
 

122. Teendőink a lelki szárazságban 

 

Imádkozzuk a 265. számú éneket: 

 Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs! 

 Mit fárasztod én elmémet? Nyugodalmam addig nincs, 

 Míg fel nem talállak téged, én Uram, én Istenem! 

 Benned nyugszik meg a lelkem, Istenem és mindenem! 

 

 A lelki szárazság olyan lelki állapot, amelyben  

1) az embernek nincs kedve imádkozni, tehát Istenhez fordulni, de ugyanakkor a teremtményekben 

sem leli a kedvét,  

2) aggódik, hogy nem szolgál eléggé az Úrnak,  

3) bár akarná, de nem képes a fontolgató elmélkedés útján Istenhez közeledni, vagyis a gondolatai 

sem segítik közelebb Istenhez.  

 Olyan ez a lelki szárazság, mint amikor az ember egy sivatagos szakaszon szeretne 

keresztülmenni. Vándorlása útján eddig szép élményekben volt része: hegyek, zöldellő erdők, 

virágos rétek, patakcsobogás, madárdalolás. Ahogy beljebb hatol a sivatagba, mindezek 

elmaradnak, és egyre jobban kezdi gyötörni a szomjúság. A cél sarkallja: el akarok jutni a 

sivatagon túl ahhoz az Úrhoz, akihez elindultam (vö. 1 Kir 19,8). Megrettenhet az emberi szív: „Mi 

lesz most velem, Uram?” Nem szabad megijednünk! Tudnunk kell: A lelki élet sivatagjain át is 

Isten vezet!  

 Izajás prófétának is volt ilyen élménye. Isten megmondta a prófétának: Pusztává teszem a 

hegyeket és a halmokat, és minden füvüket és kiégetem. Szárazzá teszem a folyómedreket, és a tavak 

vizét kiszárítom (Iz 42,15). Nyilván nem azért teszi ezeket az Úristen velünk, mert ő ellensége lenne 

az emberi nemnek. Nyilván csak azért engedi meg a nehéz szakaszokat a lelki élet útján is, hogy a 

sivatagon átkelve – megtisztult lélekkel – célba jussunk. Minél beljebb megy az ember a 

homokrengetegbe, annál nagyobb a szárazság, annál kietlenebbnek tűnik a sivatag. A szélvihar 

felkavarja a homokot, a homokfelhő pedig eltakarja a napot. Úgy néz ki, hogy a gyötrődő lélek 

szinte elveszti a tájékozódó-képességét is. Ha nem látja a napot, akkor mi szerint tájékozódjék? Az 

idő múlik, de úgy látszik, hogy a távolság nem csökken. A zarándok szeretne előbbre jutni a lelki 

élet útján, de íme, besötétedett, nem tud tájékozódni. A homokvihartól nem látja már a csillagokat 

sem. Az idő múlásával pedig egyre sötétebb lesz. 

 A lelki életnek ebben a szakaszában az embernek lehet ilyen élménye is: „Már nem látom 

utam kezdeti szakaszát, ahonnét jöttem, és nem látom utam végét sem, ahová igyekszem, hogy a 

sivatagon átkelve az én Uramhoz eljussak.” 

 

 I. Mit tud tenni az ember ebben a lelki szárazságban?  

 

 1.) Egyrészt felméri a helyzetet. Vigasztalhatja a tudat, hogy nincs egyedül, mert előtte már 

mások is megjárták ezt az utat. Így a Zsoltáros is, aki így imádkozott: Elgyengültem, és levert 

vagyok, keserűen jajgatok szívem fájdalmában. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve 

előtted sóhajom. Reszket a szívem, elhagy az erőm, elhomályosul szemem világa (Zsolt 37, 9.11). 

Nagyon jó segítség tehát a lelki szárazság gyötrelmeiben, ha felismerem: mások is kibírták ezt a 

lelkiállapotot, nem vagyok egyedül. Nem történik velem méltánytalanság az Úr részéről, hogyha 

engem a lelki élet sivatagjába hív.  

