
 

120. A természetfeletti szárazság 

 

Énekelve imádkozzuk a 259. számú éneket: 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen 

 Mennyből fényességedet, mennyből fényességedet! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek Úristen! 

 

 I. A természetfeletti lelki szárazság meghatározása 

 

 Mint minden más fogalom, a lelki szárazság is az ellentétéből érthető meg a legjobban. 

Amikor lelkünket öröm árasztja el, amikor vigaszt érezünk az imádságban, olyan könnyű az ima. 

Ez a lelki vigasztalás állapota. Amikor pedig örömtelen a lelkünk az imában, amikor nem ízlik az 

imádság, akkor ez a lelki szárazság imamódja. A lelki szárazságnak nemcsak természetes okai 

vannak, hanem természetfeletti okai is.  

 A természetfeletti szárazság isteni eredetű jelenség, amelyet Isten bocsát reánk az 

elmélkedésből a szemlélődésbe való finom átmenet miatt, hogy az érzékekre támaszkodó belső 

élet egy tisztább, lelkibb életbe alakuljon át! Világosan fel kell ismernünk, hogy milyen 

szándékkal küldi reánk Isten e tisztító szárazságot. Isten a végtelen Szeretet (vö. 1Jn 4,8). 

Mindent, amit tesz, szeretetből teszi.  

 Keresztes Szent János A Kármelhegy útja című művében három jelről ír, amelyeknek 

felismerése megerősíti az imádkozót, hogy nyugodt lélekkel tudjon áthaladni a lelki szárazság 

válságos állapotán. A lélek sötét éjszakája című művében pedig feltárja a válság isteni eredetét.  

 Mi ez a három jel, amelyek szerint fel lehet ismerni, hogy a szárazságot maga Isten 

bocsátotta ránk, és ezért a megpróbáltatásoknak megnyugtató és jótékony hatása kell, hogy legyen 

lelkünkre? 

 1. Az első jel: A lélek nem érzi örömét sem a teremtményekben, sem Istenben, de szilárd 

elhatározással keresi Istent! Tehát nem a szárazság természetes okáról van szó, hogy tudniillik 

bocsánatos bűnöket követett el, hogy a teremtményekben kereste az örömét. A lélek világos 

elhatározással, továbbra is hűségesen Istent akarja, csak nem találja. Azonban ebben a száraz 

állapotban mégsem akar pótlékokat, pótörömöket keresni a teremtményeknél, hanem még jobban 

Istent akarja! Ha tehát valaki kínlódik a lelki szárazság miatt – mert nem tud buzgón, áhítattal 

imádkozni, de figyel Istenre, és szeretne Isten iránti szeretettel, lángoló lélekkel imádkozni –, akkor 

nyugodt lehet! Ha világosan látja, hogy ő nem a teremtményeket keresi, hanem Istent, akkor 

felismerheti, hogy ezt a lelki szárazságot – mint megpróbáltatást – Isten küldte az ő számára. 

Állapotát így is meg lehet fogalmazni: nem talál élvezetet sem az imában, sem a teremtményekben. 

Ha a hűtlensége miatt esett volna a lelki szárazság állapotába, akkor nagyon is a teremtményekhez 

fordulna, azokhoz vonzódna, és azokat akarná élvezni. De ha világosan látja, hogy Istent akarja 

mindennél jobban szeretni, akkor nem kell nyugtalankodnia! 

 2. A második jel az, hogy a lélek csak aggódva tud Istenre gondolni, mert fél, hogy nem 

képes Neki hűségesen szolgálni, hanem visszafelé süllyed. Vagyis világosan felismeri, hogy nincs 

benne az az érezhető áhítat, amelyet az Úristen talán már neki ajándékozott a lelki életének eddigi 

szakaszában. Emiatt nyugtalankodni kezd: „Én szeretnék Istennek szolgálni, de úgy érzem, nem 

tudok. Hol van a hiba?” – Aki langyos lelki állapotban él (ez a természetes lelki szárazság második 

oka), abban nincs meg a szív fájdalmas érzése: „Nem szolgálom eléggé Istent!” Aki langyos lelki 

állapotban él, az közömbös lett. Akiben viszont megvan az Úr szolgálata miatti aggódás, és szeretne 

még buzgóbb lélekkel szolgálni Neki, az világosan felismerheti, hogy lelki szárazságát nem a 

langyos élete okozta, hanem Isten ajándékozta azt neki.  

