HOZSANNA!
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!" Néhány
görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a
galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: "Uram, Jézust szeretnénk látni." Fülöp elment, és
szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: "Eljött az óra, hogy
megdicsőíttessék az Emberfia. Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg,
egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e
világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én
szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám,
ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!" Erre
hang hallatszott az égből: "Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem." A sokaság pedig, amely ott állt, és
hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: "Angyal beszélt vele." János evangéliuma
12.12-29.

A hozsanna szó sokszor használt kifejezés a Bibliát ismerő emberek körében, de a keresztény műveltségű
művészetben is. Nagyon sokan gondoljuk, hogy tudjuk mit jelent. A virágvasárnapi történet, – Jézus Jeruzsálemi
bevonulása alkalmával – egyik nagyon jellegzetes felkiáltása. Mit is hordoz ennek a szónak a jelentése? Ez egy
héber szó, ami annyit jelent, hogy segíts, ments meg! Tehát mit is kiabált a Jeruzsálembe bevonuló Jézust kísérő
tömeg? Jézus, Dávidnak fia, segíts, ments meg!
Azt gondolom, hogy ma, kétezer évvel e történések után, nekünk is el kell gondolkoznunk azon, hogy mivel
fordulunk ma Jézushoz, a dicsőséges Isten Fiához? Vagy fordulunk egyáltalán hozzá? Talán az ünnepi események
annyira lekötik az időnket, erőnket, figyelmünket, hogy az ünnepeltről már meg is feledkezünk? Mit tennénk, ha a
környezetünk a mi születésnapunkra készülődne, és mindenféle pompával készülne, feldíszítenék a házat,
rendelnének tortákat, sok finomság tennének az asztalra, sok ismerőst meghívnának, csak bennünket, az ünnepeltet
felejtenének megszólítani, meghívni, részvételre invitálni…?! A legkevesebb, hogy furcsállanánk, vagy
értelmetlennek tartanánk az ünneplést, hiszen kimaradunk belőle.
Gyakran válik a keresztény ünneplés, hasonlóvá az előbb említett születésnaphoz. Nagy a külsőség, sokadalom,
liturgia stb., csak az ünnepeltről, Isten Fiáról, Jézus Krisztusról feledkezünk meg. Legyen ezen az ünnepen másként,
legyen főszereplője az ünnepelt a mostani ünneplésünknek. Forduljunk Jézushoz, vizsgáljuk meg önmagunkat,
ismerjük fel, hogy szükségünk van segítségre, és kiáltsuk Jézusnak: Hozsanna! Jézus Krisztus segítségedre van
szükségem, kérlek, segíts!
Kedves olvasó, kívánom, hogy a virágvasárnap ne múljon el anélkül a megtapasztalás nélkül, hogy az Isten Fia ne
lenne segítségünkre, hogy dicsőítse meg magát a mi életünkben is!
Áldott ünneplést!

