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T avaly húsvétkor a bezártság alkalmá-
val azzal vigasztaltuk egymást, hogy 
remélhetőleg többé nem lesz ilyen 

ünnepünk. Sokan hittük, hogy minden 
jóra fordul, és visszakapjuk régi életünket. 
E húsvét alkalmával az emmausi tanítvá-
nyokhoz hasonlítunk, akik a keresztre fe-
szítés után hazafelé ballagva csalódottan 
mondták egymásnak: „mi pedig azt remél-
tük”. (…) A nagypénteki kereszt és általá-
ban az emberi élet alkonya szokta kettétör-
ni e nagyon is összetartozó két fogalmat: 
hit és reménység. Sokunkban megmaradt 
még a hit, de elveszett a reménység. (…)

Az ige első fontos gondolata az, hogy 
szükségünk van a Krisztusban való re-
ménységre. Mint ahogy arra is, hogy higy-
gyünk a jóban, és tudjuk meglátni, hogy 
még életünkben eljön a jobb, a szebb, a 
különb. De nem mindegy, hogy ismerem a 
tantételt, vagy kimondom: hiszem és val-
lom. Ez utóbbiban már benne van az én 
reménységem is. Hogy Jézus valóban él, 
bennem is, s ez a remény az, amely többle-
tet ad hitünknek. Ha nincs reménységünk, 
nem tudunk élni. Sok embernek van hite, 
de nincs reménysége, ezért igaz, hogy a 
legtöbb ember csendben és kétségbeesés-
ben él. Pál szerint ha csak ebben az élet-
ben reménykedünk Krisztusban, minden 
embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát 
létezik olyan reménység is, amely nyo-
morultabbá teszi az embert. Mint ahogy 
Csokonai Vitéz Mihály is „csalfa, vak re-
mény”-ről ír.

Reménykedtem, és megcsaltak, semmi 
alapja nem volt a reménységemnek, min-
den a fantázia szüleménye volt – így sok 
hívő is nyomorulttá válik, mert remény-
sége nem válik valósággá. Aki csak a ke-
resztig tudja kísérni Jézust, annak az élete 
és reménysége összetörik a halál láttán. 
Aki minden reménységét ehhez az élethez 

fűzi, az nyomorulttá lesz, mert ez az élet 
szertefoszlik.

Szükségünk van az olyan földi remény-
ségekre, mint a mindennapi kenyér, az em-
berhez méltó élet, a Kárpát-medencében 
való boldogulásunk. És ha Krisztusban re-
ménykedve akarjuk ezeket megvalósítani, 
akkor mindennek van valóságalapja. Kell 
reménykednünk e földi életben is, mert 
Jézus útmutatást ad erre is. De ha csak eb-
ben az életben reménykedünk, hiába erős 
a hitünk, annál mélyebbre süllyedünk, 
mert Jézus meghalt a kereszten. Ő ugyanis 
nem akart királyi trónra ülni, nem vállalta 
a politikai messiás szerepét, nem gyógyí-
tott meg minden beteget. Sokan szomo-
rúan mentek el tőle, mert csak ebben az 
életben reménykedtek Krisztusban. Mai 
keresztyénekként is gyakran csalódunk, 
ha nem gyógyít meg minket vagy hozzá-
tartozóinkat, és a számunkra fontos embe-
reket elszakítja tőlünk. Ha csak ebben az 
életben hiszünk, akkor sokkal nyomorul-
tabb az életünk, mint azoknak, akik egyál-
talán nem reménykednek.

Nem lehet igazán keresztyénként élni az 
örökkévalóság távlata nélkül – erről beszél 
Pál apostol. Amit Jézus hozott a földre, az 
nem csupán pillanatnyi jóság, megváltó 
bűnbocsánat vagy néhány percre való fel-
emeltetés. Ő mindent akart adni, hiszen 
az örökkévaló életet ajándékozta nekünk. 
Aki nem reméli az örök életet, az mindent 
elveszít Krisztus halálával. Ámde ő föltá-
madott, „és zsengéjük lett azoknak, akik 
elaludtak”. Ez az igazi húsvéti hit, amely 
átnyúlik az örökkévalóságba. Örvendjünk 
tehát e húsvéton, hogy mi is ennek az 
örömnek részesei lehettünk.

