
 

117. „Nem látlak, Uram!” 

 

 

Énekeljük a 146. számú éneket: 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj világosságot, mert fényes vagy, 

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt.  

 

 Ha kezünkbe akad egy lexikon, érdemes megkeresni benne a misztika címszót. A jobb 

lexikonokban általában benne van, de ahogyan a filozófiának sincs egy egységes meghatározása, 

nem lehet csodálkozni, hogy a különböző lexikonok a misztikát is más és más módon írják le.  

 A legtöbbször azonban így határozzák meg: „A misztika: Az elrejtett dolgok ismerete. A 

nem látott dolgok látása, tudása.” Szerintük „az a misztikus, aki emberi erőfeszítéssel próbál 

érintkezésbe, kapcsolatba jutni az Istenséggel, hogy az elrejtett dolgokat megláthassa.” Ez azonban 

eléggé csupán az ember oldaláról való megközelítés, hiszen Isten „misztikus”, vagyis titokzatos 

önközlése csakis Isten ajándéka lehet. De akármilyen beállítottságúak is a lexikonok szerkesztői, 

abban azonban egyetérthetünk velük, hogy az ember lelke szomjazik az Isten után, keresi a 

titokzatos, elrejtett Istent. 

I. A lélek éjszakája 

Mi – Krisztus Urunk ajándékából – valóban a titokzatos, elrejtett Isten arcának ragyogását 

szeretnénk szemlélni! Ennek az útnak egyik szakasza a lélek éjszakája. A következőkben 

részletesebben akarjuk tanulmányozni a sötétség útját, amelyen túljutva azt a nem látható világot 

várjuk, amelyet a Szentlélekben szeretett Fiával Isten-Atyánk készít számunkra, szeretett 

gyermekeinek! 

 

 1. Hunyjuk be a szemünket, hogy érzékeljük a sötétséget!  

 Szítsuk fel szívünkben a vágyat: „Szeretnélek látni, Uram!” 

 2. Amikor az imádságban behunyva tartjuk a szemünket, s csak a sötétséget érzékeljük, 

akkor joggal gondolhatunk arra, hogy „miért nem látlak, Uram?” Ilyenkor valami szomorúság tölti 

be a lelkünket. 

 2.1) Aki ugyanis már megízlelt valamit az Úr édességéből, aki már megtapasztalta, hogy 

milyen jó az Úr (vö. 1 Pét 2,3) –, az attól kezdve még jobban vágyakozik az isteni édesség mélyebb 

megízlelésére. Aki a belső imában (vagyis amikor sikerült a lelke mélyén Istenhez szólni, illetve 

meghallani válaszát) megélt már valami megrendültséget, megtapasztalt valamit az isteni Fölség 

szívet-lelket gyönyörködtető élményéből, az attól kezdve még jobban is vágyakozik rá, és ennek a 

gyönyörűségnek a hiányában csendes szomorúságot él meg: Isten után szomjazik a lelkem, mikor 

mehetek, hogy megjelenjek az Ő színe előtt? ... Szomorkodik bennem a lélek (Zsolt 41, 3.7). Most 

ugyanis inkább csak a sötétséget tapasztalja, és ez szomorúsággal tölti el, hiszen már nagyon 

szeretné „látni” az Urat. 

 2.2) Ha kirándulunk, és valami nagyon finom gombát találunk az erdőben, akkor azt a 

termőhelyet jól megjegyezzük, remélve, hogy majd megint találunk ott újabb gombát. A piacon is 

tudjuk, hogy hová érdemes visszatérni a szép áruért. Milyen bánatosak vagyunk, ha legközelebb 

nem látjuk vágyunk beteljesedését! Az a fájdalmas élmény is – tudniillik hogy nem tudjuk Istent 

megtalálni, hogy nem tudjuk újra megtapasztalni az ő Lénye fenségességétől való 

megrendültségünket, és nem tudjuk érzékelni az ő Szeretete cirógatását, amikor pedig azt úgy 

szeretnénk –, gyötrelmet ébreszt a lelkünkben.  

 3. Az Úristen pszichológiája szerint tehát az imádkozó ember a lélek éjszakájában az Isten 

utáni vágyakozással van betöltve: „Szeretnélek látni, Uram!” A nem-látás gyötrelme fájdalmat és 

vágyakozást eredményez az ember lelkében: „Miért nem látlak még, Uram?”  

