
VIRÁGVASÁRNAP 

 

Kedves Testvérek! 

Virágvasárnap az Úr jeruzsálemi bevonulásának és az ő szenvedésének a vasárnapja. Lukács 

evangélista leírja (ld. 19. fejezet), hogy amikor Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, a nép 

fennhangon dicsérte őt, mondván: „Áldott a király, aki az Úr nevében jön!” Jézus pedig, amikor 

közelebb ért, és meglátta Jeruzsálemet, megsiratta a várost. 

Az evangéliumok beszámolója alapján Jézus két alkalommal sírt: Lázár sírjánál és Jeruzsálem fölött. 

Jézus ezzel megmutatta, hogy számára nem közömbös mindaz a szenvedés és fájdalom, ami velünk 

történik. Lázár sírjánál megmutatta, hogy ő ott van minden koporsónál, és fájdalommal éli meg minden 

ember halálát, illetve minden hozzátartozónak a gyászát. 

Jeruzsálem fölötti sírásával pedig Jézus rámutatott, hogy azokért is könnyeket ejt, akik nem testi, 

hanem lelki halálban vannak. Jeruzsálem miatt ugyanis azért sír, mert a választott nép nem ismerte fel 

a Messiás látogatásának idejét. Jézus tudta, hogy a nép, amely most Hozsannát zeng, néhány nap 

múlva ezt kiáltja: „Keresztre vele!” Lelki halálban voltak. Nekik csak földi királyságot hozó megváltó 

kellett. 

Ahogy Jézus sírt Lázár sírjánál, úgy ejti könnyeit a mai járványban elhunytak miatt. 

Ahogy sírt Jeruzsálem fölött, úgy sír ma Róma fölött, mely alatt érthetjük az egész kereszténység, sőt 

az egész világ jelképét. Jézus sír, mert a mai ember is lelki halálban van. Szent II. János Pál pápa úgy 

fogalmazott, hogy a mai ember a halál kultúráját éli. A mai ember sem ismeri fel Jézus látogatásának 

idejét, mivel azt sem ismeri fel, hogy szüksége van Istenre. A XXI. század embere úgy gondolja, hogy 

mindent meg tud oldani Isten nélkül. A gazdaság és a tudomány fejlődése elbűvöli az embert, a saját 

tehetsége és munkája általi sikerélményei által is elbizakodottá válik, s már nem Istenben bízik. 

Isten most is fentről látja mindezt, és sír, mert tudja, hogy a vesztünkbe rohanunk. Látja, mint a szülő 

a gyermekének a felelőtlen magatartását, s előre látva annak negatív következményeit, szomorú. 

Az egyik koncentrációs táborban egy gyermeket vittek kivégzésre. Társai közül az egyik, látván a 

szörnyű emberi kegyetlenséget, megjegyezte: „Hol van most az Isten?” Egy mélyen hívő válaszolt neki: 

„Ott szenved az elítéltben.” 

Jézus velünk él át, velünk szenved el minden emberi tragédiát, minden drámánknak ő a 

legegyüttérzőbb résztvevője. 

A gonosz most tombol és diadalt ül, mert újra azt reméli, hogy az emberiség Istent fogja hibáztatni és 

vádolni a jelen megpróbáltatások miatt. Azt reméli a sátán, hogy térdre kényszeríti az embereket. 

Valóban térdre kényszeríti, de nem úgy, ahogy ő gondolta. Talán most az emberek imádkozás végett 

borulnak térdre, s felismerik, hogy Isten kezében van az életük. Háttérbe szorul a földi dolgok 

istenítése, s az egy igaz Istenhez fordul az ember. 

A virágvasárnapi szenvedéstörténetben láthatjuk, hogy a három keresztre feszített közül ki hogyan 

viselkedik. Jézus némán tűr, felajánlva szenvedéseit a világért, s imádkozik ellenségeiért. A bal lator 

Istent káromolja, lázadozik. A jobb lator csendben viseli szenvedését, majd figyelmezteti a bal latort, 

aztán felismeri Jézusban a Messiást, és bűnei bocsánatát kéri tőle. 



A karantén, a vesztegzár bizonyos értelemben hasonlít a kereszthez, mert oda vagyunk szegezve a 

lakhelyünkhöz, nem mozdulhatunk. A „Maradj otthon!” felhívás helyett mondhatjuk azt is: „Maradj 

veszteg!”, „Ne mozdulj, ne akarj szabadulni a keresztedtől!” Ilyenkor van, aki csendben tűr, imádkozik, 

bűnbánatot tart, s van, aki lázadozik, Istent káromolja. 

Mi a megfeszített Jézusnak melyik oldalán vagyunk most a kereszten? Hogyan viseljük ezt a keresztet? 

Kívánom, hogy a Virágvasárnap legyen mindannyiunk számára a Krisztushoz valós szorosabb 

kapcsolódásnak a napja. Zengjünk neki szívből hálát, hozsannát, elismerve, hogy ő az igaz Isten, ő a 

Messiás. Ismerjük fel látogatását minden eseményben, ami velünk történik. Legyünk vele a Golgotai 

szenvedésben lázadozás nélkül, a jobb lator lelkületével. Éljen bennünk a hit, hogy aki eggyé tud válni 

Krisztussal a szenvedésben, egy lesz vele a dicsőségben is. 

 

Szeretettel: Elemér atya 


