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„VALÓBAN FELTÁMADT AZ ÚR!” (Lk 24,34) 

 
Jézus feltámadt! Ez 2022 Húsvétjának is örök üzenete. Közel kétezer éve hangzik ez a jó hír, hogy 

nem a halálé az utolsó szó, hanem az Életé. Ezt az evangéliumot hirdeti az Egyház szerte a világban, 

mert olyan üzenet ez, amely ma is meghatározza a keresztények hitét. Erre épül az Egyház tanítása 

és a keresztények élete. 

Nemzedékek tudatát határozza meg a tény, hogy Jézus feltámadt, Jézus él. A kereszténység ezt 

ünnepli vasárnapról vasárnapra. Az igehirdetésünk legfontosabb célja, hogy a húsvéti örömhírből 

hit és reménység támadjon minden ember számára. Ez olyan, mint a hajnali napfelkelte. Éltető 

melege beragyog az emberi szívekbe, olyan békességet teremt, amely átjárja egész életünket, 

hivatásunknak és életünknek célt és értelmet ad. 

Azt kívánjuk Isten egész népének ebben az esztendőben is, hogy legyen olyan Húsvétja, amelyben 

örömmel mondhatja: Jézus él! Amikor ugyanis már nemcsak a háború és az emberi szenvedés hírei 

érkeznek el hozzánk, hanem meg is érintenek bennünket – hiszen itt vannak közöttünk a harcok 

elől menekülők –, akkor ez az evangéliumi üzenet különös súllyal és jelentőséggel bír. 

Kérjük feltámadott Urunkat, hogy tegyen bennünket Isten minden értelmet felülmúló 

békességének és szeretetének eszközévé, mind a háború sújtotta területeken, mind a menekültek 

körében! Hisszük, hogy Jézus Krisztusnál van a végső szabadítás, aki feltámadt a halálból, hogy 

békét és örömöt ajándékozzon minden embernek, ahogy Pál apostol írta: „Akkor Isten békéje, amely 

minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban” (Fil 4,7). 
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