 3. A harmadik jel: A tisztító szárazság tartósan megmarad, illetve a lélek nem képes a 

fontolgató elmélkedésre. A tehetetlenség állapotát éli meg, vagyis a maga erejéből nem képes 

lelkileg Istenhez felemelkedni. Gondolatait, vagyis elméjét az elmélkedésben nem tudja Istenre 

irányítani. Olyan, mint a szita, amelyből kifolyik a víz. Olyan, mint az erőtlen kismadár, amely nem 

tud az ég felé repülni. Amikor valaki szeretne elmélkedni, de ezt a tehetetlenségét éli meg, ez 



 

megint nagyon jó jel arra, hogy Isten neveli őt. Isten e megpróbáltatással átmenetet létesít az 

elmélkedésből a szemlélődésbe, amikor is az imában már nem annyira a szavainkkal, ajkunkkal 

formáljuk meg az imát, nem annyira az elménkkel gondoljuk végig az ima témáját, hanem a 

lelkünk szemével csak nézzük Istent és az Ő igazságait! „Csak” nézzük, „csak” szemlélve 

szeretjük Őt!  
 Isten tehát a tisztító lelki szárazsággal a szemlélő imára akar átvezetni. Talán csodálkozva 

kérdezheti valaki: hogyan lehet beszélni kontemplációról a lelki szárazsággal kapcsolatban? Hiszen 

úgy tűnik, hogy ebben az állapotban a lélek nem tud imádkozni! Mindenekelőtt tisztázzuk: a 

szemlélődés nem azonos a lelki elragadtatással. A szemlélődés csak kezdete annak az imának, hogy 

Istent már nem csupán az értelmünkkel ismerjük meg, hanem a szeretet élményével. Ez az élmény 

nem közöl Istenre vonatkozó új ismereteket, hanem megadja Isten nagyságának érzését, annak 

megélését. A szemlélődést sokan valami rendkívüliségnek tartják csak. Összezavarják a 

látomásokkal, a magánkinyilatkoztatásokkal. Azt hiszik, hogy a szemlélődő ima világos bepillantást 

enged Isten misztériumaiba. Nem erről van szó, hanem a szeretet és a megtapasztalás szintjén 

történő újfajta istenismeretről. A szemlélődés tehát a megélt istenszeretet, Isten 

megtapasztalása. Ez a csendes ráfigyelés, istenismeret és –szeretet formálódik ki a lelki 

szárazságban. Ha tehát a szemlélődés egyszerűen Istennek a szeretetből fakadó megtapasztalását 

jelenti, továbbá Isten és az Ő nagyságának érzékét hozza létre – anélkül hogy a lélek erről pontos 

fogalmakat alkotna –, akkor Keresztes Szent Jánossal együtt elfogadhatjuk: Isten a szemlélődést a 

lelki szárazság idején kezdi megadni nekünk. Tehát nem lehet okunk a nyugtalanságra:  

 – ha nem érzünk örömet a teremtményekben, de Istenben sem, 

 – ha aggódunk amiatt, hogy nem tudunk eléggé Istennek szolgálni, 

 – ha megtapasztaljuk azt, hogy nem tudunk elmélkedve imádkozni, pedig szeretnénk 

mélyebb kapcsolatba kerülni Istennel,  

 akkor biztassuk magunkat ezzel a szóval: nyugalom, mert megpróbáltatásunk jó irányba 

bontakozik ki. 

 Érdemes mondogatni a türelem szót is, mert segít, hogy kivárjuk a lelki szárazság 

orvosságának gyógyító hatását.  
 Megtörténhet, hogy az ember visszatérne a szóbeli imához, és szeretne kilométereket 

imádkozni, de ilyenkor jusson eszébe Jézus szava: Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint 

a pogányok, akik azt gondolják, hogy ezért kapnak meghallgatást. Amikor ti imádkoztok, akkor így 

szóljatok Istenhez: Mi Atyánk (Mt 6,7.9), vagyis imádkozó tekintetünket vessük a Mennyei Atyára! 

 Ha a lélek nem tud magának nyugalmat, „megállj”-t parancsolni, akkor vissza akar térni az 

elmélkedés ösvényére is, vagyis hogy az imádságban az elmét tornáztassa, szóljon Istenhez, 

mondjon el Neki mindent, ami a szívét nyomja vagy azt megérintette. Ha Isten valakit a 

szemlélődés útjára akar vezetni, akkor ne fogja le Isten kezét! Hiszen most éppen Ő tette a lelkét 

elmélkedésre képtelenné, mégpedig azzal a céllal, hogy egy másik imaútra vezesse. Ha tehát a lélek 

ebben az átmeneti állapotban újra elmélkedni akarna, akkor ez a cselekvésmód nem lecsendesíti a 

lelket, hanem még nagyobb nyugtalanság állapotba helyezi. Keresztes Szent János tanítása szerint: 

ha valakinél felismerhető a három jel, vagyis hogy  

  – nem érzi örömét a teremtményekben, de Istenben sem, 

  – aggódik amiatt, hogy nem tud eléggé Istennek szolgálni, 

  – megtapasztalja, hogy nem képes elmélkedni a képzelőtehetsége segítségével,  

 akkor biztosan elmondhatja: „Az Úr most más útra vezet.” Akkor így is kell tennie. A 

léleknek most meg kell tanulnia, hogy az Úr jelenlétében maradjon, Őrá szegezze szerető 

tekintetét, és egyszerűen csak várjon Rá! Maradjon az Ő társaságában! Olykor mondjon Neki 

egy-egy szerelmes szót! Meg fogja látni, hogy lassanként hozzászokik ehhez az imamódhoz. Észre 

fogja venni, hogy lényegében sokkal jobban együtt maradhat Istennel, mint előzőleg.  

