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A z elmúlt napokban ismételten feli-
déztük Jézus Krisztus szenvedésének 
állomásait, történetét. Nagycsütör-

tökön visszafogott hangulattal ünnepeltük 
meg az utolsó vacsora emlékét, lélekben 
végig ott voltunk a mi Jézusunk mellett, lát-
tuk alázatát, amint megmosta tanítványai 
lábát, majd meghallgattuk az ő búcsúbe-
szédét. Ott voltunk lélekben az Olajfák he-
gyén is, ahol vele voltunk mélységes nagy 
küzdelmében, vérrel verejtékezésében, 
ugyanakkor szégyelltük, hogy még egy órát 
sem tudtunk vele virrasztani. Nagypénte-
ken megilletődött lélekkel álltunk a kereszt 
alatt, és feszült fi gyelemmel hallgattuk az 
Élet Ura haláltusájának történetét. A passió 
szavai átjárták szívünket, és drámai hangu-
latot teremtettek a templomban. Bennün-
ket is megkörnyékezett az a lelki fájdalom, 
amelyet Jézus tanítványai éreztek a Golgo-
tán, amikor Urunk kilehelte lelkét.

A borongós nagyszombati reggel is azt mu-
tatta, hogy mindennek vége. Haza kell men-
ni, minden ismét újra a régi. Kár küszködni, 
az e világ törvénye érvényesíti hatalmát. 
Meghalt az igazság, a szeretet, a békesség, a 
jóság, az egymás iránti tisztelet. Mind ott fek-
szenek a sírban. Megrémülünk, hogy ennyi 
lenne az emberi élet? Isten ezért teremtette 
az embert, lelkét ezért lehelte bele? Amikor 
valakit eltemetünk, mindennek vége?

Nem, nincs vége! Húsvét ünnepén ezt 
hirdeti a fény: mindig uralkodik a sötétsé-
gen. Ezt hirdeti az ujjongó alleluja, hogy 
bár megölték a mi Urunk Jézus Krisztust, 
de feltámadt. Nem lehet őt megölni. A sír 
üres, és bár kezdetben senki nem akarja 
elhinni, mégis 2000 éven keresztül tart ez 
a meglepetés. Az emberiség történelme új 
kezdet elé néz. Isten belenyúlt a történe-
lembe, és feltámasztotta Fiát, a Megteste-
sültet. A halál átértelmeződik.

Számunkra Jézus Krisztus feltámadásá-
ban egy új világ tárul fel, mert megnyílik a 
halál utáni élet távlata. Átértékelődik szá-
munkra az Istennel, a felebarátunkkal és 
az önmagunkkal való kapcsolatunk, mert 
Urunk feltámadásának fényében máskép-
pen látjuk az életünket, és másképpen ér-
telmezzük a világot. Eltelünk nagy remény-
nyel, lendülettel, és egyben feladattal is. 
Megtapasztaljuk, hogy nincs reménytelen 
helyzet akkor sem, amikor emberi ésszel 
nem találunk megoldást, amikor nem lá-
tunk kiutat. Bármennyire is fenyegető je-
lek vannak a mindennapi életben, tudjuk, 
hogy életünk Isten kezében van, aki any-
nyira szeret minket, hogy egyszülött Fiát 
adta értünk. Lendületet ad számunkra az 
a felismerés, hogy nem győzhet a rossz a jó 
felett, a hazugság az igazságon, a gyűlölet 
a szeretet felett. Akkor sem, ha világunk-
ban látszólag sokszor a kapzsiság, hata-
lomvágy, féltékenység, bosszúvágy ördögi 
céljai valósulnak meg. Egyben feladatot 
is ad nekünk: az égiekre kell tekintenünk, 
nem a földiekre. Nekünk, keresztényeknek 
a maradandó értékek szerint kell élni már 
most, a földi életben. Ez teszi hitelessé ke-
resztény életünket. Erre biztat bennünket 
Szent Pál apostol, amikor azt írja: „Krisz-
tussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek 
tehát azt, ami odafönt van. Az égiekre irá-
nyuljon fi gyelmetek, ne a földiekre.”