 2.) De nemcsak azt állapíthatom meg, hogy előttem már mások is jártak itt, hanem másrészt 

azt is meg kell állapítanom: én is az Úr előtt vagyok minden kívánságommal, minden 

szomjúságommal együtt! Biztos reménysugarat ad: „Nem hagy magamra most sem az Úr!” 

 3.) Merítsünk erőt az ismerős példa tanításából: 

Egy ember a sivatagban együtt megy az Úrral. Visszatekintve látja, hogy mindkettőjük lábnyoma 

ott van egymás mellett. Amikor azonban már nagyon elfáradt, s úgy érzi, hogy nem tud 

továbbmenni, megrettenve konstatálja, hogy már csak egy személy lábnyoma van a sivatagban, 



 

felkiált: „Uram, miért hagytál magamra itt a sivatagban? Egyedül kell továbbmennem?” – Az Úr 

csak annyit válaszol: „Azért nem láttad a másik lábnyomot, mert amikor nagyon elfáradtál, a 

karomba vettelek, és úgy hordoztalak. Most tehát már csak az én lábnyomomat látod.” 

 4.) A lelki élet minden gyötrelmében is legyen meg bennünk a hit, a remény és a szeretet! (1 

Kor 13,13). Ha a Zsoltáros a lelki szárazság gyötrelmét – tudniillik, hogy szomorkodik bennem a 

lélek – így tudja feloldani: – hozzád repül ezért gondolatom (vö. Zsolt 41,7); akkor mi is – amikor a 

lelki szárazságban szomorúságot és gyötrődést élünk meg – emeljük fel az Úrhoz a 

gondolatainkat a hit, a remény és a szeretet felindításával! A lelki szárazságnak ebben az 

imaszakaszában ugyanis nemcsak arról van szó, hogy az Úristen segít eltávolodnunk a 

teremtményektől – amelyeket vagy akiket még ott a termékeny vidéken magunk mögött hagytunk, 

amikor elindultunk az Isten felé vezető sivatagos úton –, hanem sokkal inkább arról, hogy a lelki 

élet sivatagján át a lelkünk egyre jobban közeledik Istenhez! A lelki életnek ebben a szakaszában 

az Úr segít, hogy elhagyjuk a rendetlen kívánságokat, a vágyakat, hiszen Ő a teremtményekhez 

fűződő rendetlen örömöktől való felszabadulásunkat igényli. A sivatagban is eldobunk minden 

felesleges terhet, amelyek akadályoznának bennünket abban, hogy az utat végigjárjuk. 

 5.) Az Úr a lélek megtisztulása érdekében bocsátja ránk a lelki szárazságot. A lelki élet 

térképéről már jól ismerjük a megteendő utat: „A test felett a léleknek, a lélek felett pedig Istennek 

kell uralkodnia!”Azonban nem elég a térképen megnézni: „Melyik út is vezet a célunkhoz?” A 

célba érkezés érdekében az utat lépésről lépésre – akár gyötrelmek között is – végig kell 

járnunk!  

 Mivel hitünk elénk állította az elérendő célt, vagyis az Istennel való együttlétet, az 

Istennel való egyesülést és az Istenbe való hazaérkezést, hozzuk meg a döntést, hogy szívesen 

elhagyunk mindent, ami akadályozna a Vele való együttlétünkben, az Istennel való mélyebb 

kapcsolatba kerülésünkben. Nem baj, ha a lelki élet ezen útszakasza száraz lesz, hiszen a 

továbbhaladás érdekében hajlandóak vagyunk már ezeket az érzékekhez, vagyis a testhez kötődő 

rendetlen vágyakat, kívánságokat is leadni!  

  



 

 

 II. Hogyan segít minket Isten a lelki szárazság útján? 

 

 Amit mi már emberi erőnkkel nem tudunk megtenni, és a szárazság útján nem tudunk 

továbbmenni, abban Úr segít, hogy feltöltődjünk, éspedig az úgynevezett teologális erényekkel, 

más néven az isteni erényekkel: a hitben, a reményben és a szeretetben való megerősödéssel.  

