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A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Én Jézusom, te nem gyűlölted őket,
A gyűlölködőket és a köpködőket.
Szeretted ezt a szomorú világot
S az embert, ezt a nyomorú virágot.
Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet,
És hogy felettünk csak az Úr ítélhet.
Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad 
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. 
A megbocsátást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.
Ma is elégszer hallod a magasban
A gyűlölet hangját, amely égbe harsan.
A gyilkos ember hangját, aki részeg,
S a szeretet szavát feszítené meg.
Én Jézusom, most is csak szánd meg őket,
A gyűlölködőket és a köpködőket.
Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
Hogy nem tudják tán, mit is cselekszenek.
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A vallási ünnepek Jézus életének epizódjait dolgozzák fel mind-
máig, s ezekre már az őskeresztények is közösségben emlékeztek. 
A különösen fontos eseményekből éves menetrend, vallási naptár 
alakult ki a keresztények számára, amelyben Jézus kereszthalálának 
időpontja a húsvét ünnepkörét határozta meg. Virágvasárnap hús-
vét vasárnapját előzi meg egy héttel.

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó va-
sárnapja, amivel a kereszténység azt ünnepli, hogy Jézus bevonult 
Jeruzsálembe, amikor egyébként is zarándokok töltötték meg a vá-
rost. A zsidó vallás ugyanis ekkor emlékezett meg peszah ünnepével 
az Egyiptomból való szabadulásról, amelynek során bárányáldoza-
tot mutattak be.

Jézus valószínűleg néhány nappal peszah ünnepe előtt jöhetett 
Izrael kultikus központjába, ám a pontos időpontot nem tudjuk, 
így virágvasárnap is megegyezés alapján lett Jézus Jeruzsálembe 
vonulásának napja. A Biblia három evangéliumában is szerepel, 
hogy Jézusnak ekkorra már országos híre volt, ezért a zarándokok 
odavonultak Jézus megjelenésekor, mert azt hitték, megkezdődött 
a messiási korszak, amely megszabadítja őket a római elnyomástól.

Annak szimbolikus jelentése van, hogy szamáron vonult be Jézus, 
ugyanis ez a nyájat összetartó pásztorok állata volt, szemben a lóval, 
amely a katonaság és az erőszak jelképe. Ezt korábban már az Ószö-
vetségben is megjövendölte Zakariás próféta, ennek beteljesedését 
látták a korabeli emberek virágvasárnapkor. A tömeg Dávid fiaként 
üdvözölte Krisztust, és ebben is a prófécia megvalósulását látták, 
mert a Messiást ebből a családból várták a zsidók.

Jézus virágvasárnapi bevonulásakor a köznéptől elkülönülő fari-
zeusok és írástudók kiváró álláspontra helyezkedtek, míg a tömeg 
túlnyomó része lelkesedett az általa Isten fiának tartott személyért. 
Az elvárásoknak azonban Krisztus virágvasárnapkor nem tett ele-
get, nem lépett trónra, nem koronáztatta meg magát, nem szított 
lázadást a római császársággal szemben. Az ünneplést azonban el-
fogadta, ami a lelki vezetésre vonatkozott.

A Bibliában nem szerepel a tömeg felvonulásának részletes törté-

Virágvasárnap

nete, mindössze a lelkes együttlét, a közösség egybetartozásának 
élménye jelenik meg. A Jeruzsálembe zarándokolt emberek ekkor 
minden valószínűség szerint arra számítottak, hogy peszah ünne-
pén lép majd színre Krisztus mint Megváltó.

A később virágvasárnapnak nevezett ünnepélyes bevonulás után 
a zsidóság vezetői nem vállalták a nyílt fellépést Jézussal szemben, 
néhány nap múlva viszont titokban megteszik ezt a lépést, Jézus el-
fogását és elítéltetését, amiből a kereszténység húsvéti ünnepköre 
eredeztethető.

Sajnos a tömegben mi is ott vagyunk. Ott vagyunk virágvasárnap 
is – örömünkben pálmát lengetve. De ott vagyunk a feldühödött 
elvakult tömegben is, amikor a nép azt kiáltja, nincs királyunk, fe-
szítsd meg őt.

Jézus szenvedése tovább folytatódik az emberiség történetében, 
az Egyház életében. Őt üldözik és zaklatják minden elítélt és szen-
vedő emberben. Halálra ítéli mindenki közülünk, amikor bűneink 
által a keresztre kívánjuk őt.

Vajon mi kinek az oldalán akarunk állni? Azok oldalán, akik el-
árulták, akik a Golgotára hurcolva keresztre feszítették? A kiabáló 
tömegben vagyunk, vagy érteni nem tudó lélekkel távolról szemlé-
jük őt, szeretet nélküli részvétlen magatartással?

Ne feledjük, a mi hivatásunk az, hogy a megváltás fényénél lássuk 
önmagunkat, a világot, a történéseket. Már nem alaktalan tömeg 
vagyunk, hanem megváltott személyek.

Ha valamit tehetünk, azt Cirenei Simon helyéről tehetjük meg: 
hordozzuk Krisztussal együtt a megváltás eszközét, vagy éppen Ve-
ronika kendőjével töröljük le a sírók könnyeit. A századossal együtt 
boruljunk le és valljuk meg: Ő valóban Isten Fia, az életünk szaba-
dító Megváltója.