  



 

 

 II. Most próbáljuk gyakorolni is a teendőket!  

 

 1. Először tehát meg kell tanulnunk Isten jelenlétében maradni! Nem baj, ha nem érezzük 

Isten jelenlétét, nem baj, ha nem lángol a szívünk Isten jelenlétének a gondolatára. A száraz fa még 

nem lángol, hanem csak akkor fog égni, ha már eléri a gyulladási hőfokot.  

 2. Ha van a külvilágban olyan jelenség, amely segít az Úrhoz, azt persze beengedhetjük a 

lelkünkbe! Például, ha megszólal a harang. Mennyire észre lehet venni az evilág egyéb zajai közül 

az Istenre figyelmeztető harangszót! Ahogyan a csendben mozdulatlanul a harangszóra figyelünk, 

úgy különösebb elmefuttatás nélkül ahhoz emelhetjük gondolatainkat, Akiért, Akinek a harang szól: 

Istenhez! Egyszerű lelki tekintettel gondolhatunk azokra a testvéreinkre is, akik a harang szavára 

most az imádságban Istenhez emelik a lelküket. Velük együtt most mi is emeljük lelkünket az 

Úrhoz! Ez a lélek-felemelkedés már a lélek szerető tekintetét irányítja rá az Úrra: Arra irányulunk, 

Akit nem látunk, Akit nem érzünk. 

 3. Mint amikor az autós vagy a gyalogos elindul az útjára, szemével még nem láthatja a 

célját, de lélekben már ott tud lenni a célpontjánál, ahova meg akar érkezni, úgy a lelki 

szárazságban is előreküldhetem a tekintetemet Istenhez! Mivel még nem mehetek Hozzá – 

egyébként ez is egy lelki gyötrelem forrása –, kérjem meg, hogy Ő jöjjön el hozzám! Ezért 

egyszerűen csak csendben, a várakozás állapotában maradok. Csendben várakozom. Ha esetleg még 

nem tudok szerelmes szavakat mondani Neki, akkor a Zsoltárossal együtt kérdezzem: Meddig 

rejtőzöl el, Uram? (Zsolt 88,47) Talán végleg? 

 4. Szabad további kérdéseket is feltennem az Úrnak: Régi szereteted, Uram, hol van? És 

hűséged, amelyet Dávidnak ígértél? (Zsolt 88,50). A lelki szárazságban szabad az Úrnak már 

régebben megtapasztalt szeretetét is felidézni – nem részletezve az eseményeket –, csak egyszerűen 

újra átélni azt a biztonságtudatot, amelyet akkor tapasztalhattunk, amikor lelki életünk eddigi 

szakaszán elborított minket az istenszeretet. Ezek a kérdések, ezek az esemény-felidézések nem 

toporzékoló gyermeki türelmetlenségek, hanem a jegyes bizalmas dialógusa isteni Jegyesével, 

Akivel mindent meg lehet beszélni. 

 5. Folytathatom a Zsoltáros kérésével: Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy 

bölcsességre neveljük szívünket! (Zsolt 89,12). Az Úr ugyanis bölcsességre nevel lelki 

szárazságunknak ebben az állapotában. 

 6. Gyermeki bizalommal esedezhetünk hozzá: Térj hozzánk, Urunk! Meddig vársz még? 

Indítson meg szolgáid könyörgése! – Ezzel megvallhatom: Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, 

csak szolgáid közé fogadj be engem! (Lk 15,21), – ahogyan a tékozló fiú mondta.  

 7. Aztán így folytathatjuk a könyörgésünket: Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy 

mindennap ujjongjunk és vigadozzunk! Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, az évekért, amikor 

rosszul ment sorunk! (Zsolt 89,14-15).  

 8. Ha a Zsoltáros el tudta viselni a lelki szárazság éveit, akkor a szárazságnak ez az ideje 

nekem is erőt adhat: Én is ki fogom bírni! Vigasztalhat Jézus ígérete: Kis idő, és viszontláttok 

engem (Jn 16,16). Hagyjam megvigasztalni a szívemet ezzel az isteni ígérettel! Viszontláthatom Őt! 