 
 » KATÓ BÉLA

erdélyi református püspök

E zekben a hónapokban hatványozot-
tan növekedtek terheink. Lelki-szelle-
mi-anyagi téren egyaránt jelentkeztek 

eddig ismeretlen zavaró tényezők. Kijárási 
tilalomra kényszerít a járvány, munkalehe-
tőségtől esünk el, nem találkozunk szeret-
teinkkel, és megnőtt a váratlanul elhunytak 
száma. Szegény vagy gazdag, hívő vagy hi-
tetlen ugyanazon félelem ernyője alá került. 
A halál nem válogat, mondtuk hajdan, és 
most rettegve szemléljük, amint ritkítja sora-
inkat válogatás nélküli szeszéllyel.

Ítélet van rajtunk, emlegetik már kö-
zülünk is többen beletörődő közönnyel, 
már-már bekapcsolódva az utolsó ítéletből 
haszonhúzók csapatába. Az utolsó ítélet 
rémképét hordozva valóban nehéz meg-
küzdeni a szorongásokkal, elbénul a lélek 
is, az ellenálló képesség megadja önma-
gát. Ítéletes az is, hogy amikor a betegnek 
szüksége van a szeretteire, azok – egyéb-
ként jogos tiltással – meg sem közelíthetik 
őt. Túl kell lépnünk a bűnbánatba meg-
rekedt kérdésen, azaz megérdemeltük-e, 
vagy sem. A bűnbocsánat feloldozása 
felszabadító erők előtt nyitja meg az utat. 
Szentlélekkel telik a lélek, új ellenállással 
küzd a test és egészséges szemlélettel lehet 
jövőt építeni. Mindehhez Jézus Krisztus 
húsvéti győzelme adja az alapot.

A szenvedő Megváltó a mennyből kapja 
az Atya őt megerősítő üzenetét. (…) A fül-
tanúk egy része mennydörgést hall az ég-
ből, mások angyali hangot. Vannak, akik 
nem hallanak, vagy nem is akarnak. Akik 
jól hallanak, azt is hallják, hogy a világ 
most került ítélet alá. A világ fejedelme 
hatalmát elveszítette. Krisztus halálával 
a bűnnek nincs kárhoztató ereje, és a bű-
nösök irgalmat kapnak kegyelemből. A 
kereszt árnyékából hallatszik Jézus ajkán a 

húsvét után beteljesedő evangélium: „…ha 
felemeltetem a földről, magamhoz vonzok 
mindeneket.” (Ján 12,32)

Felemeltetett a földről Isten Fia! Sőt két-
szer is. Először a keresztre emelték, majd 
a mennybe emelkedett. Ez a kétlépcsős 
felemelkedés a mi felemeltetésünk biztos 
záloga. A kereszttől indulunk mi is a meny-
nyig, de nem nekünk kell meghalnunk ott, 
és nem a magunk erejéből kell a menny 
Urához jutnunk! Íme, mindent megtett 
Istenünk, hogy biztonságos, nyugodt és 
egészséges életünk legyen. Mi történhetett, 
ha ez az állapot most ennyire távolinak tű-
nik?  Nem veszítette el a Mindenható a világ 
feletti uralmát, a világ fejedelme sem erő-
södött meg, a szenvedés nem történt hiába. 
A gond okát továbbra is a félrehalló ember-
ben kell feltalálnunk. Abban az emberben, 
aki a nyilvánvaló csodát természeti jelen-
ségnek, akár mennydörgésnek véli. Vagy, 
ha más magyarázata nincs, inkább angyali 
hangokat sejt inkább, mint Isten egyértel-
mű és visszavonhatatlan szavát.

Húsvétkor ünnepeljük a megtántorítha-
tatlan Istent, aki üdvmunkáját folyama-
tosan végzi, bár több próbatételen vezet 
manapság, de így tanít bennünket az [ 
jobb megismerésére. Ünnepeljük az életet, 
és a halált vegyük átmenetelként az örök 
életre, de ne tekintsük szenvedéseink meg-
oldásaként. A szenvedő és feltámadt Krisz-
tus a mi megváltónk!

Ezekkel a gondolatokkal kérünk áldást 
minden imádkozó testvér életére a Király-
hágómelléki Egyházkerület részéről hús-
véti örömmel!

