
 

118. Magatartásunk a lelki szárazságban  

 

 

Imádkozzuk a 128. számú éneket: 

 Porba hullok én Előtted, drágalátos nagy Szentség, 

 Úr Krisztusnak teste s vére, elrejtőzött Istenség! 

 Könnyben úszik mind két szemem, mint a tenger, üdvöm nagy; 

 Mert hitem és szívem mondja: Isten Fia, jelen vagy! 

 

 Olyan jó, amikor a hitem is mondja, meg a szívem is tudja: „Isten Fia, jelen vagy!” Sokszor 

azonban nem érezzük, vagyis szívünk szeretete nem jelzi Isten jelenlétét. De a hitünkkel akkor is 

mondhatjuk: „Hiszem, hogy jelen vagy!” 

 

I. A lelki szárazság  

 

 1. Sokszor csak fájó lélekkel tudjuk elviselni azt a kínlódást, hogy nem látjuk az Urat. 

Hiányzik az Úr édes jelenlétének a megtapasztalása. Ez a lelki szárazság, amikor az ember 

száraznak, elfásultnak érzi lelkét, életét! Nem arról van szó, hogy kiábrándultság uralkodott el 

bennünk Istennel kapcsolatban, hanem inkább a felfokozott vágyról, hogy szeretnénk a szívünkkel 

megtapasztalni Isten jelenlétét, még inkább színről színre meglátni Őt, mert az Úr megígérte az 

istenlátást. Csakhogy a lélekben ott van a fájdalmas élmény: „Nem érzem közelségedet, Uram!” 

1) Jézus azonban a boldogító istenlátás ígéretét adta a tiszta szívű embernek (vö. Mt 5,8), 

vagyis megtanított arra, hogy Isten szemléléséhez a lélek megtisztulása kell!  

 Indítsuk fel tehát magunkban a vágyat erre a megtisztulásra: „Uram, szeretnék egészen 

tiszta lenni, Tehozzád méltó, hogy a látásomat semmi se zavarja, Tőled semmi se válasszon el!” 

2) A Zsoltáros is tanít, hogy könyörögjünk ezért: Újíts meg minket, mindenható Isten! 

Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! (Zsolt 79,4) Jézus pedig világosan megmagyarázta: 

Az igazság szabaddá tesz benneteket (Jn 8,32). Szabaddá tesz bennünket az a Fényes Ragyogás, Aki 

maga az Isten. A Zsoltáros azt is elmondja, hogy hogyan tisztít meg bennünket Isten. Az egyiptomi 

kivonulásra utal: Egyiptomból telepítetted át szőlődet, népeket űztél el, hogy elültethesd. Helyét jól 

megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet (Zsolt 79,9.10). A mi új Mózesünk, Jézus 

vezetésével az Úr a keresztség vizében vezet ki bennünket a bűn rabságának házából. 

Megtisztít, hogy „beállítson majdan szobros csarnokába” (Babits Mihály: Psychoanalysis 

Christiana), s a szentek között kapjunk helyet. Ezt a megtisztítást kell elviselnünk, ahogyan a 

gyermek is elszenvedi a megcsutakolást. Édesanyja ugyanis azt akarja, hogy tiszta legyen, és úgy 

ölelhesse magához. 

3) A megtisztulás gyötrelmes szakaszában megvigasztalhat bennünket Izajás próféta is, 

akinél az Úr azt mondja a választottjainak: Neved nem lesz többé „Elhagyatott!,. országodat sem 

hívják úgy, hogy „Pusztaság!”. – „Gyönyörűségem!” lesz a neved, és országodé: „Menyasszony!”, 

mert gyönyörűségét leli benned az Úr! (Iz 62,2.4). Tehát az Istennel való életünkben van egy olyan 

szakasz, amikor „Elhagyatott!-nak hívnak, vagy legalábbis úgy látszik, hogy olyanok vagyunk, 

mint akit az Úr elhagyott, mint akit az Isten megvert, ahogyan Jahve szolgájáról mondja ugyancsak 

Izajás próféta (vö. Iz 50,6). 

