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Ének: 24. zsoltár Az Úr bír ez egész földdel
https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/az-ur-bir-ez-egesz-foelddel

AZ ÜNNEP KAPUJÁBAN Alapige: Zsoltárok 118

Isten  népe  számára  minden  időben  kiváltság  volt  az  Isten  színe  elé  járulni.  Igazából  sosem
közvetlenül őelőtte áll meg az ember: nagy a közbevettetés – mondhatjuk a középkorból eredeztethető
kifejezéssel.  Nagy a különbség Isten és ember között.  Az ószövetségi Isten népe számára különös
élmény  volt  az  ünnep,  amikor   a  nép  nagy  számban  indult  útnak,  hogy  megjelenjen  Isten  előtt,
Jeruzsálemben. Jézus is oda igyekszik: a nagy ünnepre, a szabadítás ünnepére.

Miközben halad a város felé, ott látjuk azokat, akik az előző napokban, hetekben az ő szavára
szabadultak meg nyomorúságukból, s követni kezdték őt. Szívükben a meggyőződés: Isten van jelen.
Lelkükben ott van az Isten dicsérete: úgy, ahogy tanulták, azokon az énekeken keresztül, melyeket ők
énekeltek akkoriban, ahogy a régiektől átvették. Jézus szabadító hatalmát, a betegség feletti győzelmét
hirdetve áldják őt és áldják Istent: Hozsanna! (= Ó, Uram, segíts meg!) Áldott, aki az Úr nevében jön!
(Zsoltárok 118,25-26 és Máté 21,9)

Mi magunk kinek az érkezésére várunk? Kit szeretnénk örömújongással köszönteni a kapuban – az
ünnep  kapujában?  A  Szabadító  közeledik-e  hozzád  ezekben  a  napokban  is,  aki  kivált  téged
félelmeidből, a szorult helyzetből, amikor minden és mindenki összeesküszik ellened, és felszabadít az
örvendezésre  és  hálára,  mert  a  baj  arra  segített  végül,  hogy Hozzá fordulj,  hogy megnyisd  előtte
szívedet, hogy beengedd otthonodba, gondolataidba, problémáid közé.

Olvassuk csak el még egyszer a 118. zsoltárt! Milyen mély részletességgel írja le a küzdelmeit,
melyekben  érezte  az  ellenség  szorítását,  a  különböző  helyzeteket,  melyekben  élete  is  veszélben
forgott; ugyanakkor bizonyságot tesz arról, hogy Isten milyen erővel áll oda az elesettek mellé, hogy
segíti fel hatalmas jobbjával az övéit, és hogy a leglehetetlenebb helyzetben is segítségükre siet.

Lássuk meg, hogy ebből fakad az igazi virágvasárnapi örvendezés: a szabadítás ismeretéből, annak
teljes mélységének átéléséből. Ha veled teszi meg, ha te magad éled át. S ezt a mélységét igazán akkor
sejtjük  meg,  amikor  felismerjük  azt,  hogy  ez  a  virágvasárnapi  bevonulás  az  áldozati  bárány
bevonulása ahhoz az oltárhoz, amelyen életét fogja áldozni. A mi Urunk nem csak egy-egy bajban
segít meg bennünket, hanem életünk egészét veszi a kezébe, s tisztít meg teljesen. Nem csak egy-egy
ellenség kezéből szabadít meg, hanem attól, aki örök halálra vethetne minket.

Már most, az ünnep kapujában töltsön el minket az Ő szabadító hatalma, hogy ezekben a napokban
is tudjuk dicsérni őt nevéhez méltó módon!  Ámen.

César Frank: Dextera Domini https://www.youtube.com/watch?v=NCtuZ1tcMdQ

Az elhangzó mű szövege és fordítása:
Dextera Domini facit virtutem, dextera Domini exaltavit me. Alleluia!
Non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini.

Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik, az Úr felemelt. Halleluja!
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsoltárok 118,16-17)

HIRDETÉSEK

1. Hirdetem az adakozás lehetőségét – rendkívüli helyzetben, rendkívüli formában: mint tudják a Test-
vérek, bevételeink nem a megszokott rendben érkeznek: a kényszerű távolmaradás mind a persely-,
mind a fenntartói bevételeket megrövidíti ezekeben a hónapokban.

https://www.youtube.com/watch?v=NCtuZ1tcMdQ
https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/az-ur-bir-ez-egesz-foelddel


Hogy tartalékainkat ne éljük fel teljesen, természetesen minden halasztható kiadást elnapolunk, ugyan-
akkor kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek lehetősége van rá, valamilyen formában juttassa el ide
szánt adományait ezekben az időkben is!

Különösképpen ajánljuk az online utalás lehetőségét – ahogy eddig is már többen élnek vele – akár a
fenntartói  járulékok,  akár  az  adományok  tekintetében  is.  Gyülekezetünk  Takarékbanknál  vezetett
számlaszáma: 57800136-10002326 Gyúrói Református Egyházközség 

Akik ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni, azokat kérjük, hogy most ne induljanak útnak emiatt, ha-
nem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt
hozzánk. Köszönjük! „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Kor 9,7)

2. Idén e sajátos helyzetben kivételesen a nagyhéthez érkezve adjuk a gyülekezet kezébe a böjti körle-
velet. Erre, és az Útravalóra nézve is  kérjük a Testvéreket, ha tehetjük, osszuk meg másokkal is a
gyülekezet kiadványait, híreit. Köszönjük!

3. Szeretettel köszöntjük 85. születésnapja alkalmából Szántó Jánosné, született Tóth Ilona asszony-
testvérünket. Életére Isten áldását kívánjuk!

4. Az iratterjesztésben megtalálható a Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Presbiter újság leg-
újabb száma is más lelki olvasmányok mellett. A templomban átvehetőek kiadványaink.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!

Ének: Hozsánna, hozsánna! https://www.youtube.com/watch?v=DHmzoj0d6rE

https://www.youtube.com/watch?v=DHmzoj0d6rE
http://honlap.parokia.hu/data/downloads/2020/04/05/B%C3%B6jt_2020.pdf
http://honlap.parokia.hu/data/downloads/2020/04/05/B%C3%B6jt_2020.pdf

