
 

145. Per crucem ad lucem  

(A kereszt által jutunk el a világosságra) 

 

Imádkozzuk a 78. számú éneket: 

 Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad, Jézus, veled járjuk. 

 Kérünk, mélyen belevéssed szíveinkbe szenvedésed. 

 

 Itt van már a kereszt fája, hurcolnod kell Golgotára. 

 Uram, én meg puhán, restül, vonakodom a kereszttül. 

 

 Legutóbb már elmélkedtünk a boldogító éjszaka céljáról, a megvilágosodásról.  

  

I. Mi segít minket a sötét éjszaka után következő világosságra? 

 

 1. Amikor Szent Edith Stein jelentkezett a karmelita szerzetbe, akkor így fogalmazott: „Nem 

az emberi tevékenység, hanem Krisztus szenvedése segíthet rajtunk. Én is ebben a szenvedésben 

szeretnék részesedni.” Ha valaki, akkor ő – „a keresztre feszített Jézus eljegyzettje” – 

megtapasztalta, hogy mit jelent a kereszt. A szerzetesi nevét is a szent keresztről kapta. Folytassuk 

az ő gondolatát. Mint minden ember, ő is kereste: „Miért vagyunk ezen a világon?” Így válaszolt a 

kérdésre: „Lelki üdvösségünk kialakításáért vagyunk a világon, valamint azokért, akikért fel kell 

áldoznunk önmagunkat” (Edith Stein: A kereszt tudománya, 15. o.). A kereszt és a sötét éjszaka 

összefüggnek. „Amikor a sötét éjszakát, vagyis a misztikus éjszakát vizsgáljuk, felfedezzük benne 

a kereszt üzenetét” (uo. 92. o.).  

 2. Szent Pál így ír erről: Testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus 

élete is megnyilvánuljon testünkön (2 Kor 4,10). Amikor tehát a lélek elvállalja Isten szavának a 

követését – amellyel a tökéletes szeretet útjára hívja –, akkor elvállalja azt is, hogy a sötét éjszakán, 

vagy mondjuk így: a keresztúton végigmegy. Krisztus előttünk megy. A kereszt nagyobb súlyát Ő 

hordozza. Ebben a szituációban – amikor olyan sötét van, hogy még a keresztet hordozó Jézust sem 

látjuk, csak a magunk keresztjét érezzük a legsúlyosabbnak a világon – kezdjük megérteni, hogy 

miért élünk ezen a földön. Azért, hogy Krisztussal eljussunk az örök szeretetre. Így is meg lehet ezt 

fogalmazni: Azért élünk, hogy mi szeressük Istent és másokat, illetve befogadjuk a szeretetet 

Istentől és másoktól. Ugyanezt másképpen így is mondhatjuk: Létünk célja: szeretni és szeretve 

lenni örökre. 
 3. A szeretet mindig áldozatokból fakad. Az emberi szív az a titokzatos erőtér, ahol Istennel 

és a felebarátaink szeretetével találkozhatunk, vagyis ahol szeretetből Istennek és felebarátainknak 

ajándékozzuk magunkat. Ez a kölcsönös kicserélődés színhelye: itt fogadjuk Isten és az 

embertársaink szeretetét, illetve itt adjuk a magunk szeretetét Istennek és embertársainknak. Erről 

az isteni szeretetről mondja Szent János: „Isten előbb szeretett minket” (1 Jn 4,10). Ez az isteni 

önközlés: „eksztatikus önközlés”. Isten mintegy „kilép” önmagából, hogy bejöjjön a mi szívünk 

világába. Hogy ennek az isteni önközlésnek a befogadására alkalmasak legyünk, fokról fokra 

Krisztushoz hasonlóvá kell válnunk (2 Kor 3,18). Mennyei Atyánkat csak az Ő Fiához, Jézus 

Krisztushoz hasonló lelkülettel tudjuk befogadni (vö. Fil 2,5), mint ahogy a Fiú is állandó, örök 

elfogadása az Atya örök önközlésének. Az erre a hasonlóságra való törekvésünk erőfeszítést 

igényel tőlünk, harcot kíván az Istentől elhúzó erőkkel szemben, hogy végül is diadalra juttassuk 

magunkban a szeretetet.  

 4. Amit pedig mi nem tudunk megtenni a magunk erejével, azt Isten segít megvalósítani. A 

test és a lélek éjszakájában Isten megtisztít, alkalmassá teszi a szívünket arra, hogy 

viszontszerethessük Őt, vagyis Ő alakítja ki bennünk Krisztus mását. Ő egyesít önmagával, azaz 

részesít Krisztus húsvéti misztériumában, hogy a keresztnek és a halálnak Vele együtt való vállalása 

által az Ő feltámadt életében, azaz a mennyei életben is részesülhessünk. Ezt jelenti az, hogy a 

kereszt által jutunk el Isten örök, ragyogó világosságába.  