 Azért nevezzük ezeket az erényeket isteni erényeknek, mert a tárgyuk is – tehát amire 

irányulnak – Isten, a céljuk is, és a létesítő okuk (a létrehozó princípiumuk) is Isten. Az Istennel 

történő egyesülés ugyanis olyan isteni ajándék, amelyre az embernek a természetes rendben nincs 

joga: Nem követelheti meg a teremtmény, hogy örökre együttlehessen az őt megteremtő Istennel! 

Az Úr azonban, amikor a megváltásunkat és a megszentelésünket elhatározta, akkor egyszülött 

Fiában és a szeretet Szentlelkében mégis nekünk ajándékozza Önmagát. De ez ingyen, vagyis 

kegyelemből történt. A mennyországban majd közvetlenül birtokolhatjuk Istent, színről színre 

láthatjuk. Az emberi nyelv nem tudja kidadogni az Istennel való betöltöttség állapotát. A teológia 

ezt úgy tanítja: A mennyországban az Istennel való betöltöttség, az Isten közvetlen megismerése a 

Lumen Gloriae, a Dicsőség Világossága által történik. Az, amit a Szent Isten és az Ő szentjeinek 

ábrázolásakor a glóriával, a dicsőség jelével próbálunk kifejezni; valamiképpen azt a mérhetetlen 

dicsőséget szeretné kifejezni, Aki az Isten. Ezt a mennyei dicsőség-látást itt a földön a hit homálya 

vagy világossága pótolja. Istennél ugyanis mind a kettő ugyanaz. (Mint ahogyan a napba nézve a 

ragyogás után homály borítja a szemünket, mert nem látunk a vakító fényesség miatt.) A boldogító 

színelátásnak a mennyben, valamint a hitnek itt a földön a tárgya ugyanaz, tudniillik Isten, egyedül 

Isten megismerésének módja más. A mennyországban világos ez a megismerés, a földön még 

homályos. Értelmünk azonban a mennyországban is, és itt a földön is, Isten lényegét ismeri meg, 

vagyis eljut az Egységben a Háromsághoz, a Szentháromságos Egy Istenhez.  

 1) Most tehát a száraz sivatagban, a kezdődő sötét éjszaka szituációjában gondoljak arra, 

hogy Isten segíteni akar, és megajándékoz a hittel: Nemcsak azáltal, hogy a gondolkodás, az 

értelmem segítségével akkor is eljuthatok a hitre, a teremtmények Teremtőjének a felismerésére (vö. 

Róm 1,20), amikor még nem látom Őt, hanem sokkal inkább azzal, hogy megígérte: Én veletek 

vagyok mindennap, a világ végéig (Mt 28,20). Mivel hitemnek ilyen szilárd alapot adott, boldogan 

valljam meg Neki: „Uram, én élő Istenem! Hiszem, hogy Te itt vagy velem a lelki élet sivatagjában 

is! A fojtogató szárazság, a sűrű sötétség és a marcangoló vihar ellenére is hiszem, Uram, hogy 

megérkezhetem Hozzád! Még ha nem is látom a Te mennyei házad ablakát – amelyen át már 

sugárzik Felém a Te dicsőségednek és a Nekem készített otthonnak a fénye –, mégis tudom, 

hiszem, hogy vár ez a fény!”  

 2) A hit mellett Isten megajándékoz a reménnyel is. E kegyelmi ajándék, a remény belénk 

öntött erénye olyan, mint a horgony (Zsid 6,19), amely már belekapaszkodik a mennyei, túlsó 

partba. Nekem csak a kötelet kell fognom, és azt követve abban a biztos reményben mennem a 

sötétben is előre, hogy Isten jósága és irgalma a segítségemre jött már. Ez az isteni hozzánk hajlás 

biztosít arról, hogy eljuthatok abba az örök világosságba, benne lehetek abban az örök 

Fényességben, Aki az Isten! Fontos, hogy újra és újra felindítsam magamban a reményt: „Isten 

előttem van itt a sivatagban is! Nincs rejtve előtte a sóhajom, Ő ismeri minden kívánságomat.” (Vö. 

