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A követ nem nagyobb annál,aki azt küldte....

Virágvasárnap ősi igéje,a jeruzsálemi bevonulás története 
az alázatos királyról szól,a szamárháton bevonuló Mesterről.
"Imhol jön néked a te királyod alázatosan " hangzik az ot.i 
prófécia....A most felovasott igeszakasz mondanivalója rokon 
ezzel.Az alázatos Jézus Krisztusról szól,aki kötényt köt maga elé 
és megmossa a tanitványok lábát.Azt olvassuk Róla,hogy az Atya 
mindent hatalmába adott és Ö mégis mint mindenek szolgája ugy 
viselkedik.

A szimbolikus cslekedet után Jézus tanitványaihoz fordul: 
"értitek e hogy mit cselekedtem?” Megmagyarázza:Ti engem igy hivto 
Mester.És jól mondjátok mert az vagyok.Azért ha én az Ur és a 
Mester megmostam a ti lábaitokatnéktek is meg kell mosnotok 
egymás lábait. Ma is ez a kérdés:Értitek e mit cselekedett ott 
Jézus?Most nékem az a feladatom,hogy néktek mai tanitványoknak; 
itt egybegyült gyülekezetnek megmagyarázzam Jézus cselekedetét.

Az Ut. Krisztusa a mi Krisztusunk nem a giccsek,vagy
rossz oltárképek Krisztusa,nagyglóriás,ragyogóruhás,finom vonásu K  
Krisztusa,aki emberfelettien mozog,jár kel beszél,szinte lebeg a 
föld felett.Ö az akiről Pál azt irja:az ember Jézus Krisztus.
"Egy az Isten és egy a közbenjáró Isten és ember között az ember 
Jézus Krisztus"I.Tim.2,5.Ö az Isten Fia valóságos ember volt. 
Mindenütt igy bukkanunk rá.Hosszu gyaloglás után elfárad,vándorlás 
közben megéhezik és megszomjazik,leül a kut mellé pihenni, 
szereti a gyermekeket,mint minden ember,sirva fakad barátja 
sirjánál,mint minden ember,haragra gerjed a templomban,amikor látja
hogy oda nem illő dolgok történnek gyötrő ik a haláltusájában, 
összeesik az embertelenül nehéz kereszt alatt,vér serken a 
a hátán a korbács ütése után nyomán,valósággal kínlódik és meghal 
a kereszten.Valóságos ember volt.De valami hiányzott ebből az 
ember aroból:egy emberi vonás,egy bünös vonás:a fölény vonása 
a gőg,az idegenkedés,a msáok szégyenlése.Sehol nem olvassuk,hogy 
valakit lenézett volna,nem tudunk attól,hogy valakitől irtózott 
volna,hogy valamit vagy valakit keveselt volna;nem tartott semmit 
és senkit rangján alulinak,magához méltatlannak.Nem volt tőle 
semmi idegen ami emberi volt.Néki nem derogált semmi!Ö mindent és 
mindenkit vállalt,volt hely a szivében mindenki számára c sodála- 
tosan tágszivü volt.A keresztfán kitárt karja is arra emlékeztet, 
hogy karjaival át öleli az egész világot,mintha csak azt mondaná: 
mindenkit szeretet,mindenki ért meghaltam!
I.Jézusnak nem derogált semmi!Nézd végig az életét és mindenütt 
ezt kell látnod.
a. A körülmények.Benne az örkkévaló Isten öltött testet és Ö Isten 
nem restelt egy istállóban megszületni emberré.Nem restelt az 
országutak nagy vándora lenni.Nem derogált néki ,h ogy lakása sem 
volt,nem derogált szegénységeben élnie és kereszthalált halnia....
b. A társasága. Tanitványai ,akik között él szürke,hétköznapi
emberek,müveletlenek,ahogy olvassuk az Ap.Csel 4,13 ban, jórészt 
irástudatlan emberek.Ö aki 12 éves korában már szinte csodagyermek
nek számitott,akit ackor öreg Írástudók és bölcsek hallgattak 
ámulattal Ö ilyen emberek között él.De ezek az emeberek nemcsak 
müveletlen faragatlan emberek,hanem kicsinyhitüek,akik u jból és 
ujból hitetlenkednek...álomszuszék emberek,akik Mesterük mellett 
utolsó közös éjtszakájukat sem tudják végig virrasztani,egy órácska 
sem! Jézus nem idegenkedett a tanítványaitól a nagyszáju Pétert, 
a hitetlen Tamástól,a vámszedő Mátétól,a versengő Zebedeus fiáktól. 
Elszenvedte őket. És a környezete:Nem nézte le a bünösnőt,
a samáriai asszoynt,a kicsiny gyermekek számára van ideje,a gyáva 
Nikodémust meghallgatja,a koldus vak Bartimeust éppen ugy megsegiti 
mint a pogány s z á z d ost. Vállalt mindenkit,szóba állott mindenkievl, 
segitett mindenkin igy lett mindenki megváltója!Engem is vállalt. 
Téged is.Vállalt bennünket,2ooo év sokfele bünös keresztyénét,