  



 

  

II. Foglaljuk össze a sötét éjszakáról mondottakat: 

 

 1. Az első szakasz a cselekvő tisztulás, amelyben az ember önmegtagadással, a kereszt 

vállalásával fegyelmezi a külső és a belső érzékeit, illetve szellemi képességeit. 

 2. A második szakasz a passzív tisztulás imaszakasza, amikor is Isten a szenvedéssel 

tisztítja a testből és lélekből álló embert.  

 3. Bár ennek az éjszakának a folyamán az ember lemond valamiről, illetve elszakad, vagyis 

függetlenné válik, kiüresedik valamitől, mégis pozitív folyamatról van szó. Ezzel az aktív és 

passzív megtisztulással az ember lénye kezd átalakulni, tehát másképpen kezd érezni, 

gondolkodni, értékelni és cselekedni. Tehát a sötét éjszaka folyamán a lélek mélyebb, teljesebb 

szeretetre jut. A testben élő, vagyis érzékekhez kötött ember fokozatosan szellemivé, istenivé, 

Istenhez hasonlóvá kezd válni. Ez olyan csodálatos gondolat! Itt meg kell állnunk imádkozni, 

hiszen szívünknek legmélyebb vágya a mélyebb, a teljesebb szeretet. Amit pedig mi nem tudunk 

elérni, azt Isten munkálja bennünk. Ezt felismerve szívünk persze hogy meghatódottan leborul Isten 

e hatalmas szeretete előtt.  

 

III. Életünk értelme: szeretni és szeretve lenni, ehhez boldogan éljük meg lelkünk 

tisztulását!  

 

Ahogyan a kis gyermeket az édesanyja a játszás után kezdi lecsutakolni, és a gyermek érzi, 

hogy hogyan megy le róla a piszok, úgy Isten gyermeke is a lelki éjszakának ebben az 

imaszakaszában boldogan megélheti, hogyan tisztul meg a lelke mindattól, ami akadályozná abban, 

hogy Isten magához ölelhesse őt. Ahogyan Péter apostolról az angyal érintésére a börtönben 

lehullottak a láncok (vö. ApCsel 12,7), úgy próbáljuk hittel átélni, hogy az evilághoz kötő 

kötelékek lazulnak, sőt lehullanak rólunk! Ahogyan a hideg fagylalt vagy a meleg tea át tudja járni 

a testet, úgy ezt az élményt segítségül híva próbáljuk megélni, hogyan járja át Isten szeretete egyre 

jobban a lelkünket, és teszi egyre tüzesebbé! Ahogyan a finom étel vagy az ital jóleső érzéssel tölti 

be a testünket, úgy gondoljunk arra, hogy Istennek ez a szellemi önközlése – amely egyre jobban 

kezd átjárni, átalakítani bennünket – mennyivel finomabb, kívánatosabb, vonzóbb.  

 1. Ha az ember valami finom ételt vagy italt vesz magához, akkor gondolhat arra is, hogy 

mennyi fáradtságba került annak az előállítása. Itt kell rádöbbennünk arra, hogy ennek a lelki 

édességnek mekkora ára van: Krisztus kereszthordozása, keresztrefeszítettsége és kereszthalála. A 

fájdalmas Anyával, Szent János apostollal és Mária Magdolnával menjünk mi is oda Krisztus 

keresztjéhez, üdvösségünk forrásához, ahonnét elindult a mi egész mennyei boldogságunk! Bár 

sötét van – Nagypénteken három órán át sötétségbe borult a földkerekség, illetve mi is még a 

sötétségben élünk, s így nem láthatjuk a keresztre feszített Krisztusunkat –, mégis elég tudnunk a 

hitünkkel: Ő miérettünk függ a kereszten. Szeretetének hatalmas kisugárzása hatékonyabb a 

napfény sugárzó erejénél is. A napfény csak a szemünkig jut el, szeretete pedig a szívünkig. Ez az a 

sötét szemlélődés, amelyről Keresztes Szent János is beszél. 