1 Krón 28,9)  

 Indítsam fel a bizalmamat: „Segítségével eljuthatok mennyei házába, csak ne lankadjon az 

akaratom!” Aki már valamilyen nehéz helyzetben megtapasztalta a reménytelenséget, az tudja, 

hogy milyen erőt jelent a reménység: „Mégis csak van kiút ebből a megoldhatatlannak látszó 

helyzetből!” A lelki élet sivatagjában is szítsuk fel a reményt: a reménytelenség ellenére is van 

okom a reményre, mint ahogyan hitünk atyja, Ábrahám a reménytelenségben is reménykedett, és 

hitt az ígéretet tevő Istennek (vö. Róm 4,18) és megtapasztalhatta, hogy teljesült Isten ígérete. 

 3) A sivatagi szárazságban oly vigasztaló a tudat, hogy Isten megajándékoz a harmadik 

teologális, azaz isteni erénnyel, a szeretetettel is. Ez a szeretet képesít arra, hogy Istent – mint a 

legfőbb Jót – szeressem! Ide kell kicsúcsosodnia egész lelki életemnek: Istent mindenek felett kell 

szeretni! Ha úgy érzem, hogy lelkem szárazsága miatt ezt a minden szeretetemre méltó Istent hittel 



 

és reménnyel nem tudom megközelíteni, akkor mondjam ki szeretetem vallomását: „Kész vagyok, 

Uram Érted mindent odaadni, akár önmagamat is egészen Neked adni!” A vértanúság vágya is ilyen 

szeretetből fakad. Az Istenhez eljutni vágyó léleknek is késznek kell lennie akár arra is, hogy 

önmagát egészen elemésztő áldozatul adja az Őt teremtő Isten iránti szeretetből, és a jóságos 

Mennyei Atya iránti szeretetben felolvadjon, szinte belesemmisüljön Isten mérhetetlen nagy 

Szeretetébe. De ha még nem tudok így imádkozni, ha száraz a lelkem, akkor bizalommal kérjem 

Istentől a hitet, a reményt és a szeretetet!  

 

 III. Mi legyen a válaszunk a lelki szárazság útján Isten segítségére? 

 

 1) Akarjuk egyre jobban befogadni ezt a három isteni erényt! Megerősíti és növeli az 

Istenben való hitünket, reményünket és iránta való szeretetünket a Zsoltáros vallomása: Isten a 

sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad (Zsolt 135,16). Ha az ószövetségi 

választott népet átvezette a sivatagon, és bevezette az ígéret földjére, akkor minket, Krisztusban 

szeretett újszövetségi választott népe tagjait mennyivel inkább átvezeti a sivatagon az örök Szeretet 

otthonába!  

 2) A lelki szárazságban Istentől kapott hit, remény és szeretet képesít arra, hogy Istenre 

irányuljak akkor is, ha nem érzékelem jelenlétét. Le tudok mondani Isten jelenlétének érezhető 

öröméről is, ha Ő ezt elkéri tőlem!  

 – Ilyenkor a maga csupaszságában, szárazságában csak a Tőle kapott hit kapcsol vele 

össze. Tehát érzelmek lobogása nélkül is hinni akarom, hogy itt van. Ha nem tudom Őrá emelni a 

tekintetemet, mert nem látom jelenvalónak Őt, emeljem Hozzá a lelkemet!  

 – Tudom, hogy még itt kell rostokolnom a lelki élet sivatagjában, de a Tőle kapott remény 

már képesít rá, hogy Őnála legyek, Akihez vágyódik a szívem! Szent Pál apostollal elmondhatom: 

Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levők után törekszem (Fil 3,13). Isten a lelki 

szárazságban csiholja ki belőlem ezt a vágyat: „Szeretnék már egészen Veled lenni, Uram!” Ne 

számlálgassam a veszteségeimet, hogy miket kellett leadnom az úton, hogy egyre könnyebben 

mehessek Isten felé! Ne nyalogassam a sebeimet, amelyek ezen az Isten felé vezető úton testemet 

vagy lelkemet érték, mert akkor még mindig csak magamon volna a nézésem. Isten éppen attól akar 

megtisztítani, hogy már ne én magam, már ne a teremtmények legyenek a legfontosabbak, hanem 

Isten legyen a legfontosabb a számomra! Keressétek először Isten országát! – (Mt 6,33). Ha talán 

száraz ajakkal és lélekkel is, de mondjam ki neki a vallomásomat: „Uram, Te mindennél fontosabb 

vagy számomra!” Kimondhatom az ószövetségi nagy imádkozó vallomását is: Tapadjon ínyemhez 

a nyelvem, ha megfeledkeznék rólad, Jeruzsálem Ura, ha nem Téged helyeznélek minden örömem 

fölé! (vö. Zsolt 136,6).  