 Ez az éj elmúltára, a hajnal hasadására, a nap felragyogására való gyötrődő várakozás 

azonban megtisztulást eredményez a lelkünkben. Nagyobb testvéreink, a szentek – akik már 



 

végigmentek ezen az úton – mind-mind megtapasztalták a léleknek ezt a szárazságát, belső 

kifosztottsága élményét, a sötét éjszakát. Az ő példájuk segítsen arra a bizalomra, hogy az Úristen 

majd minket is keresztülvezet ezen az éjszakán!  

 3.1) Mondogassuk a Zsoltárossal: Járjak bár halálsötét völgyekben, ott sem félek semmi 

bajtól, mert Te velem vagy! „Hiszem, hogy a sötétben is velem vagy!” Pásztorbotod és 

terelővessződ az én bizodalmam (Zsolt 22,4). A bárányka számára kényelmetlen, fájdalmas a 

pásztor botjának a terelő hatása, amelyet az oldalán érez, hiszen a jó pásztor nem engedi 

elcsatangolni. Mi azonban Jézus nyájához tartozva bizalommal már eleve vállaljuk el azt a 

keménynek tűnő eligazítást, amellyel visszaterelget a jó útra, vagy megtart azon. Tehát indítsuk fel 

a bizalmat: „Még ha sötét is van, és nem látlak, Uram, de megbízom benned! Minden erőmmel még 

szorosabban kapaszkodom irányító kezedbe, amellyel vezetsz.” Jézus a Hegyi beszédben ugyanis 

világosan megadta az útvonalat ahhoz, amelyen járnunk kell, hogy megláthassuk Istent: Boldogok a 

tiszta szívűek, ők meglátják Istent (Mt 5,8). Tehát a lelkünk megtisztulása kell ahhoz, hogy a 

lélek szemével szemlélhessük Istent! 
 3.2) Nagy Szent Leó pápa a nyolc boldogságról mondott beszédében így szól erről: „Méltán 

kapja a boldogító istenlátás ígéretét a tiszta szívű ember. Az igazi Világosság ragyogását ugyanis a 

tisztátalan szem nem is láthatja meg. Ami élvezet a tiszta léleknek, az gyötrelme a bűntől 

szennyezettnek. El kell tehát fordulnunk a földi dolgok meddő káprázatától, és a lélek szeméből ki 

kell törölni a bűn minden szennyét, hogy Isten dicső látásában tiszta tekintettel gyönyörködjék a 

lelkünk!” (Sermo 95,8) Ha tehát az isteni Világosság ragyogásának meglátásához a lélek tisztasága 

kell, akkor nagylelkűen, boldogan vállaljunk el mindent, ami ehhez a megtisztuláshoz segít! 

Előre elfogadjuk Isten-Atyánk szerető cselekvését, amellyel meg akar tisztogatni (vö. Jn 15,2). Ha 

a halál sötét völgyében járok is, akkor sem félek! Ezt a félelem mentes bizalmat próbáljuk 

felcsiholni a szívünkben!  

 

II. A dolgok ismerete segít a félelem oldásában.  

Ezért az orvosok nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is elmondják: „Most ezt fogom 

csinálni, most ilyen érzést fog tapasztalni,” és ezzel készítik fel őket arra, hogy ne legyen a 

számukra sokkoló hatású a beavatkozás.  

 1. A következő imaórákban mi is ilyen elirányító, biztató szavakat kapunk Egyház-

anyánktól, amellyel minket, gyermekeit akar segíteni, hogy ne ijedjünk meg, hanem merjünk 

végigmenni Krisztussal a keresztút fájdalmasan sötét szakaszán át a feltámadás ragyogásába, 

megdicsőülésébe.  