 2. Testi szemünkkel nem látjuk az Urat, de mégis boldogító szemlélés ez, mert hitünk a 

szemünk tapasztalásánál is jobban összeköt a keresztrefeszített Krisztussal. Csak álljunk meg 

csendben Jézus keresztje tövében! Igyuk be szívünkbe ezt a mindhalálig való szeretetet! Ez az isteni 

erő átjár és átalakít, magához hasonlóvá alakít; Istenhez hasonló emberré akar alakítani. Amint ott 

állunk Krisztus keresztje tövében, és engedjük, hogy hasson ránk ez az isteni erő, hittel éljük át 

Isten hatalmas szeretetét: Ő milyen nagy a szeretetében, mi meg milyen kicsik vagyunk. Ez a 

leborulás pillanata, amikor térdre hullunk a keresztre feszített Jézus előtt, Aki üdvösségünk miatt 

szenved. Ő meghalt, hogy mi örökké élhessünk Vele. Mondhatjuk:  

 Lábadnál, Jézusom, vezekelni jó. Én gőgös homlokom a porba való.  

Most tudom, mit érek, bűnös ember-féreg, Most tudom: por vagyok, és a porba térek. (Ho. 55/2). 

 

 3. A töredelem még mélyebb megalázkodásra indít. Ahogyan papszenteléskor vagy 



 

fogadalomtételkor a jelölt leborul a földre, és eggyé teszi magát a föld színével, úgy lélekben mi is 

boruljunk arcra a megfeszített Jézusunk keresztje tövében! Ahogyan Ő a kereszten kitárta ölelésre a 

karjait, hogy magához ölelje az egész világot; úgy lélekben leborulva mi is tárjuk ki a karjainkat 

Isten előtt kereszt formában, hogy hasonlók legyünk a megfeszített Jézushoz, hogy átöleljük az 

egész földet, de leginkább az ég és föld Alkotóját! Ebben az átölelésben, ebben az imaformában 

nemcsak percekig, nemcsak órákig lehet megmaradni, hanem akár egy egész életen át, egy örök 

életen át is! Ez az a fényesség, amelyre a kereszt elvállalása, átölelése által jutunk el. Amikor a 

földre leborulva, a földön a karjainkat kitárva fekszünk, nem látjuk az eget, nem látjuk a felfeszített 

Jézusunkat, de az imádkozó ember számára ez a földgolyó sem probléma, amely felé kitárta karjait. 

Imánkban az egész földgömböt átölelve tudjuk tartani, és azon túl a kozmoszt és a végtelen 

nagy Istenséget. Ő minket is a szeretetével átölelve tart fenn a létben. 

 Már nem számít, hogy földi életünkben még sötétség van, s a szemünkkel az orrunk hegyéig 

sem látunk, az sem számít, hogy a föld még eltakarja előlünk Istent, mert ezeken túltekintve az ég 

Istenét, a Mindenség Urát kívánjuk szemlélni.  

 Itt, ebben az Isten előtt hódoló állapotban elmondhatjuk azt, amit a Jézus-imában tanultunk:  

  Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

 

 Csakhogy ezt a sokszor elmondott imát egyszer csak a beteljesedés élménye is kísérheti: 

Megélhetjük, hogy „Isten lehajolt hozzánk, és irgalmazott nekünk. Felragyogott az Ő irgalmas 

szeretetének a fénye.”  

 Lelkünk énekére válaszul az Úr szava hangzik:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! Ez a belső tudás, Isten szeretetének ez 

a megtapasztalása az, amiért érdemes élni. Az ember megéli, hogy mit jelent létének értelme: 

„Szeretni és szeretve lenni!” Emberi létünknek ez az értelme már kezd örök távlatokat nyerni.  

 A sötét éjszakán áthatoló ember a felszabadult szerelmes szív boldogságával tudja újra meg 

újra megvallani Istennek: Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! Ez a végtelen isteni 

szeretet biztosítja, hogy ennek a „szeretve levés”-ünknek nem lesz vége.  

 

Most énekelve imádkozzuk háromszor a Jézus-imát kis szünetekkel:  

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!   

(Szívünkre tehetjük a kezünket, jelezve azt, hogy oda szeretnénk befogadni Isten irgalmát.) 

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

Hagyjuk, hadd áradjon az irgalom: 

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

Isten szüntelenül felénk áradó szeretetét szemlélve már megértjük Isten vallomását:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Bár tudjuk, hogy mennyire szeret az Úr, de mégis jó újra meg újra hallani:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én.  

Isten szívének vallomására szívünk vallomásával válaszoljunk:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

Ezt az imát most úgy énekeljük, hogy mindig az utolsó szót hagyjuk el, és az ima végén csak az 

Istenem szó maradjon! 

 Istenem, szeress még jobban engem ... 

 Istenem, szeress még jobban ... 

 Istenem, szeress ... 

 Istenem! ... 

 

 Ha a sötét éjszaka végén Istennél marad a szívünk, akkor megérte az egész fáradozás, 

akkor Isten elérte a célját, Ő lett a mi szívünk Istene. Felragyog bennünk az Ő világossága, 

dicsőséges isteni Lénye.  

 