4) Az Ószövetség imádkozó embere is megélt ilyen nehéz szakaszokat. A megpróbáltatások 

idején ezt mondja az Úrnak: Az ellenség üldözőbe vett, hogy az életemet a földre tiporja. Sötétségbe 

taszít, mint a régen megholtakat (Zsolt 142,3). A sötétségben nem azt mondja: – „Hol van az 

Isten?” –, hanem a sötétségből is Istenhez kiált. Bármennyire is tragikusnak tűnik a helyzete, hiszen 

egészen elcsügged a lelke, és a szíve is megdermed benne, mégis ott él lelkében a bizalom a 

szabadító Isten iránt, hiszen így folytatja: A régmúlt napokra emlékezem. Végiggondolom minden 

tettedet. Azon elmélkedem, amit kezed művelt (Zsolt 142,4.5). 

5) Ez egy csoda jó recept: „Amikor a sötétség miatt nem látok, amikor a szívem nem lángol, 

amikor az életem nem érzi Isten jóságát, akkor idézzem fel a régi eseményeket: az Úr hatalmas 



 

jobb kezének erejét, nagy tetteit, amelyeket velem művelt!” 

6) De a múlt felé fordulás mellett legyen meg a jövő felé való irányulás is! A Zsoltáros ezt 

is tanítja: Kezemet Feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem Utánad eped. Siess, hallgass meg, 

Uram! Már a lelkem is eleped. Mutasd meg, melyik úton járjak, (tudniillik a jövőben) mert Hozzád 

vágyódik a lelkem! (Zsolt 142,6.8)  

7) Ha most itt az imádságban – a hitem által – meg tudom tapasztalni Isten közelségét, 

jelenlétének örömét, akkor engedjem, hogy elárasszon ez az öröm! 

8) Ha nem tudom megtapasztalni, akkor megélhetem a sötét éjszaka imáját. De tudnom 

kell: Lesz majd egyszer hajnalhasadás, még ha addig várakoznom is kell! Az elmúlt napok 

fényességéből, a ragyogó szép élményekből erőt merítve tárulkozzam ki a jövő Napom felé! 

Nagyon fontos ez a hűséges, készséges magatartás. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Mindezek 

most ránk szakadtak, Téged mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg a szövetségedet. Szívünk nem 

fordult el Tőled! Lépteink utadról le nem tértek, pedig megaláztál a sakálok földjén minket, ránk 

borítottad a halál árnyát (Zsolt 43,18.20). 

2. Ha Isten ószövetségi választottainak ilyen megpróbáltatásokon kellett átmenniük, akkor 

az újszövetségi választott lélek sem csodálkozhat azon, hogy Isten megpróbálja. 

 Nekem is fel kell készülnöm Isten akaratának készséges elfogadására! Bármit is kér tőlem a 

jövőben, P. Hunya Dániel S. J. szavaival mondjam: „Már most eleve elfogadom a jövőmet, annak 

minden ismeretlenségével, sötétségével együtt.” Nem kell ismernem a részleteket, elég, ha azt 

tudom, hogy Isten-Atyám szeretete készíti számomra a jövőt az én egyéni megszentelődésem, 

illetve embertestvéreim megszentelődése érdekében!  

 Hiszen „senki sem sziget”, ahogy Thomas Merton, a trappista lelki író mondja. Senki sem 

izolált, elszakított személy, a többiektől függetlenül létező lény.  

 Ha Márton Áron püspök, illetve Szabó Dezső író tudott így fogalmazni: „Minden magyar 

felelős minden magyarért!”, akkor a keresztény is tud így fogalmazni: „Minden keresztény felelős 

minden emberért!” Az én megszentelődésem a többiek megszentelődését, vagyis egyre mélyebben 

Istenhez kapcsolódását szolgálja! A lelki felkészüléshez szükséges annak a világos látása is, hogy 

megszentelődésünk nem csupán a mi erőfeszítésünk eredménye, hanem legfőképpen Isten 

műve.  

 Szent Ágoston így mondja: „Isten, aki megteremtett téged nélküled, nem fog üdvözíteni 

téged nélküled”, – vagyis a te közreműködésed nélkül! Az elsődleges cselekvő mégiscsak az Úr. 

