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ŐRÖM ÉS HÓDOLAT

Alapige: Lukács 19,28-38 Olvasmány: Zsoltárok 21 

Örömre és hódolatra hív minket virágvasárnap ünnepe, mellyel megkezdődik a nagyhét. Minden
készen van, Isten készítette el a mi számunkra: a szamár, a tanítványok sokasága, a morgolódók, az
áruló, a kereszt és a feltámadás. Persze fontos, hogy mi is megérkezzünk ehhez az ünnephez. Ebben
segít minket a mai nap üzenete, melyben megélhetjük mi is az érkező Úr előtti örömöt és hódolatot.

A legjellemzőbb  része  ez  a  bevonulás  történetének,  olykor  azonban  elhomályosítja  a  nagyhét
folytatása szemeink előtt. A leírásból kitűnik, az érkezőt majdnem ugyanaz az őszinte öröm és hódolat
fogadja, mint amikor a betlehemi éjszakában megérkezett közénk. Most a sokaság visszhangozza az
angyalok magasztaló  énekét:  dicsőség a  magasságban!  Az egyszerű emberek Isten-dicsérete  zengi
körül az érkezőt, mint annak idején a pásztorok hódolata.

Miből ered a virágvasárnapi öröm és hódolat? Egyedül Lukács számol be arról, hogy mi az oka a
hozsannázásnak: Jézus az ő isteni erejével volt  jelen közöttük,  úgy gyógyított,  emelt  ki  életeket a
pusztulásból.  Isten szabadító hatalmát  tapasztalták meg közvetlen közelről.  Ezért  áldották az Urat.
Ahogy nemrég a szabadítás történetében láttuk, a valós szabadítás őszinte örömöt ad.

Hogyan  nyilvánul  meg  ez  az  őszinte  öröm  és  hódolat?  Nagyon  egyszerű  formában  látjuk  itt
magunk előtt: egy zsoltárének formájában. Lukács még pálmaágakról sem tesz említést, csak az Istent
dicséről  énekről,  kiáltásról.  Szívből,  örömmel,  hálából,  az  Istentől  való  segítséget  váró  őszinte
kérésből szól a zsoltár. Ennek a hódolatnak nem lehet parancsolni, még ha egyesek szerint zavaró is.
Benned is ott rejlik az Isten dicséretének késztetése? Előtör belőled, engeded, hogy átjárjon? Ahogy
tette Pál és Szilász még a börtön fogságában is?

Kinek szól igazán ez a virágvasárnapi öröm és a hódolat? A Messiásnak. Az Isten Felkentjének. A
jelenlévők nem kételkednek, a tanítványi sokaság megbizonyosodott: az a Jézus, akit ők követnek, az
a próféták által ígért isteni személy, aki szabadulást hirdet, betegségből, rabságból gyógyít. A hódolat
Isten Fiának szól.  Pedig még igazán nem tudják,  milyen ez a  szabadítás,  hogy ezek után mi fog
következni. Még nem sejtik, hogy Isten szabadító hatalma milyen megrendítően és hatalmasan fog
munkálkodni Jézusban. Ahogy igazán mi sem láthatjuk meg ennek valódi mélységét,  még így,  az
események  után  sem.  Mi  is  csak  azt  szemléljük,  hogy  meggyógyít,  rabláncokat  old  fel,  lelki
mélységből kiemel. Mindezekért a csodákért áldjuk őt mi is örömmel és hódolattal. Ámen.

HIRDETÉSEK

Gyülekezeti tábort szervezünk június 28-július 1. napjaiban a Mályi-tó mellett. Kiemelten fontosnak
tartjuk,  hogy a gyülekezet aktív tagsága magáénak érezze ezt a lehetőséget,  amit ez a négy napos
közös  kirándulás  magában  tartogat.  A tájékoztató-  és  jelentkezési  lap  kézbe  vehető.  Jelentkezési
határidő április 15. Várjuk a jelentkezéseket!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


