
JÉZUS KÉT ÉJSZAKAJA

Amilyen energikusan képvi
selte Jézus, "hogy mindenkor
kell imádkozni és abba bele nem
fáradni" (Luk. 18, 1), épp oly
szemérmesen rejtette el a kí
váncsí tekintetek elől imádságos
életét. Néha. megtette azt, hogy
"korán hajnalban fölkelvén el
·tá'l-'ozék, és egy puszta helyre
méne és ott imádkozék" (Mk. 1,
35.). Szinte látjuk, amint zaita
lanul kioson a még szendergő
tanitványok közül és csak ke
resés után "találják meg őt",
Máskor "kiméne a hegyre imád
kozni és az egész éjszakát az

. Isten imádásában tölté vala"
(Luk. 6, 12), noha ő is érezte az
álmosság súlyát; hisz a hajót
táncoltató viharban képes alud
ni "a hajó hátsó részében egy
vánkoson" (Mk. 4, 38). Ha ta
nítványai vele vannak, akkor is
"eltávozik tőlük mintegy kőha
jításnyira" (Luk. 22, 41). Érthe
tő, ha a tanít'l-'ányokat ioalal
koztatta Jézus imaéleiének tit·
ka. A Miatyánk lapidáris kérdé
sei is erre a tanitványi érdek
lődésre adott felelet gyanánt
kerülnek napvilágra. Es ha II
Himalája égbefúródó csúcsai
izgatóan hívják ki az emberi
'ség kutató ösztöneit, nem csoda,
ha Jézus istenségbe érő emberi
lelkének élményei kérdéseket
vetnek fel előttünk. Mik lehet
tek Jézus imáinak tárgyai? mi
körül forog hattak I sien-iárta
lelkének látomásai?

A Miatyánk szavai és a fő'
papi ima mélyértelmű kijelenté
sei (Ján. 17) némi eligazítást
adnak és sejteni engedik en
nek az istenfiúi léleknek a ren
aéseit. De a sejtelem nekünk
nem elég, bizonyosságot akar
runk. Bármennyire kutassunk
is, nem tudunk biztos feleletet

kapni Jézus éjszakai imáinak
tárgyáról, kettő kivételével. Ez
a két éjszaka a Tábor-hegyi
színeváltozás és a Getezemánt
kert éjszakája. A különös csak
az, hogy bármennyh'e különbö
zők legyenek e két ima külső
megnyilatkozásai, a tárgya
mindkettőnek egy. És ha nem
csodálkozunk, hogy a közelgő

halál Jézus arcát vérverítékbe
fürösztötte az Olajfák hegyén,
azon joggal elámulunk, hogy a
Tábor heg;/jének éjében ugyana-z
a halál földöntúli fénybe és rar
gyogásba öltöztette Jézus egész
valóját (Luk. 9, 29). Hisz Mózes
és Illés "dicsőségben megjelen
vén szólának az ő haláláról,
melyet beteljesíteni készült Je
ruzsálemben."

Itt ismét érezzük a mi törpe
ségünket. Nem fér a fejünkbe,
mikép élhet egy lélekben egy
szerre a szenvedésnek rettenete'
és boldogsága, és hogyan árad
hat az érzések tengere az átis
tenülés sugárzó magaslataira és
a gyötrődés mélységeibe. illert
ez a két éjszaka azt jelenti, hogy
az Úr Krisztus nem tudott a
legboldogabb elragadtatásában
sem elszakadni a szenvedés gon
dolatától; és nem boruihatott
fölé a gyötrelmek éjjele úgy,
hogy lelke legmélyét az isteni
boldogság be ne ragyogja. Krisz
tus imádságos lelke hajlította
össze ezt a - számunkra - ősz
szebékíthetetlen ellentétet. És,
hogy mennyire állandó volt Jé
zus lelkében a Táborhegy di
csősége és a Getszemáni borzal
massága, az kitetszik abból is,
hogy színeváltozása után, nem
lett fönségesebb s emelkedettebb,
és a vérrel verítékezés után nem
lett levertebb; a véres és fényes
víziók után a legkisebb törés és
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változás néllcűl tűnik fel a Ga
lileát járó, emberekhez szóló és
velük foglalkozó Krisztus ko
moly, szelíd arca (lásd különö
sen a Judássalvaló találkozást).

Persze alig vesSzük észre, hogy
e két éjszaka két tévedésicnket
orvosolja. Az egyik az ,« liiedel
münk, boa» talán Jézus nem is
érezte a szenroedé« fájdalmát
úgy, mint mi. Ennek ellenkező

jéről alaposan me.qgyőz a Get
szemáni kerti éjszaka. - A má
sik pedig az, hogy nem látjuk
értelmét Jézu» szenvedéseinek,
és na.qyobb súlyt vetünk Jézus
sza1)uira, mimt szenvedéseire,
"botránynak és oktalanstumak"
(f. Kor. 1, 23) tartván ezt. A szi
nében elváltozott Krisztus lelké
nek gyönyörűsége és mindenen
átsugárzó ragyogása megmutat
ja, hogy itt nem botránkozní
kell, "hanem az Istennek titok
zatos, elrejtett bölcseségén é.~

erején" (I. Kor. 2, 6) örvendeni.
Ezzel párhuzamosan a ma:

gunk életében is van két téve'
désiink. Az egyik: azt gondol
juk, hogy az Isten azokat, aki
ket szeretetben kiválasztott,
meakiméti a szenoedések és tm
gédiák gyötrelmeitől. A másik:
ho{JY értelmetlennek látszó szen
vedéseinknek semmi haszna
nincs és nincs elrejtve bennük
semmi érték. E két téuedésiinket
akarja gyógyítani az Egyház
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augusztusban, midőn a liturgia
éoezredes, de lassú ságában is
stdbietos alakiiásstü meuiinne
pelteti U runk seineoáltozásái
egyfelől, másfelől pedig elénk
sorakoztatja Szent Péter apos
tol jeruzsálemi és római bilin
cseit, Szent Lőrinc tüzes rosté
lyát, Keresztelő Seent János
fejvételét, Szeni Bertalan meg
nyúzott testének véres tinnenéi,
Szent Lajos kétszer is fiaskót
1Jalló szentföldi hadjáratát, Ka'
lazanci Szcn! József intrikák
kal és metmemértéssel megke
serített öregségét, Limai Szent
Hóza (/" izedcs l stcntől e/halma
tottságát és végűl Szent Raj
mundnak a morok által tüzes
vassal átfúrt és lelakatolt aj
kát. Felieiruezce ugyan nincs,
de ezek is elmondhatták a har
mrulil« éoben járó Szent Pállal:
,;lY]ódfelett meuterheitetticnk;
erőnkön [cliil, «ou. hOlm rnég
életünket is mcuun! Ilk" (ll.
Kor. 1, 8). De uYJlanaklwr élt
bennük a tudat: "Ez az én 'Vá·
rakozásom és reménységem,
hogy semmiben nem szúm/enü
zak meg; ellenkezőleg teljes a
bizodalmam, homl merJdicsőil

tetile Kriszius az én testemben,
akár élei, akár halál által."
(Fil. 1, 20.)

Igy folytatódik az E.ll.Yházban
az idők végezetéig J ézus két
éjszakája. Bg.


