
HÚSVÉTI ÜZENET 2020 

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA –  
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA 

„ÁMDE KRISZTUS FELTÁMADT” (1KOR, 15,20) 

 

Húsvét a keresztény világ örömünnepe. Nem lehet nagyobb öröm annál, mint hogy az élet győzött 

a halálon. Krisztus feltámadt, és feltámadásával Isten a mi jövőnket is kijelölte. 

Kedves Testvérek! Még ha a járvány be is árnyékolja idei húsvétunkat, hisszük, hogy húsvét azért 

az ünnepek ünnepe, mert Krisztus feltámadásában látjuk Isten-teremtette és Isten-rendelte sorsunkat. Az az 

öröm tölt el, hogy Ő feltámadt, és Vele miénk az élet! A halálon győzött az élet!  

Tudjuk, hogy ahol fény van, ott árnyék is van, s amíg fény van, addig az árnyék is megvan. Együtt 

kell élnünk az árnyékkal és a fénnyel is. 

Húsvét újra és újra elhangzó hívása: ember, gyere az árnyékból a fényre! A fény éltet. A fény jövőt 

mutat. A húsvéti fény túlmutat a temetők kapujának „Feltámadunk” feliratán. Rámutat az élő Jézus 

Krisztusra, aki maga a feltámadás és az élet. Mindenki számára nyitva áll az út, a lehetőség. A keresztény 

világ példát ad, hogyan lehet élni az örök élet örömével. Ez a fényben élő egyház hite: „Az Úr feltámadott”. 

Ez a fény élteti a Feltámadottban hívőket. 

Ezzel az örömhírrel köszöntjük a magyar keresztény testvéreket: Jézus él! Dicsérjük az Urat! 

Húsvét, 2020. 
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