 2. Gondoljuk át előbb az édesanya példáját: Először csak olvas valami receptet egy nagyon 

finom süteményről. Még nem látja, nem ízleli, nem élvezi. Amikor már minden hozzávaló megvan, 

és elkészíti a tortát, akkor azonban már nézi és gyönyörködik benne. Összeállt ugyanis az, amit 

eddig nem látott, amit eddig csak leírásból ismert. Végül pedig családtagjaival együtt megeszi, 

vagyis ízleli azt a finom tortát, és gyönyörködik abban, amit befogad. Csak közben ott volt a 

fáradtság, ott volt a konyhai meleg, a sütő kisugárzásának az eltűrése is. A háziasszonyok azonban 

tudják, hogy érdemes mindent elszenvedni azért, hogy azután az eredmény a családtagok számára 

ilyen kézzel fogható, testet-lelket gyönyörködtető legyen!  

 3. Alkalmazzuk magunkra ezt az élményt! Tanulmányozzuk és használjuk az édes-Anya-

szentegyház jól bevált gyakorlatát, receptjét, hogy mi segít az istenközelség élményére? Melyik az 

az út, amelyen járnunk kell?  

 

III. Hogyan juthatunk túl a sötét éjszakán?  

 

Nézzünk most egy jó bevált receptet a szentek tanításából, hogy ők – akik már megízlelték és 

magukba fogadták Isten-Atyánk édességét, illetve engedték, hogy Isten befogadja az ő lelküket 

szentháromságos önmagába – hogyan jutottak túl a sötét éjszaka testi-lelki megtisztulásán! 

 

 1. Clairvaux-i Szent Bernát ciszterci apát ilyen tanácsokat ad: 



 

 „A szemlélődés első fokozata az, amikor kitartóan fontolgatjuk: Mit akar az Úr? Mi 

kedves előtte, mit fogad szívesen tőlünk?” 

 A Mennyei Atya tehát szívesen fogadja a készségünket, amellyel ajánlkozunk, hogy – 

akarata szerint – végigmegyünk akár a halál sötét völgyén is a mi Jézus Urunk nyomában. Akkor 

így már mintegy „szemléljük” Őt, Akit ugyan még nem látunk a sötétségben, de tudjuk, hogy ott 

megy előttünk. Tudjuk, hogy ezt akarja az Úr. „Az Úrra figyeljünk”! Azt fontolgassuk, arra 

tekintsünk, amit Ő akar, amit tőlünk vár, és akkor bizalommal mehetünk előre. 

 2. Szent Bernát folytatja: „Hogyha Istennel sem egyesülni, sem hozzá felemelkedni nem 

tudunk, akkor alázkodjunk meg a magasságbeli Isten hatalmas keze alatt! Tegyünk meg 

mindent annak érdekében, hogy irgalomra méltóak legyünk, és kérjük: Gyógyíts meg Uram, és 

meggyógyulok! (Jer 17,14). Vagy: Uram, könyörülj rajtam! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem 

ellened! (Zsolt 40,5)”. 

 Tehát esdekeljünk szüntelenül az Úr irgalmáért, amint azt a Jézus-imában már gyakoroltuk! 

Akkor ugyanis bizalommal remélhetjük, hogy az Úr lesz az, Aki megtisztít bennünket, és 

alkalmassá tesz a látásra. 

 3. Szent Bernát további tanácsot is ad: „Miután szívünk megtisztult az ilyesfajta gondolatok 

révén, már ne a mi lelkünk bajával, hanem az isteni Lélek sok gyönyörűségével foglalkozzunk! 

Ne azt keressük már, hogy mi az Isten akarata mibennünk, hanem hogy milyen az Ő akarata 

önnönmagában!” (Sermo 5 de diversis, 4-5). 

 Tehát már ne a magunk gondjaival foglalkozzunk, ne a magunk tökéletlenségein legyen a 

tekintetünk, mondogatván: – „Jaj, ebben a sötétségben én úgysem tudok előrehaladni, jaj, én nem 

ismerem az utat, jaj, nekem gyenge a lábam, én béna vagyok, én gyenge vagyok, jaj, én egyedül 

vagyok a sötétben!” – hanem Isten gyönyörűségeire irányítsuk lelkünk tekintetét! Azt keressük, 

hogy mennyi mindent kaptunk már Tőle, s milyen Ő önmagában! Tehát ha a halál sötét völgyében 

járunk is, ne ijedezzünk a sötétségtől, hanem azzal a gondolattal töltsük be a lelkünket, hogy milyen 

édes az Úr! (Zsolt 33,9). Milyen jóságos és gyönyörűséges Ő önmagában! Milyen lesz az a 

világosság, amelyre Ő meghívott? 

