
 

123. A lelki éjszaka útja 
 

Imádkozzuk a 63. számú éneket: 

 A keresztfához megyek,  

 mert máshol nem lelhetek  

 nyugodalmat lelkemnek. 

 S ott talállak, ó, Szűzanya,  

 fájdalom közt bágyadozva, 

 tőr veré át lelkedet.  

 

I. A sötétség és a kereszt összetartozó fogalmak 

 

 Jézus Krisztus keresztje mindig a mi reménységünk jele. A keresztutat is azért járjuk 

Jézussal, hogy a 14 stáción keresztül végigkísérjük az Ő szenvedését, hogy vele együtt részesedjünk 

a halálában, és így majd a 15. stációnál Vele együtt részesedjünk a feltámadásában is! 

 1) Krisztus keresztre szegezésekor is sötétség borította az egész földet déltől délután 3 

óráig. A kereszt és a sötétség – úgy látszik – összetartozó fogalmak. Az evangélista is megjegyzi: 

amikor az áruló már eltávozott az utolsó vacsoráról, sötét éjszaka volt (Jn 13,30). A Getszemáni 

kertben is sötétség volt (vö. Jn 18,3). 

 2) Nem lehet csodálni, hogy a keresztény ember életében is ott van a kereszt, és ott van a 

sötétség is. Keresztes Szent János, a lelki élet nagy mestere – bár Krisztus keresztjéről kapta a nevét 

– jobbára inkább az éjszakáról beszél. Könyveiben azt a sötétséget magyarázza, amelyet a testnek 

és léleknek, az érzékeknek és a léleknek kell elviselnie. Mivel Krisztus keresztjéről a Húsvét előtti 

40 napon át minden évben elmélkedünk, s mivel a keresztutat együttérző szívvel gyakran 

végigjárjuk, most kövessük inkább Keresztes Szent János terminológiáját, szóhasználatát! Mi is ez 

a sötétség? Mi is a lélek számára ez az éjszaka? Mit akar az Úr, amikor az éjszaka útján vezet 

bennünket?  

 3) Mindnyájan tapasztaljuk, hogy az éjszaka sajátos természeti jelenség. A nappal egyszer 

csak elfogy, azután jön a szürkület, egyre gyengébb lesz a fény ereje. A filozófusok meghatározása 

szerint „a sötétség a fény hiánya”. Az éjszaka nem önmagában áll fenn, mert ha kozmikus 

méretekkel nézzük, akkor a Nap sugarai körülölelik a Földet, csak éppen a tőle elforduló földrészen 

van sötétség, mert nem ér oda a fény. Az éj láthatatlan, alaktalan, mégis észrevesszük, mert 

érzékeljük a fény hiányát. Ahogyan a fény elénk tárja a tárgyak látható tulajdonságait, úgy nyeli el 

mindezt az éjszaka; a természetben élő ember azonban az éjszakát gyakran úgy éli meg, hogy a 

sötétség most elnyeli el őt! Nekünk most könnyű a dolgunk. Azelőtt mécsvilágot gyújtottunk, száz 

éve az elektromosság ontja a fényt. Úgy érezhetjük, hogy legyőztük az éjszakát. De ha a cserkész- 

vagy hittanos táborban az éjszakai őrséget álló gyermekek élményét – akár tapasztalatból, akár az ő 

elbeszéléseikből – ismerjük, akkor osztjuk a véleményt: az éjszakai sötétség félelmetes tud lenni! 

Az éjjeli őrségben álló gyermekek a sziklát – amelynek tömege még jobban feketéllik az éjszakában 

– fenyegető medvének vélik. A bokrokat – főleg, ha a szellő egy kicsit megmozgatja őket– közelítő 

ellenségnek érzékelik, fenyegetéseket érzékelnek az éjszakában.  

