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„Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében!” (Mk 11:9) 
A virágvasárnapi sokaság hosszú idő óta nyögött a megszorítások terhe alatt. Egy idegen nép, egy 
idegen birodalom kényszerítette rá akaratát. A római hatalom által hozott törvények, döntések és 
korlátozások nap, mint nap erősítették a vágyat Izrael fiaiban a Szabadító után. 
A „Hozsánna!” felkiáltás jelentése: ó segíts, ments meg! A Messiás felé megfogalmazott kérés. Mert 
e tagjai között a legsötétebb pillatokban is ott élt a remény, hogy Isten beteljesíti ígéretét, és elküldi 
hozzájuk a Megmentőt. A zsidók a Lombsátrak Ünnepe alkalmával, egy héten keresztül minden 
reggel elmondják ezt az imát. 
Ó, áldott felismerés, hogy a várakozás beteljesedett – aki helyre tudja állítani az oly nagyon vágyott 
rendet, eljött. Ez a hit, ez a remény van benne a virágvasárnapon Jézust hódolattal fogadó sokaság 
szívében, ez zeng az ajkáról. 
De ez van ott ma is több száz millió ember szívében, lelkében. A vágy, hogy ami most felborult, 
helyreálljon. Hogy megszűnjenek a korlátozások, megszűnjenek a hiányok, és az élet újra visszatérjen 
a megszokott kerékvágásba. 
És bár ez nem rossz szándék, Isten mérhetetlenül többet akar ma is. Mint ahogyan többet akart 2000 
évvel ezelőtt Jézus jeruzsálemi bevonulásakor. Ő nem a régi, töredékest, a „jól van az úgy is”-t akarja 
visszahozni. Vágya, célja a teremtésbeli tökéletesség helyreállítása. Amitől nem a rómaiak, és nem a 
Koronavírus, hanem a bűn rabolt meg bennünket. 
Ha nem akarsz csalódni Istenben, ezt kell megértened. Itt van a magyarázat arra, hogy lehet az, hogy 
virágvasárnap még dicsőítették, nagypénteken viszont már a halálát kívánták Krisztusnak. Kell, ma 
is kell egy olyan valaki, aki megteszi azt, amit mi akarunk. De Jézus Krisztus, nem a mi kívánságunkat 
lesi, hanem az Atyáét. Isten pedig nem kevesebbet, hanem mérhetetlenül többet szeretne a mi 
életünkben megvalósulva látni, mint amit mi kérünk. Mégsem értjük meg ezt. És csalódunk. És 
feladjuk. És a „vesszen minden” hangulata uralkodik el rajtunk. 
Ha nem akarsz csalódni, akkor figyelj jobban Isten kijelentett szavára, mint amennyire a magad 
elképzeléséhez ragaszkodsz. Keresd, hogy megértsd őt. Az utóbbi hetek csendje, lelassult életritmusa 
lehetőséget kínál számodra, nem csak azt harsogni, amit te gondolsz, hanem meghallani, amit a szelíd 
és halk hangon velünk kommunikáló Urunk mond. 
„Hozsánna!” – Ó, segíts! Ments meg! De nem csak a bezárkózottságtól. Nem csak a fertőződés 
veszélyétől. Hanem a nélküled leélt, veled szembemenő élet hiábavalóságától. Urunk, elsődlegesen is 
nem lakásunk foglyai, hanem a bűn foglyai vagyunk. Szabadíts meg bennünket! 
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