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Találkozás a Feltámadottal 
 
Krisztus feltámadt!  
Hogyan fogadja a világ? A Szentírás e kétezer 
éves lapjain korunk, s minden kor embere tűnik 
fel. Ott vannak a katonák, kik a mennyei 
fénytől elbújnak, elszaladnak – félnek az isteni 
csodától. A hatalomhoz futnak menedékért. S 
mit mond a hatalom, a kor politikája? Botrány, 
gyalázat, eredménytelen művelet – hazudni 
kell, hogy szépítsük a dolgokat. Ebben keresik 
a megoldást. És jönnek az asszonyok vasárnap 
hajnalán a halotti kenetekkel, s az üres sír láttán 
segítségért, tanácsért másokhoz sietnek, az 
apostolokat hívják. Az apostolok is futnak a 
sírig (a fiatal János ér legelőször oda), és 
tanácstalanság, bizonytalanság vesz erőt rajtuk, 
összehajtott halotti lepel, és Krisztus sehol. A 
feltámadt Krisztus megjelenését is 
emberségünkhöz hű reakció fogadja, hiszen 
Tamás nem hisz, csak ha látja Őt saját 
szemével. Ilyen volt az ember kétezer évvel 
ezelőtt is, és ma is. A Szentírás ledöbbentő 
tanulságot mutat emberismeretből, mely örök 
érvényű.  
De ez a Könyv nemcsak rólunk szól, hanem 
egy valóságos párbeszéd, az ember és az Isten 
között. Így az Isten megismerése is sorai között 
rejlik. A feltámadás tényéből, körülményeiből 
és következményeiből is az Isten ismerhetjük 
meg mélyebben és valóságosabban. Ismét 
megvilágosodik előttünk, hogy az Isten mindig 
másképp gondolkodik, mint mi emberek. 
Mindig mást tart logikusabbnak. Feltámad, és 
nem ordít a világra, élek! ezt nézzétek! Pedig 
mi ezt tennénk. A megaláztatásunkon, a 
legyőzöttségünkön diadalt aratnánk, 
világrengető csodát, eseményt rendeznénk. 
„Ezt nézd, feltámadtam!” Kihez mennénk 
először? A vádlóinkhoz, az ítéletet hozókhoz, a 
kiabáló néphez. Ámulatra vágynánk, 
döbbenetre, arra, hogy leboruljanak 
győzelmünk, a halál feletti uralmunk előtt.  
Kivinnénk őket a főtérre, hogy nyilvánosan 
bocsánatot kérjenek, vagy legalább fejet 
hajtsanak istenségünk előtt. De az Isten nem 
így gondolkodik.  Nem vágyik kikényszerített 
hódolatra, beismert győzelemre.  A hit 

gazdagságában élőknek jelenik meg, és csak 
azok ismerik fel, akiket hitük nyitottá tesz az 
Isten befogadásra. Ilyen az Isten. Nem él benne 
az erőszak halvány szikrája sem. Nem keres 
szolgai elismerést, vak alázatot. Az őszinte 
szeret az egyetlen ami hozzá vezet, ami mellé 
állíthat minket. 
Az Isten útján járni annyit jelent számunkra, 
hogy megpróbálunk úgy gondolkodni, olyanná 
válni, amilyen Jézus volt az emberi létben. A 
Feltámadott Krisztussal való találkozásunkhoz 
az vezet, ha nem a magunknak érdekében 
teszünk „csodákat”, ha nem kényszerítünk 
másokat térdre képességeink és javaink előtt, 
ha nem a mások felett aratott dicsőséges 
győzelmek éltetnek minket a 
mindennapjainkban. Lehet, hogy így furcsák és 
„bolondosak” leszünk mások szemében, de a 
Feltámadott a Világnak ebben a „sarkában” 
van.                     B.Betti 
 
Kalkuttai Teréz anya a Feltámadottal való 
találkozás után így gondolkodott:   
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önző és 
hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet. 
Mégis tégy jót! 
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi 
ellenségeket nyersz. 
Mégis érj célt! 
A jó, amit teszel,  
holnap már feledésbe meg. 
Mégis tedd a jót! 
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé 
tesz. 
Mégis légy becsületes és nyílt! 
Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt 
lerombolják. 
Mégis építs! 
Az embereknek szükségük van 
segítségedre, és ha segítesz, támadás 
érhet. 
Mégis segíts! 
A legjobbat add a világnak abból, amid 
csak van, s ha verést kapsz is cserébe – 
Mégis a legjobbat add a világnak, amid 
van!                            Kalkuttai Teréz anya 