 » CSŰRY ISTVÁN

királyhágómelléki református püspök

M ár egy éve semmihez sem hason-
lítható az az élethelyzet, amely-
ben napjainkat töltjük a világjár-

vány miatt. Egyre több a bizalmatlanság, 
a kételkedés, a félelem. Mindennap várjuk 
a jobb, a biztatóbb híreket, ám ezek még 
váratnak magukra. Sokunkban önkén-
telenül is felmerül a kérdés, hogy vajon 
mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy ezt a kórt, a fertőzést meggátoljuk, 
véget vessünk, felszabaduljunk a testet és 
lelket gúzsba kötő állapotból, vagy csak 
várjuk, hogy a megoldás kívülről jöjjön? 
Hisz egyértelmű, hogy nem lehetünk csak 
szemlélők, passzív nézői az események-
nek, s bár nagyon nehéz, be kell kapcso-
lódnunk a vírus elleni harcba!

Azt reméltük, hogy ebben az évben sza-
badon ünnepelhetjük keresztény világunk-
ban a húsvét ünnepét. Templomainkban 
együtt imádkozhatunk, együtt énekelhet-
jük az ünnepi himnuszokat, bátor és biztató 
kézfogás kíséretében áldott ünnepet kíván-
hatunk egymásnak. Bíztunk abban, hogy 
úgy köszönthetjük egymást, mint a nagy-
pénteki tragédia után a jeruzsálemi felső-
házban rettegve ülő tanítványokat üdvözöl-
te a hét első napjának reggelén a Názáreti 
Jézus: „Békesség néktek!” De ez sajnos nem 
így lett. Most még jobban kell összpontosí-
tanunk arra, hogy az előírásokat maradék-
talanul betartsuk, és egymásra fi gyeljünk.

Ne féljünk a védőoltástól! Nem hiszem, 
hogy az orvosi tudomány művelői azon fá-
radoznának, hogy tönkretegyék az ember 
életét, hanem erősíteni, védelmezni, gyó-
gyítani akarnak Keleten is Nyugaton is. A 
bizalmatlanság nem segít, csak a félelmet 
növeli! Tegyünk meg mindent, hogy ne az 
álhírek terjedése bénítson minket, hanem 
a cselekvő, élő hit, és a jó Isten segítő kö-
zelségének tudata erősítsen a csüggedés 

közepette. Isten a teremtett világ gondvise-
lő, szerető Atyja, aki nem hagy bennünket 
magunkra!

Húsvét ünnepe lelket erősítő, nagy örö-
müzenetének akkor van életünkre hatása, 
ha mi is megnyitjuk szívünket és elménket 
annak befogadására. Kiüresítünk min-
den félelmet és aggodalmat, és ebben a 
homályban, amelyben napjaink töltjük, 
meglátjuk a bennünk ragyogó isteni lelket. 
Mert ettől lesz húsvét a keresztény világ 
igazi nagy ünnepe. Így tudjuk megérteni a 
Názáreti örök életről, Isten örök szereteté-
ről szóló tanítását.

 (…) A húsvéti ünnep úgy igazi, ha a meg-
újuló természet Istent dicsőítő himnuszába 
be tudsz kapcsolódni lelked, gondolataid és 
érzéseid tisztaságával. Ezzel tudod bizonyí-
tani, hogy Jézus és tanítása benned és álta-
lad él. Nem vagy „üres”, tele vagy szeretettel 
és árad belőled az isteni lélek jósága és bé-
kessége. Így tudsz megállni Isten igazsága 
előtt, így tudod emberi életed lelki-szellemi 
megnyilvánulásaival bizonyítani, hogy az 
örök élet részese és hordózója vagy a jézusi 
szeretet evangéliuma által. A benned élő és 
kiáradó szeretet emel fel a születés és halál 
földi életünket meghatározó korlátai fölé, 
mert a szeretetben nincs kezdet és vég, fent 
és lent. A szeretet maga Isten. Isten pedig az 
örökkévalóság. Jézus ezt tanította, és életé-
vel ezt példázta, így lett a mi szabadítónk 
és megváltónk. Ez esztendő húsvét ünnepe 
erősítse bennünk az örök életbe vetett hi-
tünket, segítsen Jézus tanítása és példaadá-
sa szerint élni és cselekedni.

