benne, a nyájat
összefogó pásztorban bízhatunk, mert ő életét adja
értünk, s nekünk is Messiásunk, Királyunk, aki
egybegyűjt egy olyan közösségbe, ahol az ő
bűnöket eltörlő szabadságában élhetünk. Fizikailag
most nem lehetünk együtt, de lélekben egy
közösség vagyunk, s nemcsak ebben a világban,
hanem ott is, ahová az övéinek utat készített.
Jézus szavai erősítsenek meg bennünket: „én
odaadom az életemet, senki sem veheti el tőlem: én
magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy
odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét
visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én
Atyámtól.”
Hallgassunk az ő bíztató szavára, kövessük őt,
hogy valósággá váljon a farizeusi félelmetes
jövendölés: „íme, a világ őt követi!” Így legyen.
Ámen.
Ima: Hálát adunk, Krisztusunk, azért, hogy te
alázattal jössz felénk, közeledsz hozzánk, s azt
akarod, hogy mi is közel legyünk hozzád.

Köszönjük, hogy ebben a nehéz helyzetben sem
hagysz bennünket magunkra, és köszönjük, hogy te
az éltedet önként áldoztad fel értünk, mert szeretsz
bennünket. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy
sokszor nem vagyunk eléggé kitartóak az
imádságban, s abban, hogy téged kövessünk.
Sokszor a világ jobbá válását várjuk, s közben mi
magunk nem akarunk megváltozni, jobbá lenni.
Urunk, köszönjük, hogy nem éltél vissza
hatalmaddal, hogy mindent feláldozhatsz, és
mindent visszavehetsz, hanem megtetted értünk a
világért, hogy odaadtad önmagadat, hogy
beteljesüljön a megváltás csodája. Kérünk, Urunk,
erősíts meg bennünket, mikor erőnk elfogy,
bíztass, hogy kövessünk téged, és továbbadjuk
ebben a világban az evangélium üzenetét. Vedd el
félelmeinket, szenvedéseinket, de tégy képesekké
arra is, hogy ezeket bátran vállaljuk a te nevedért,
ha szükséges. Fohászkodunk Urunk, hogy
teljesüljön, amitől a farizeusok tartottak, hogy a
világ téged követ. Add, hogy ez a jövendölés
beteljesüljön, kérünk, megváltásod ölelje át ezt a
világmindenséget. Ámen. Mi Atyánk…..
Adakozásra való felhívás
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is
arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy
adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű
adakozót szereti Isten”. / 2Korintus 9,6-7/
Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme,
Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
és maradjon mindnyájatokkal. Ámen.
Ének: 342. Jézus világ Megváltója
Hirdetések: A következő héten a húsvéti
ünnepekre és úrvacsorára készülünk, az
úrvacsorai igehirdetést liturgiával együtt a
gyülekezet honlapján hallgathatjuk meg.
www.refpeder.sk
Készüljünk bűnbánattal a Krisztussal való
közösségre.
Nagycsütörtök: bűnbánati
– du 17:00
Nagypéntek, Jézus halála
– de 10:00
Húsvét I. nap vasárnap, Jézus feltámadása,
úrvacsora
– de 10:00
Húsvét II. nap hétfő
– de 10:00
Istentől megáldott húsvéti ünnepet kívánok!
Fecsó Kasssai Yvett, lelkésznő
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