
HÚSVÉTI ÜZENET 2021 

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA –  

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA 

„NE FÉLJETEK!” (MT 28,10) 

 

A Húsvét ősi ünnepe a keresztény világnak. Azt hirdeti a templomokban, imaházakban, családi 

otthonokban: Jézus feltámadott, Krisztus él. Ennek a jó hírnek a továbbadása és meghallása 

teszi ünnepünket fontossá, hiszen Húsvét az ÉLET ünnepe. Ezért senki ne gondolja, hogy 

nyomtalanul elmúlhat az életében ez a néhány nap. Húsvét után is tény marad Jézus feltámadása 

és annak minden ember számára szóló következménye.  

Halljuk a szakemberek véleményét, s magunk is egyre inkább tapasztaljuk, hogy 2021 

Húsvétját továbbra is a járvány elleni küzdelem, óvatosság határozza meg. Ez fegyelmet, 

alkalmazkodást, egymásra figyelést igényel. Mindezek ellenére a legfontosabb, hogy eszünkbe 

jusson a Feltámadott bátorító üzenete: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott 

voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,17-

18). 

A feltámadás ténye megerősíti Jézus szavainak fontosságát: „Ne félj!”. Ő tanítványait és rajtuk 

keresztül minden kor keresztényeit így erősíti: „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14,19). Ez az 

élet a Feltámadottba vetett hit, a feltámadásra épített reménység és szeretet. Ez vigasz a 

gyászolónak, biztatás a félőnek, bizonyosság a kételkedőnek és új remény az Istenre tekintőnek.  

Új lehetőség ez mindenkinek.  

Húsvétkor halljuk meg az élet evangéliumában Jézus bátorító szavait: „Ne féljetek” (Mt 28,10)! 
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