Adjon a mindenségnek Ura, a mi gondvi-
selő jó Atyánk áldott húsvéti ünnepet!
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unitárius püspök

Emlékezetes év lesz a 2020-as eszten-
dő, hiszen mélyen bevéste magát tu-
datunkba, és ezzel együtt közös em-

lékezetkultúránk részévé, kitörölhetetlen 
tartalmává lett. A globális járványjelenség 
hidegzuhanyként ébresztett rá újra arra a ve-
retes igazságra, hogy alapjában véve meny-
nyire bizonytalan és kiszolgáltatott emberi 
lényünk, törékeny ittlétünk, milyen határok 
és korlátok között vergődik folyton-folyvást.

Elszomorodva, keserű szájízzel olvasom 
a 2020-as lelkészi munkajelentéseket a gyü-
lekezetek életéről, népmozgalmi adatokról, 
a szolgálatokról általában. Kétségbeejtő, le-
hangoló, enyhén szólva tragikus helyzetkép 
tárult elém. Kulcsszavunk lett, szinte kivétel 
nélkül minden helyzetjelentésben az, hogy 
elmaradt, felfüggesztettük, ideiglenesen 
szünetel: istentiszteletek, lelki alkalmak, 
áhítatok, család- és beteglátogatások, gyer-
mek-, ifj úsági és egyéb alkalmak, kis híján 
szinte minden. Néha itt-ott egy vakmerő, 
elkötelezett szolgatárs vagy lelkes szervező-
csapat mert dacolva repedést törni a zárlat 
szigorú, kemény falán.

De be kell vallani, hogy munkánk, hi-
vatásunk egyre inkább digitalizálódott, 
többnyire virtuálissá vált, akárcsak az 
egész életünk. (…) Lassan beletanultunk 
és beleszoktunk mi, idősebbek is az új 
kommunikáció színes, szövevényes, időn-
ként roppant bonyolultnak tetsző világá-
ba. (…) Az egésszel csak az a gond, hogy 
bár egyre jobban kommunikálunk, ezzel 
egy időben kezdtünk lassan elfelejteni 
beszélni, beszélgetni ép és szép emberi 
nyelven. Mert más a kettő, egészen más. 
Érdemben és tartalmasan beszélgetni csak 
te és én viszonyban lehet. Beszélni és be-
szélgetni csak ott, és csak úgy lehet, ha én 
és te, ha mi ott vagyunk, jelenvalókként, 
de mindenképpen valóságosan, testben és 

lélekben. S bármilyen nagyszerű és komp-
lex legyen az online világ, a látszat soha, 
de soha nem tudja, és nem is fogja pótolni 
a valóságot, mint ahogy a beszédet sem a 
mégoly progresszív kommunikáció. (…)

A mostani húsvét egy vízválasztó határ-
állomás lehet számunkra, határozott kijö-
vetel a látszatból, a mesterségesen kreált 
virtuális valótlanságból, a félelmek, zava-
rodottság világából a valóságba. (…)

Jézus Krisztus szenvedése, halála, fel-
támadása nem látszat, nem illúzió, nem 
egy virtuális térben vagy időben történik, 
hanem hitismeretünk alapján valóságosan 
beágyazódva emberi történelmünkbe. (…)

Ez az esemény emlékeztet bennünket 
leginkább arra, hogy a tér az idő korlátai 
között vergődő életünk, ittlétünk mégsem a 
halállal, az elmúlással, a teljes megsemmi-
süléssel végződik, nem bedobva vagyunk a 
létezésbe. A húsvét arra emlékeztet minket, 
hogy a látható, tapasztalati, véges dolgo-
kon és történéseken túl ott van az örök, a lét 
teljessége, isten országa, aminek egy törté-
net által mi is részei vagyunk.

Nekünk is bátornak kell lenni, és ezen az 
ünnepen elindulni egymás felé és a feltá-
madott Úr felé, hátrahagyva félelmet, bi-
zonytalanságot, mindenféle szellemi zavaró 
tényezőt. A látszatból, a bezárt virtualitásból 
álljunk végre az élet, a valóság, a helyreállí-
tás talajára. Merjünk a feltámadás erőterére 
hagyatkozni, Krisztus feltámadásának erejé-
ből élni, élni most már a valóságban!

Ezzel a biztatással kívánok a Romániai 
Evangélikus-Lutheránus Egyház minden 
tagjának és családjának áldott, örömteli 
húsvétot!

 » ADORJÁNI DEZSŐ ZOLTÁN

evangélikus-lutheránus püspök

„Be kell kapcsolódnunk a vírus elleni harcba!”Az örökkévalóságba átnyúló húsvéti hit

Húsvét másképp
Ítélet e világ felett