Legyünk mindannyian a feltámadt Jé-
zus Krisztus tanúi a mindennapokban. 
Legyünk a remény jelei a nehéz helyzetek-
ben. Éljük meg teljes szívvel, örömmel és 
lendülettel keresztény hivatásunkat, mely 
az élő, szerető, gondviselő, törődő és jósá-
gos Istenre mutat.
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gyulafehérvári római katolikus érsek

M inden szentmisében valljuk és 
imádkozzuk: „Halálodat hirdetjük, 
Urunk, és hittel valljuk feltámadá-

sodat, amíg el nem jössz.”.Három pontban 
szeretnék elmélkedni: Jézus velünk van, őt 
közösségben ünnepeljük, meg kell tennünk 
a magunk részét.
1. Nincs nagyobb üzenet ennél: Jézus 

Krisztus mindhalálig szeretett minket, 
irántunk való szeretetből vállalta a halált, 
keresztre feszítették, majd harmadnapra 
feltámadott. Ezen alapszik az egész keresz-
tény élet: Jézus él. Az ő irántunk való szere-
tete nem halt meg. Sőt megígérte, és ezt be 
is tartja, hogy velünk marad mindennap 
a világ végezetéig. Elmélkedésünk első 
pontja ez: Velünk van. (…) Ki más adna re-
ménységet sokaknak ma is, a világjárvány 
idején, hogy bizakodva tekintsenek a jövő-
re? És kitől kapnak erőt, hogy dolgozzanak 
egy jobb jövőért, sokszor kilátástalannak 
tűnő körülmények között?! Jézus élő, sze-
rető, biztató jelenléte sok kereszténynek 
jelenti nemcsak a túlélést, hanem a máso-
kért való élés ajándékát is.
2. A második pont: Közösségben ün-

nepeljük. Jézusnak ezt a közöttünk való 
jelenlétét szemléljük a húsvéti ünnepkör-

ben. (…) Az ember arra van teremtve, hogy 
közösségben éljen. Ezért szokott ünnepel-
ni is – közösségben. Éppen ezért nem elég 
a tévében „megnézni” vagy interneten 
követni a szentmisét. (…) Ahhoz, hogy a 
kegyelem működhessen bennünk, nem 
lehet a közösséget csupán csak távolról 
szemlélni. Együtt kell működnünk vele és 
benne. Még a betegek is, akik saját hibáju-
kon kívül nem mehetnek el a szentmisére, 
bekapcsolódnak úgy, ahogy tudnak, egye-
sítik szenvedésüket Jézus szenvedésével, 
felajánlják a közösség tagjaiért, és ezzel 
nagyon is megteszik a maguk részét.
3. A harmadik: Meg kell tennünk a 

magunk részét. Krisztus feltámadt, ez 
a nagy-nagy ténye a kereszténységnek. 
Ugyanakkor ott vannak ezek az egyszerű 
asszonyok, „kora reggel mikor még sötét 
volt”, felkelnek, elmennek a sírhoz, olvas-
suk az Evangéliumban. Tesznek egy konk-
rét lépést. Mi ez a lépés, ahhoz képest, 
hogy Jézus feltámadt? De ha ez a kis lépés 
nincs, az ő életük távol marad a Feltáma-
dottól, mint olyan sokaké abban az időben 
is. (…) És ez valahogy így ismétlődik a mi 
életünkben is. Ha csak a Jóistentől várjuk, 
és a részünket nem tesszük meg, lehet, 

hogy kívül maradunk. (…) Koronavírus 
idején is olyan keveset tudunk tenni, de 
tegyük meg azt, amit megtehetünk. A Jóis-
ten megteszi szintén a maga részét. Micso-
da kis dolog az is például, hogy elmegyek 
szentgyónást végezni. (…) Kicsi rész. Isten 
viszont megteszi a maga hatalmas nagy 
részét: utána egy megtisztult lelkű ember 
jön ki a gyóntatószékből. Mekkora nagy 
kegyelem ez! (…)

A húsvéti szent három nap Krisztus halá-
láról és feltámadásáról beszél. Ha jól éljük 
azt, hogy vele meghalunk önzésünknek, 
a csak magunkra való gondolásnak, és az 
ebből fakadó bűnöknek, akkor lassan-las-
san Krisztus élete valósággá lesz bennünk, 
a mindennapjainkban, a világjárvány kö-
zepette is. (…) Testvéreim, a Feltámadott-
nak ez a közelsége a mi erősségünk. Vi-
gyük el az ő közelségét minden embernek!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-
den kedves testvéremnek boldog húsvéti 
ünnepeket és áldott húsvéti szent időt!
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temesvári római katolikus püspök