  

 II. Keresztes Szent János az éjszaka, a sötétség jelképét használja  
 

 1) Különbséget kell tennünk a természetben található varázslatos holdvilágos éje és a 

holdfénytől mentes, borult ég alatti „tökéletes” sötétség éjszakája között. Amikor a telihold enyhe, 

szelíd fényét árasztja el a tájon, akkor az éj nem nyeli el a dolgokat, hanem mintegy kiemeli a 

lényegeset. A tárgyakat valahogyan élesebben, keményebben látjuk, mint esetleg a napvilágnál, 

mert akkor szinte ügyet sem vetünk a kontúrra, a körvonalakra. Az éjszaka megszólaltat olyan 

hangokat is, amelyeket elnyom a nappali zaj. Ha egy elszáradt gally a fáról a földre hull, az éjszaka 

csendjében százszoros zajt csapva rémületet is okozhat: „Jaj, mi történt?” A táborozó gyerekek 

azonban megtanulják, hogy az éjszakának mennyi mozgása van. A természet éjszaka is éli a maga 



 

világát. De azt is megtapasztaljuk, hogy az éjszaka véget vet a nappali rohanásnak: a lárma elcsitul, 

az ember a nyugalom és a béke fázisába kerül. Este lepihenünk, mert az elalváshoz ez a kedvező 

pozíció: ilyenkor lelassulnak a gondolataink, nem zakatol az agy, megpihenünk a napi robottól. Az 

ilyen esti megpihenés segít arra, hogy összeszedettebben, mélyebben hatoljunk be saját 

lényünk mélységeibe; saját életünket, a világ, és a másik Világ összefüggéseit jobban 

megismerjük. Akkor az ilyen éjszakai csendben hálás lélekkel lehet megpihenni.  

 2) A lelki életben „a sötét éjszaka” szó azonban nem ezt a megpihenés, felüdülés jelleget 

akarja kifejezni. Ez az éjszaka valamiképpen a halál előíze. Arra a végső napfogyatkozásra 

emlékeztet, amikor életünk végén már nem látjuk a napunkat ragyogni, de azután a sötétség 

elmúltával felragyog az örök világosság!  

 Csakhogy az ember előbb a sötétséget, az éjszaka gyötrelmét éli meg. A lélek – bár 

szeretne Isten felé fordulni, szeretne imádkozni, az imádságban Isten üzenetét átelmélkedni – azt 

tapasztalja, hogy nem képes erre. Ahogyan a lélek szárazságánál már elemeztük ezt az élményt, 

most még inkább azt tapasztalja az ember, hogy „megáll a tudomány”! Az elmélkedésnek az 

Istenbe kapcsoltsága és öröme elmarad. Az elmélkedésben eddig jól tudta foglalkoztatni érzékeit, 

vagyis elképzelni az evangéliumi jelenetet, amelyről elmélkedett, például Jézust, ahogyan tanít, 

vagy a Szentföld kék egét, a háborgó Genezáreti tavat, de most már szinte megáll a képzelet is, és 

nem tudja a többi szellemi képességét: az emlékezetet, az értelmet és az akaratot gyakorlatoztatni az 

elmélkedésben. Ha az elmélkedés által az Istenbe való kapcsolódás számára eddig belső öröm 

forrása volt, most nemcsak hogy a szárazság és szomjúság van a lelkében, hanem kezd besötétedni 

a lélek számára a lelki távlat: majdhogynem azt se tudja, hogy merre forduljon. 

 3) Ilyenkor a jól bevált módszer szerint a Szentírásból keressük meg azokat a 

mondatokat, amelyek fogódzópontok voltak eddig is a számunkra! Beléjük lehet kapaszkodni! 

Mint ahogy a hegyre mászásnál az előttünk felfelé igyekvők nekünk, utánuk jövőknek már 

vaskampókat vertek vagy lépcsőket vájtak a sziklába, úgy kapaszkodjunk bele ezekbe a megélt, jól 

bevált gondolatokba, tanításokba! Mondogassuk például a Zsoltárossal: Terád szomjas a lelkem, 

testem Utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hadd 

lássam hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62,2.3). Ez az egyik legszebb zsoltár! Az Anyaszentegyház 

nem véletlenül imádkoztatja ezt vasárnaponként, illetve az ünnepi zsolozsmák Reggeli 

dicséretében. Szabad elmondanom Istennek – nem panaszkodva, de gyermeki bizalommal 

megvallva: – „Szomjazom Utánad!” Most, itt az imádságban indítsuk fel ezt az élményt: „Uram, 

szomjazom Utánad! Nincs meg még a beteljesedés, az Utánad való szomjúságomnak a csillapítása, 

de már tudom: Nálad kell keresnem szomjúságom csillapítását!” 