 – A szerelmesek mondhatják egymásnak ezeket a szerelmes szavakat: „Magamnál is jobban 

szeretlek!” Az Isten szeretetétől elbűvölt lélek is mondhatja Urának ugyanezeket a szavakat! 

Akkor csoda-e, ha erre a vallomásra Isten is ilyen szavakkal válaszol: „Szeretlek, gyermekem, 

szeretlek, kedvesem, szeretlek, én választottam!”  

 Ha nem is látjuk azt, Aki kimondta ezeket a szavakat, azért csak hallgassuk a vallomását! Ez 

kárpótol minden gyötrelemért, amelyet a lélek szárazságában ez idáig el kellett viselnünk. 

Engedjük, hogy szívünk mélyére hatoljon ez az isteni kinyilatkoztatás: „Szeretlek, kedvesem!” Ez 

akkora erőt ad, hogy bármekkora út is áll előttünk a sivatagban, bármilyen hosszú is az éjszaka, ki 

tudunk tartani, és mindig előbbre fogunk menni. Minden lépéssel erősebb lesz az adás, ahogyan a 

rádió sugárzását is egyre jobban tudjuk fogni, ahogyan közeledünk a rádióadóhoz.  

 

IV. Isten a Szeretete nyilát lövi felénk szüntelen 

 

 Az a lélek, aki már nem az érzékekhez kötött boldogságát keresi, hanem Istent, az nem 

törődik az előtte levő pálya hosszúságával, a rá váró gyötrelmekkel, hiszen tudja, hogy sok 

viszontagságon át kell bejutnunk az Isten országába (ApCsel 14,22), és csak megy, állhatatosan, 

szüntelenül megy előre. Ez is a Jézus által igényelt szüntelen imádság (vö. Lk 18,1) egyik formája: 



 

Szüntelen odavágyakozás Istenhez, illetve készség Isten felénk sugárzó szeretetének szüntelen 

befogadására.  

 A sivatagi úton újra meg újra indítsuk fel a hitet, a reményt és a szeretetet, mert 

lelkünk ezek által jut el a leggyorsabban Istenhez, és összekapcsolódik Vele, illetve Isten is a 

szeretet által jut el a lelkünkhöz, a Szeretet nyilait lövi felénk, hogy azután magához vonzzon 

bennünket.  

 Ha az ember tudja, hogy egy merénylő célpontja lehet, micsoda félelem, micsoda pánik vesz 

erőt rajta. Városokat is megbéníthat az a hír, hogy sorozatgyilkos jár az utcákon, és válogatás nélkül 

lövi le az áldozatait. Nekünk nem kell félnünk a Szeretet nyilától! Adjunk jelzéseket az Úrnak: „Itt 

vagyok!” Nem a zseblámpa fényével, hanem a szívünkből kiáradó szeretet lobogásával adjuk le a 

sötétben a jelzést: „Itt vagyok, Uram, és szeretlek és várlak! Hozzád igyekszem! Jöjj 

segítségemre!” (Zsolt 69,2).  

 Walter Nigg Szent Ágostonra alkalmazott képével mondhatjuk: „Isteni Vadász, mikor 

találsz reám, mikor jársz át egészen a Szereteted nyilával, mikor sebzed meg a lelkem Szereteted 

érintésével, mikor fakasztasz bennem életet, a Te isteni Életedet?” 

 Mert a lelki élet sivataga, a lélek szárazsága csak ezért az új életért van, amelyben már Isten 

élete jár át bennünket, hiszen Ő nekünk ajándékozta magát.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 263. számú éneket: 

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 

 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindennek, 

 Amit Krisztus hitén vallunk, mert mindezek Tőled vannak. 

 E szent hitben, reménységben, Szeretetben erősíts!  

 