c.Cselekedet. Jézusnak nem derogált semmiféle cselekedet.Az 
ácsmühelyben a munka,az országuton a gyaloglás,a szamárháton 
való bevonulás,a lábmosás,amiről igeszakaszunk szól.A világot 
indul megváltani és egyszerü rabszolga munkáját végzi el. 
Érthetetlen csodaszeretet.Minden ceremónia nélkül cselekszik, 
a legtermészetesebben,nem ugy mint a római pápák,akik Krisztus 
e cselekedetét évenként megismétlik nagy ceremóniával,aranymosdó- 
tállal...Ö valóban szolgálni jöttAz Ur vállalja,hogy mindenki  
szolgája legyen.Tudja,ismeri,elfogadja és éli ezt az életstilust. 
Nemcsak mimeli,utánozza,szinészkedik:valóban szolgál.
Miért???Ez a kérdés mindig kettős.Kutatja az okot és fürkészi a 
célt.Mindig egy mérttel és egy hogy gyal lehet felelni rá.Miért? 
Mert szerette,mindvégig szerette az övéit! Hogy ők is igy csel eked- 
jenek.

II.Ti is igy cselekedjetek!Mert a tanitvány nem lehet nagyobb 
az ő Mesterénél . Erre az életstilusra akar megtanitani ma, 
virágvasárnapján bennünket ezzel az igével Jézus Krisztus.Megtanit 
jól szolgálni az emberek között.
Gyakran tiltakozunk és fázunk az egyszerüségtől,félünka népszerüt
lenségtől,kerüljük a rosszhirü embereket...Gőgösek és büszkék 
vagyunk.
Jézus ma arra tanit,hogy ne derogáljon elfogadni a sorsodat, 
körülményeidet,társaidat,semmi féle cselekedetet.Ez az alázat, 
amiről énekeltünk is!
Szánd rá magad a szolgáló életre!Erre a jézusi életstilusra! 
Szándékosan mondtam a szót szánd rá magad!mert tudom nem megy 
magától,mindenütt mást látsz,a természetes ember mindent szeret 
csak a másiknak szolgálni nem.Vállald ezt az életstilust az 
otthonodban.Mennyire más volna otthonaink képe,ha ott mindenki azt 
várná,hogy mikor szolgálhasson és nem azt hogy kiszolgálják.Gyermek 
ek és szülők,házastársak és rokonok de máshogyan élhetnének!
Vállald ezt az életstílust itt a gyülekezetben!Ne birálj csupán, 
ne csak szavad,megjegyzésed legyen mindenhez,hanem szolgálj is! 
Vállald a munkahelyeden!-Ne gondolj ngy dolgokra.Jézusnál nem 
a mennyiség mégcsak nem is a minőség számit hanem az a léelk, 
ahogyan cselekszünk valamit.Egy Dohár vizet is lehet adni szolgálat
ként és egy simogató szó vagy kézmozdulat is lehet szolgálat.  
Tanulj meg szeretni és ezáltal jól szolgálni a másiknak Kr.tól.
Ne feledd,hogy szolgálni mindig lehet!Ezt az utat az Ur mindig 
szabadon hagyja.Csak az uralkodásért tülekednek.Senki nem tolong 
azért hogy szolgálhasson.-Pál ismerte ezt a szolgáló életstilust. 
Szolgált százaknak és ezreknek és szolgált egy egy embernek,amikor 
börtönben volt.
Nézd végig ezen a vasárnapon,nagyhét elején életed berendezését, 
felépitettségét,és figyelj te mai tanítvány Mestered szavára:
A tantitvány nem lehet nagyobb az Ö Mesterénél.Ne akarj tulnőni 
Rajta.
Jézus igy üdvözli azokat akik szavait megfogadják:Boldogok lesztek, 
ha cselekszitek ezeket!Ez az az életstilus,amiből itt boldogságot 
egykor üdvösséget nyerhetünk,remélhetünk.
Reményik Sándornak van egy verse,egyik gondolatkörét igy lehet  
összefoglalni:Lépcső akarok lenni,hogy felmehessen rajtam valaki. 
Valaki aki nagyobb nálamnál...Ez a keresztyén élet a lépcső szol
gálata. Rajtam keresztül mások felfelé juthatnak.Valahogy igy élt 
Jézus is :lépcső volt,az egyedüli,akin az Atyához lehetett jutni.

Kérdez Jézus:Értitek e hogy mit cselekedtem?Feleljünk igy 
rá szóban és életben:Igen Urunk!értjük és mi is ugy cselekszünk,  
ahogyan Te cselekedtél,mint egyének és mint egyház egyaránt . Ámen.