 4) Amikor nem látom világosan az elmélkedés gondolatait, akkor mondogassak csak egy- 

egy imagondolatot, például: „Terád szomjas a lelkem, Uram!” Ez a vallomás – amelyben 

szemrehányások nélkül, de gyermeki bizalommal az Úr elé tárom lelkem állapotát – biztonságot ad. 

Összeköttetésbe kerülök Istennel, Aki egyedül tudja oltani lelkem szomját! 

 5) Ha valakinek nagyon fontos úti célja van, az akkor is gyalogol, ha már ráköszöntött az 

este. Akár egész éjjel is megy azzal a reménnyel, hogy egyszer majd csak felvirrad. Illés próféta is 

40 napon át, és 40 éjen át ment a szent hegyre, Hóreb hegyére (vö. 1 Kir 10,8), mert nagyon fontos 

volt neki, hogy ott találkozzon az egyedül igaz Istennel! Ahogyan múlik az idő, mondhatom az 

Úrnak: „Egyre jobban Terád szomjas a lelkem!” Ugyanakkor megélhetjük azt a belső megerősödést 

is, amelyet az Úr ad, hogy egyre jobban el tudjuk viselni ennek a gyötrelemnek akár a fokozódását 

is. 

 6) A tudósok azt mondják, hogy az éhséget tovább lehet bírni, mint a szomjúságot. Víz 

nélkül a test kb. 72 órán belül kiszárad, és szomjan hal az ember. De ha van innivalója, akkor akár 

68 napot is kibír, ahogyan 2002 őszén egy hajótöröttről hallhattuk. A test éhségénél és 

szomjúságánál azonban legyen még erősebb lelkünk szomjúsága! Ezzel a szomjúsággal 

megvalljuk azt is: „Nem tudok Nélküled élni, Uram!” Ez a vallomás nagyon megerősíti a lelket, 

és ugyanakkor meghatja Isten szívét. Azt válaszolja: „Akkor gyere, mutatom az utat!” Az a 

szentély, ahol a Zsoltárossal mi is meg akarunk jelenni, hogy lássuk Isten hatalmát és dicsőségét, a 

mennyei Szentély! Nekünk is végig kell mennünk tehát az Úr által mutatott úton, hogy eljuthassunk 



 

ebbe a mennyei Szentélybe, még ha jelenleg nem is látjuk az odavezető utat! 

 7) A szomjúság mellett legyen meg a lelkünkben a készség is: „Megyek Utánad, Uram, 

bárhova is hívsz! Követlek, Uram, bárhova is mégy!” A lelki élet eddigi útjain már eddig is 

megtapasztalhattuk, hogy a Krisztus által járt és a nekünk is mutatott út a jó út! Akkor hát merjünk 

valóban Krisztus-követők lenni! Merjünk behatolni a sötétségbe is azzal a boldog tudattal, hogy 

Krisztus járt ott előttünk!  

 Segít az is, hogyha megfontoljuk: mások is jártak előttünk a sötétségnek eme útján. Jeremiás 

így vall: Olyan ember vagyok, aki átélte a nyomorúságot Isten haragjának vesszeje alatt. A 

sötétségbe vitt, és vezetett, nem a világosságba. Egyedül ellenem emeli fel a kezét újra meg újra 

egész nap (Siralm 3,1.3). Hagyjuk tehát, hogy az Úr vezessen! Ha a sötétségbe visz, ez az Ő 

bizalmának is a jele. Megbízik bennünk, hogy helyt fogunk állni a megpróbáltatások idején is. Most 

ezt az Isten részéről felénk kinyilvánított bizalmat próbáljuk megélni, befogadni! Ez már szinte fény 

az éjszakában. Ha hosszúnak tűnik is az éjszaka, tartsunk ki rendületlenül! Ez a belső elhatározás – 

hogy „Hűséges leszek!” – sokat fog segíteni.  