Istennek ezt a megszentelő tevékenységét el kell fogadnunk. Ha úgy tűnik, hogy kemény az a 

pedagógiai módszer, amellyel az Úr dolgozik, akkor is el kell viselnünk! Egyesek azt gondolják, 

hogy az Istenhez való közeledés, a Vele történő találkozás, illetve ahogyan Ő keresi a szívünket, azt 

jelenti, hogy Ő mindig békével, vigasszal és örömmel árasztja el az embert. Tény azonban, hogy 

sokszor a lelki eufória, vagyis belső derű és béke szakasza után a lélek – aki pedig nagylelkűen állt 

az Úr szolgálatában – hirtelen azt veszi észre, hogy szenvedés veszi körül, meg van fosztva minden 

vigasztól, és általában mindenütt a csüggedés kísértése veszi körül. Ez nem véletlen, mert az Úr a 

mi érdekünkben – nem csupán édes vigaszokkal, hanem fájdalmas megpróbáltatásokkal is 

közeledik! 

3. A lelki élet elején az Úr magához édesgeti a lelket, hogy az megízleljen valamit Isten 

édességéből, az Istennek élés gyönyörűségéből. Mint ahogyan a gyermeket is cukorkával 

édesgetjük magunkhoz, vagy ahogyan a költő mondja: Csalogatja csemegével Muci paripáját 

(Arany János: Rozgonyiné). De ahogyan előrehaladunk a lelki életben, rá kell jönnünk, hogy ha 

csak azt keresnénk, ami nekünk jó, az csak egy fajta lelki önzés lenne.  

3.1) A lelki élet iskolájának ebben a magasabb osztályában tehát meg kell tanulnom Istent 

Önmagáért keresnem és szeretnem! Akkor is, ha nem ad lelki édességeket, vigaszos 

kegyelmeket, akkor is, ha kemény a kereszt, amelyet a vállamra tett, akkor is, ha száraz a kenyér, 

amelyet a vándorlásom alatt lelkem táplálására kapok Tőle. Isteni Mesteremet gyermeki 

bizalommal elfogadom lelkem Tanítójának (vö. Mt 23,10). Az Istennel való teljes egyesülés, az 

Istenben való átalakulás ugyanis megköveteli a lélek abszolút megtisztulását minden rendetlen 

ragaszkodásától, vagyis hogy szabaddá váljon mindattól, ami akadályozná az Istennel való 



 

kapcsolatot. Ennek a tisztulásnak annyira teljesnek kell lennie, hogy azt – amint Keresztes Szent 

János tanítja – az ember nem is képes egyedül megvalósítani. Isten közreműködésére van szükség, 

Neki kell kitépnie belőlünk mindazt, amitől mi magunk képtelenek lennénk teljesen megszabadulni. 

Önszeretetünk kibúvói ugyanis annyira körmönfontak, és olyan rejtett beleegyezésekre késztetnek, 

hogy saját magunk nem tudjuk azt sem leleplezni, sem felszámolni. Önszeretetünk ugyanis 

megjellegezi cselekedeteinket, sőt még az imáinkat is. Az ideális az, amikor azért akarunk 

imádkozni, hogy Isten tetszésére legyünk. De felüti a fejét az önszeretet: „Én akarok Isten 

tetszésére lenni! Én akarok vigaszt és örömet találni!”, vagyis mindezekkel csak az ösztöneink 

kielégítését szolgáljuk. Mindazokat, akik valójában Istent akarják szeretni – és ezt meg is mutatják 

azzal, hogy hűségesen gyakorolják a lemondást és a belső imát –, Isten meg akarja szabadítani 

ezektől a gyengeségektől és gyerekességektől. Ha én nagylelkű vagyok Isten iránt, akkor Ő – Akit 

nagylelkűségben nem lehet felülmúlni – elém jön, hogy a lelki élet egy magasabb szintjére emelje 

fel a lelkemet! Olyan ez, mint a menyasszony felékesítése: „Szépségének ára van! Ki kell bírnia!” 

Nekem is ki kell böjtölnöm a felkészülés időszakát!  