 Adjuk meg már végre magunkat ennek az isteni vonzásnak! Már ne magunkon legyen a 

tekintetünk! Ne a félelmeink töltsenek be! Ne az úton kapott sebeinket nyalogassuk, hanem 

menjünk előre lélekben a sötét völgy végén túlra, ahol az Úr ragyogó világában majd örvendezve 

meghallhatjuk, amint azt mondják nekünk: Már itt is áll a lábunk kapuidban, ó, Jeruzsálem! (vö. 

Zsolt 121,1.2)  

 

IV. Meddig tart még az éj? 

A természetjárók tudják, hogy a völgyek szélesek a hegy lábánál, de azután egyre szűkebbek 

lesznek. Először csak egy kicsit emelkednek, azután egyre meredekebben. Teremtő jó Atyánk tudja, 

hogy mi milyen gyenge, gyarló emberek vagyunk, akiknek időre van szüksége a távolság 

legyőzésére, idő kell ahhoz, hogy kijussunk a völgyből. Akkor ne türelmetlenkedjünk, hogy: 

„Meddig tart még az éj?”! Elég ha tudjuk, hogy egyszer elfogy a völgy, a sötétség eloszlik, és 

egyszer majd közelebb jutunk a hegy csúcsához, a ragyogáshoz, a Fény forrásához.  

 A tapasztalt hegymászók különböző bázisokat állítanak, ahol lerakják a további úthoz 

már nem szükséges dolgokat. Mi is tegyük le mindazt, ami akadály, ami teher a felfelé 

menetelésben. A fölösleges dolgok elhagyása egyben megtisztulást, megkönnyebbülést is jelent. 

Aki még nem eléggé tapasztalt hegymászó, az összeszed mindent, amit csak talál, mert úgy 

gondolja, hogy ez is, az is bizonyára jó lesz majd a hegycsúcs meghódításához. De a tapasztalt 

hegyi vezető tanácsolja: „Tedd le ezt is, azt is! Ez sem szükséges, az sem fontos!”  

 Amikor már érezzük a nagy Cél vonzását, vagyis hogy ez a titokzatos, végtelen, nagyfölségű 

Isten a maga módján segít az Ő közelségébe eljutnunk, a sötétségen át az Ő világosságába behatolni 

–, akkor ne sajnáljuk letenni a ballasztokat! 

 Ha van valami, amit most le tudunk tenni, akkor már most megtapasztalhatjuk, hogy 

könnyebb a járásunk felfelé a sötét völgyben.  

 Kérjük a Szentlélektől, isteni Vezetőnktől a jó tanács ajándékát: „Szentlélek Úristen, 



 

ajándékozz meg minket azzal a jó tanáccsal, hogy mit ne vigyünk magunkkal, hanem tegyük le, 

mert az csak felesleges teher lenne! Mutasd meg, hogy mit vigyünk magunkkal, ami segíti az 

előrehaladásunkat!”  

 Kérjük az értelem ajándékát is: „Világosítsd meg értelmünket! Hadd lássuk, mit ne 

tegyünk, és mit tegyünk!”  
 Ahogyan az expedíció tagjai esténként kiértékelik a dolgokat, úgy amikor az imádság útján 

beáll a sötétség, isteni Vezetőnkkel mi is értékeljük ki a már megtett utat, illetve szegezzük 

tekintetünket az előttünk levő útra. Még csak az út kezdetén vagyunk, de lélekben már előre 

tekinthetünk a Célpontra, sőt, boldogít a tudat, hogy Urunkhoz mehetünk, Aki ott áll az út végén! 

 A többit már nem is kell mondanunk. Itt nem a szavak kellenek, hanem a vágyott 

találkozás öröme, amely a sötétség ellenére is betöltheti a lelkünket! Ahogyan a sötét völgyben 

előrehaladó embert élteti a remény, úgy a mi szívünket is éltesse a találkozás örömének reménye!  

 

Ezt a Jézus-ima módjára is meg lehet fogalmazni:  

 Jézusom, szüntelenül remélek Benned!  

 Jézusom, szüntelenül remélek Benned! 

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

 Téged az én lelkem kíván keresni, 

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni. 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, 

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

 