 8) De van úgy is, hogy az ember a sötét éjszakában való gyaloglás folyamán eljut egy olyan 

ponthoz, amikor már nem tud továbbmenni. Akkor csendesen leülhet, és várakozni kezdhet. 

Ezalatt meg is pihenhet. Ilyen lelki állapotban a várakozásom a Megmentő, vagyis a Szabadító 

Jézus felé irányuljon! A Zsoltáros szava szerint: Várom azt, Aki szabadulást hoz és megment a 

szélvész és a vihar fergetegétől (vö. Zsolt 54,9). Akkor azt is várhatom, Aki majd átsegít a sötét 

éjszakán. Csendben, belső nyugalommal, biztonságban várakozzam az én Szabadítómra! Jehosua, 

vagyis Jézus (vö. Mt 1,21) a neve. Nem baj, ha még nem élem át lelkem lelkesedését, az én 

eljövendő Szabadítómmal való találkozás örömteli élményét. Segítsen azonban az a gondolat, hogy 

már Ő is elindult felém.  

 

 III. Már sokan elérkeztek az Úr örömébe! 

 

Ilyenkor erősítsen a tudat: mások már túljutottak az Úr örömébe! De nemcsak az előttem járókra 

gondolhatok, hanem azokra is, akik velem együtt különböző irányokból indultak el, és még benne 

vannak ebben a sötét éjszakában.  

 1) A napkeleti bölcsek – a hagyomány úgy tudja, hogy különböző tájakról jöttek – mindig 

az éjszakában szemlélték a jelet, amelyet Isten gyújtott előttük. Azonban számukra is eljött az a 

csillagfényes éjszakánál is sötétebb éj, amikor nem látták az Isten által adott jelet. De nem adták fel, 

hanem hűségesen kitartottak. Ha én is próbálom megélni ezt a hűséget, s vállalom ezt a helytállást 

és a kitartást a sötét éjszakában, akkor majd találkozunk! Ez a szentek Istenhez vezető útja!  

 2) Ha Kaszap Istvánt vigasztalta, hogy a felhők felett örökké kék az ég, és ezt a tudását 

velünk is megosztotta, akkor nekem is segítsen a gondolat, hogy a sötétség felett ott ragyog Isten 

örök világossága! 

 3) Én is merjem megosztani ezt a tudásomat testvéreimmel – akik szintén ennek a világnak 

a sötétségében járnak –, hogy majd rájuk is felragyog Isten-Atyánk dicsőséges arca! Segít a hűséges 

helytállásban az a tudat: „Nem vagyok egyedül, összetartozom másokkal, sőt felelős vagyok értük!” 

Ha valakit a harcban békekövetként küldenek át az ostromló csapat táborába, akkor feladatának 

elvégzésében – legyen az bármennyire is veszélyes – ösztökéli őt a rábízottaknak, az őt küldőknek 

az érdeke, és őértük kész minden áldozatra. Ha átélem ezt a felelősségtudatot, könnyebb lesz 

kitartanom a sötét éjszakában való előremenetelben.  

 De leginkább az Úr Jézus irgalmában való hitet indítsam fel! Mondogassam: „Jézusom, 

bízom Benned!” Ezt minden lépésre lehet imádkozni, sőt szívem minden dobbanására is. Amint a 

kereszt útján a Jézusban való bizalom segít kitartani, úgy az éjszaka útján való 

végigmenetelésre is ez a bizalom fog segíteni. Ő nem hagy cserben! Vele ki fogom bírni! Vele 

győzni fogok! Ő akarja azt, hogy én – az Ő szolgája – ott legyek, ahol ő van (vö. Jn 17,24). 

 

Énekeljük Neki ahogyan előttünk járt nővérünktől, Szent Fausztinától tanultuk: 

 Jézusom, bízom Benned!  



 

Mély bizalommal énekeljük még egyszer: 

 Jézusom, bízom Benned! 

Minél többször imádkozzuk, énekeljük ezt, annál jobban visszhangot ver a lelkünkben, illetve 

gyermeki bizalommal zengett imánk annál jobban megérinti Jézusnak is a szívét!  

 

Énekeljük újra:  

 Jézusom, bízom Benned! 

 