 9. Majd mondjam tovább a Zsoltárossal: Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és 

gyermekeid dicsőségedet! (Zsolt 89,16). Bizony ide szeretnénk eljutni: Szemlélni az Úr dicsőségét.  

 10. Ha talán még nem tapasztaljuk, hogy menedékünk lett az Úr, akkor is csak valljuk meg a 

Zsoltárossal: Menedékünk te vagy nemzedékről nemzedékre (Zsolt, 89,2). A Zsoltáros tapasztalata 

nekünk is belső bizonyosságot ad, hogy mi is megtapasztalhatjuk majd: az Úr a mi menedékünk.  

 11. Vagy mondjam neki az ószövetségi Bölcs szavát: Soha nem feledkeztél meg népedről, 

és mindig mindenütt vele voltál (Bölcs 19,20). Bármilyen lelki szárazságban vagyok is, 

megalapozott a reményem: „Az Úr nem feledkezik meg rólam, sőt velem van!” Ha végre 

felismerem: „Itt van az Úr!”, akkor maradjak meg a társaságában! Ahogyan a levegőt sem látom, de 

jobban betöltődöm vele, ha mélyebbeket lélegzem, úgy bár az Urat sem látom, de egyre jobban 

vágyódhatom arra, hogy még inkább betöltődjem jelenlétével! 
 12. Keresztes Szent János tanácsa szerint mondjam ki szívem szerelmes vallomását ennek a 



 

nem látott Jelenlévőnek: „Szeretlek!” Engedjem, hogy a szívemből Őfeléje áradjon a szeretet! 

Amennyiben szükséges, újra meg újra csiholjam ki magamból a vallomást: „Szeretlek!”, mint 

ahogyan a gyufásdoboz oldalán is többször végighúzzuk a gyufát, hogy végre tüzet csiholjunk.  

 13. Mózes, az Ószövetség nagy imádkozója, Isten szemlélője mondja: Közel van hozzánk a 

mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk (MTörv 4,7). Folyamodjunk Hozzá szeretetünk 

megvallásával: „Szeretlek!” A természetfeletti Szeretet nem érezhető. Ez nem az érzelmi szeretet, 

hanem az akarat által kicsiholt szeretet. Lényege az akarat belső eltökéltsége, hogy Istent 

mindenek felett szereti, és önmagát teljesen Isten szolgálatára szenteli. Egyre jobban meg kell 

tanulnunk megismerni Istent: Ő Lélek, tiszta Szellem! Az Ő érzékeléséhez, megtapasztalásához el 

kell hagyni az érzékelést, mert itt a lélek érzékeléséről van szó, nem pedig az érzékszervek 

közvetítésével létrejött érzékelésről. Keresztes Szent János szerint Isten a lelki szárazság 

állapotában kezdi belénk önteni a Szeretetét! Itt tehát arról a Szeretetről van szó, amely által 

nemcsak a lélek irányul Isten felé – megvallva, hogy szeretni akarja Őt –, hanem titokzatos 

(misztikus) módon maga is megérzi: Isten Szeretete vonzza őt, mert Neki akarja ajándékozni magát.  

 

 A lelki szárazság állapotában tehát növekszik a Szeretet. Mert egyrészt a lélek részéről 

megvan az ágaskodás Isten felé, ha nem is az érzelmi megvalósulás, de az akarás szintjén, másrészt 

pedig egyre jobban érvényesül Isten vonzása, amellyel magához vonz bennünket! Itt az ideje, hogy 

megadjuk magunkat e vonzásnak. Itt az ideje, hogy ne a mi akaratunk érvényesüljön, hanem Istené! 

A szemlélődő imában éppen ez a lényeg: Isten a kezdeményező, az ember feladata pedig, hogy 

adja át magát Istennek! A lélek eljut arra az állapotra, hogy vágyódjon a még nagyobb szárazság 

után, amikor majd végre eléri a gyulladási hőfokot, és fellobban benne az isteni Szeretet! Amikor 

az ember már kilép önmagából, hogy bemenjen Istenbe! Isten pedig eljön hozzá, és nem 

hagyja üresen az ember lelkét, hanem önmagával tölti be. Ilyen fenséges gyümölcsök 

reményében, a kibontakozás ilyen csodálatos távlatával, az ember már nem sajnálja önmagát, ha 

Isten tőle a lelki szárazság megpróbáltatását, tisztító hatását kéri. (Vö. P. Gabriele di S. M. 

Maddalena O.C.D.: Istennel egyesült élet Keresztes Szent János szerint, 60-66.) 

 

 Befejezésül az isteni irgalom iránti bizalmunk imáját énekeljük:  

 

Jézus, bízom Benned!  

 