A Mózes meghívásának történetéből 
idézett mondatok segítsenek ben-
nünket, hogy a kiszámíthatatlan 

jövő felé tekintve a hit világossága meghoz-
za számunkra most is a megváltás felsza-
badító gyümölcseit. Az életünket makacsul 
megnehezítő szorongás, a kapcsolatainkat 
a mozdulatlanság állapotába kényszerítő 
csüggedés és az önmagunkról való lemon-
dás veszélyével fenyegető reménytelenség 
jeleníti meg napjainkban azt a rabszolga-
sorsot, amely ránehezedik az egész világ-
ra, és amelyből csak az Isten ereje hozhat 
szabadulást. Ezért van az, hogy a még min-
dig rendkívülinek mondható körülmények 
közepette, amikor körülöttünk a világ az 
önmagáért vívott küzdelemben forrong, 
Krisztus követőiként megújult reménnyel 
és folytonosan megerősödő hittel akarjuk 
keresni a gyógyulás és a megújulás tiszta 
forrásait. Ezek a források ott fakadnak, ahol 
megvalósul az Istennel való találkozás, aki-
nek terve nem a halálról és a szenvedésről, 
hanem az életről szól, mégpedig bőséges 
életről minden teremtmény számára. (...)

Az idei húsvét, Jézus Krisztus feltáma-
dásának ünnepe ilyen üzenettel szólít 

meg bennünket: merjünk kiemelkedni a 
mindennapiságokból, és szakítsuk le ma-
gunkról a félelem, a fölösleges aggódás és 
okoskodás bénító kötelékeit. Maradjunk 
tisztánlátóak, hogy észrevehessük Isten 
jelenlétét és munkálkodását az életünk-
ben, és engedjünk a magaslatok vonzásá-
nak, ahová csak saru nélkül, azaz tiszta 
lélekkel és alázattal, az Istennel való ta-
lálkozáshoz méltóan emelkedhetünk fel. 
A járvány ideje jó alkalom lehet számunk-
ra, hogy megtapasztalva Isten jelenlétét, 
tudatosítsuk magunkban meghívásunk 
kiválóságát. Isten gyógyulást és szabadu-
lást ígért népének, és ezt a mi hozzájáru-
lásunkkal akarja megvalósítani a mostani 
időkben! (...)

Kedves ünneplő testvérek! Jézus történe-
te nem fejeződött be a sírnál. Van folytatá-
sa, amely minden addigi számítást és em-
beri tervezést felborít. Az üres sír nem csak 
új kérdések elé állítja, hanem a megértés 
és a felfedezés útjának küszöbére állítja az 
embert. Ez a küszöb, amely a keresésnek 
újból és újból felajánlott idejében valósul 
meg, a minden korok holtpontjából való 
kimozdulást jelenti az emberiség életében. 

Az eljátszott esélyek visszaszerzéséhez, 
az elvesztett biztonság megkereséséhez, a 
boldogságunkat tápláló források felderíté-
séhez a Jézus sírjától elhengerített kő adja 
meg az igazi kulcsot. Egy olyan valósággal 
szembesít, amely fájdalmas lehet, mert ki-
szolgáltatottságunkra és törékenységünk-
re emlékeztet, de új reménységgel tölt el, 
mert Isten hűségének megtalálásához ve-
zet, aki nem mondott le az emberről, ha-
nem az újrakezdés lehetőségét ajánlja fel 
az irányvesztettség idején. (...)

Most, amikor körülöttünk az egész világ 
megoldásokat vár az egészségügyi, gazda-
sági és szociális krízis megszüntetésére, a 
Jézus feltámadásába vetett hitünk mutat-
ja meg a felemelkedés útjait. Csak ezeken 
haladva hirdethetjük: „Krisztus feltámadt! 
Ő valóban feltámadt! Életet és új reményt 
hozott az egész világnak!”

Békés, egészséges és a megújulás ke-
gyelmeiben gazdag húsvéti ünnepet kívá-
nok mindenkinek!
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nagyváradi római katolikus püspök

„Húsvét ünnepén ezt 
hirdeti a fény: mindig 
uralkodik a sötétségen”
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„Merjünk kiemelkedni a mindennapiságokból”

„Ki más adna reménységet sokaknak ma is, a világjárvány idején?”




