
�Feltámadott!� 
(Lukács 24,34)

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház 
minden gyülekezete és intézménye számára

Ünnepl� Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

 A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei 
gyülekezetek és a szórványban él� közösségek minden tagját a húsvéti örömre és 
hálaadásra. A vereség-tudatból gy�zelmi örömre ébred� tanítványok, boldog 
bizonyságtev�k sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldönt� és meghatározó 
evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legy�zetett a halál, és 
amiképpen megnyílt sírjának szája és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, 
akképpen nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, b�ntörl� irgalmához, 
életünk megújításában, újjászületésre és megszentelt üdvösségvárásra.
 Sokféle hasonlatot keresünk ennek a nagy titoknak a megértésére � 
leginkább a télb�l tavaszba fölkel� természet, mely mintegy álomból ébred, és 
gyakran a mi hosszú ideje tartó várakozásunk teljesülése biztat, ekként lesz a 
feltámadás a képe annak, ahogyan reménykedve Istent�l kérjük sorsunk 
megjobbulását, terheink könnyebbedését, küzdelmeink sikeres lezárását, és bizony 
olykor és sokszor lankadó hitünk megelevenedését is. Annyi árnyék riaszt, annyi 
nehéz sorsot állít elénk saját korunk története, annyi a baja a magyar embernek is! 
Mégis, éppen és mindig fordítva kell ezt látnunk. Krisztus feltámadása minden 
történetnek, az egész emberi történelemnek végs� és igaz célja, Krisztus gy�zelme 
maga az éltet� forrás, Isten élet-akarata minden dolog lényege, és ahogyan � azt 
megosztja velünk Szentlelke erejében. Ünnepeljünk így gyülekezeteinkben, 
otthonainkban, családunk körében, bárhol legyünk is ezen a húsvéton, és akkor 
nemhogy eltakarná sok gondunk a végs� reményt, hanem éppenséggel 
megmutatkozik számunkra a múlandóban is az örökkévaló.   
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