3.2) Pontosan emiatt a felkészülés miatt helyezi Isten az embert a lelki szárazság 

állapotába, amikor a lelki vigasz megszűnik, és az ima sötétté és hideggé változik. Bár a lélek most 

is a már sokszor gyakorolt módon készül az imára, vagyis: 

 – Isten jelenlétébe helyezkedik,  

 – kitárja a szívét az Ő igazságának a befogadására,  

 – felcsiholja a szívét a szeretet lángolására,  

 – és akaratát Isten üzenetének készséges megvalósítására, 

de mégis az az érzése, hogy 

 – nem találja Istent,  

 – nem hallja az üzenetét, 

 – nem lángol a szíve,  

 – gyötrődik az akarata,  

 – elméje szinte teljesen kiürül az Istenre irányuló gondolatoktól,  

 – ugyanakkor képzelete fergetegesen kavarog,  

 – állandóan az elszórakozottság gyötrelme gyötri, 

 – szíve olyan hideg, mint a jégcsap,  

 – és amikor az akaratával szeretné bizonyítani a szeretetét, nem érzékeli szeretetének az 

áramlását. Úgy tűnik, hogy a lelkében a virágzó tavaszt a zord téli sötétség váltotta fel. Másnap 

ugyanezekkel a nehézségekkel találkozik, és harmadnap ugyanígy.  

3.3) Keresztes Szent János nagy szakértelemmel tárgyalja a lelki szárazság témáját. A sötét 

éjszaka elemzése központi helyet foglal el tanításában. Ez nagy vigaszt nyújt a megpróbáltatást 

szenvedő léleknek. Megérteti, hogy ez az Istentől származó megpróbáltatás valóban nagy 

kegyelmet rejt. Ez nem visszaesés, hanem ez a lelki élet egy magasabb szintjére szóló isteni 

hívás.  

4. Amikor Isten a lelki szárazságot küldi, akkor az a biztos haladás eszköze! Erről így ír P. Gabriele 

di S. M. Maddalena karmelita atya: „Aki a lélek sötétségét tapasztalja az Istennel való 

kapcsolatában, annak először is nem szabad aggódnia! A bizalmat kell magában felindítani” 

(Istennel egyesült élet Keresztes Szent János szerint, 57-59.).  

 

II. Mit tegyek a lelki szárazság állapotában?  
 

 Mélyítsem a szentháromságos egy Istennel való kapcsolatomat: 

 1) Mondogassam: „Atyám, Rád hagyatkozom!” (Boldog Charles de Foucauld). A 

sötétségben, amikor nem tudok imádkozni, amikor nem látom Azt, Akihez szól az imám, akkor újra 

és újra ismételjem meg ezt a vallomást: „Atyám, Rád hagyatkozom!” – És ezt nem csupán öt percig 

vagy negyedórákig mondhatom Neki, hanem hűségesen mindvégig, ameddig a sötétség tart.  

 Azután egyszer csak megállhatok a szavakkal! Most már nem mondanom kell a 

ráhagyatkozásomat, hanem egyszerűen hagyni, hogy áradjon a szívemből a ráhagyatkozásom az én 



 

szerető Atyámra! Ez a ráhagyatkozás által történő összekapcsolódás Isten-Atyámmal olyan édes tud 

lenni, hogy az ember lelke megvigasztalódik minden sötétség és szárazság ellenére is.  

 Hasznos a Zsoltáros tanítása szerint kezeimet az Úr felé tárni (vö. Zsolt 142,6), ölelésre 

tárni, Isten átölelő Szeretetének a befogadására kitárni. 

2) Imádságomat irányítsam a második isteni Személy felé azokkal a szavakkal, amelyeket 

Szent Fausztina nővérnek tanított, de nekem is szólnak: Jézus, bízom Benned!  

 Minél többször megvallom az iránta érzett bizalmamat, annál jobban meg fogom érezni: 

„Bízom Benned, Uram, Jézus!” 

3) A hosszú éjszakában hívogassam, kérleljem a Szentlelket is: Jöjj, Szentlélek, Úristen! 

(Ho. 259)  

4) Nem sírásra görbülő szájjal, hanem bizalommal teljes gyermeki szeretettel kérleljem a 

szép Szűzanyát, mennyei Anyácskámat, járjon közben értünk a szentháromságos Úrnál:  

 

 Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!  

 Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.  

 Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.  

 Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg.  

 Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!  

 Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen. 

 


