
 

128. A lélek aktív éjszakája, a hit éjszakája 

 

 

Imádkozzuk a 44. számú éneket: 

 Ült a földön keserű homály, négyezer évig Úr volt a halál. 

 Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk! 

  

 Érdemes becsukni a szemünket, hogy szoktassuk magunkat a sötéthez. Érdemes becsukni a 

lelkünket evilág fényei előtt – tehát azon fények előtt, amelyek elszakítanának Istentől, 

akadályoznának a Vele való kapcsolatunkban –, hogy a lelkünk szokja a sötétséget a világosság 

reményében. Bármennyire is a lélek sötétségéről elmélkedünk – mint valami háttérzenének –, úgy 

kell kísérnie az elmélkedésünk gondolatait a fényességnek: „Lesz majd világosság!” 

 Amint Karácsony előtt kéri az Egyház, hogy négy hét leforgása alatt éljük át azt az első 

nagy adventi sötétséget – amelyben az emberiség Krisztus nélkül élt –, úgy most a lélek sötét 

éjszakája imaszakaszának tanulmányozása is segítsen bennünket a jövendő fényre való irányulásra! 

A történelmi adventben keserű homály ülte meg a lelkeket. Csak ennek a földi életnek a látása volt 

a jellemző, a kilátástalanság, a halál. Isten ezért fokozatosan kinyilatkoztatta az ószövetségi 

embernek, hogy van a halál után is élet, van örök élet, van örök világosság, lesz feltámadás. Mert a 

Megváltó éppen a haláltól vált meg, a sötétségtől, az élet elveszettségéből, amellyel a 

paradicsomból való kiűzetés járt.  

 Szent Pál azt mondja: „Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban” (Ef 

5,8). Ha ténylegesen a lélek sötétségét éli meg valaki, akkor vigasztalja az tudat, hogy lesz 

kibontakozás! Ha az Úr valakit még nem indított el ezen az útszakaszon, akkor tanulmányozza azt, 

mint az utazás előtt az utazó a térképet: hogyan, merre kell majd járnia, hogy elérje a kitűzött célt: 

hogyan lesz a világosság fiává. Tehát ne csak a szemünket szoktassuk a sötétséghez, hanem még 

inkább a lelkünket!  

 

I. A lélek éjszakája sokkal sötétebb, mint az érzékek éjszakája 
 

Az éjféli sötétség is áthatolhatatlanabb, mint az esti sötétség. Az éjszakának ezen 

szakaszokra osztása pedig erősíti bennünk a reményt: Egyszer majd elmúlik az éjféli sötétség is, 

jön a virradat, a napfelkelte, a nap ragyogása! Tehát ne féljünk, ne rettentsen meg semmi éjszakai 

árnykép a lelki életnek ebben az útszakaszában! Az érzékek éjszakája inkább kívülről érinti az 

embert: érzékszerveink nem tudnak kellő ismeretet adni Istenről, és ezért sötétben maradnak. A hit 

éjszakája pedig az értelmi képességet belülről ragadja meg, belül nem látunk semmit. Nem a testi 

szem vak, hanem a lélek nem látja Istent. Ezért a hit állapotát biztos állapotnak mondhatjuk ugyan, 

de egyben sötét állapotnak is.  

 Miért mondjuk sötétnek a hitet? Mert a kinyilatkoztatás olyan igazságokat tár az ember elé, 

amelyek az emberi értelmet minden szempontból felülmúlják:  

 1. Van Isten! De nem látom, sőt el sem tudom képzelni Őt. Az értelem itt csődöt mond.  

 2. A másik hitigazság: Egy Istenben három Személy van. A teremtett világban nincs igazi 

analógia, amely példát tudna mutatni, hogyan lehet egy létezőben, egyetlen természetben három 

személy.  

 3. Ugyanígy elmondhatnánk az összes többi hittitkot: – Mária szeplőtelen fogantatását, 

szűzi szülését, az Oltáriszentséget, a krisztusi kereszthalált, a feltámadást, – mind-mind ilyen 

értelmünk befogadóképességét meghaladó igazságok. Ezek ugyan valami ragyogó fényességről 

beszélnek, de mégis sötétben hagyják értelmünket. Nem tudjuk ésszel felfogni azt, amiben, Akiben 

hiszünk.  

 Olyan ez, mint amikor egy vakon született embernek a fényről vagy a színekről beszélünk. 

Ő tudja érzékelni a nap melegét, sugárzását; hallja a szót, hogy van fényesség, el is tudja mondani 

ezt a szót, „fényesség”, de tapasztalásból nem tudja, hogy mi az. Ugyanígy meg tudja tapogatni a 

virágot, de hogy az fehér, piros vagy sárga színű-e, azt nem tudja elképzelni.  



 

 Mi is így vagyunk a hittel. A hit olyan dolgokról tudósít bennünket, amelyeket sohasem 

láttunk, sohasem hallhattunk, sőt nem is ismerhettünk hozzá hasonlót. Csak elfogadjuk azt, amit a 

kinyilatkoztatás mond. Hiába van a természetünknek megismerőképessége, hiába van a természetes 

értelem, annak a fényénél nem tudjuk meglátni, hogy milyen az Isten. Azt, hogy kell Istennek 

léteznie, azt a természetes ész világánál felismerhetjük: „Ami Istenről megismerhető, az világos az 

emberek előtt, mert Isten nyilvánvalóvá tette a számunkra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök 

ereje, isteni mivolta a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető” (Róm 1,19.20). 

Ha van világmindenség, akkor kell, hogy legyen annak Alkotója is. Ezt a természetes ész 

kikövetkezteti, megismeri. De hogy milyen ez az Alkotó, és hogy egy isteni Személyben három 

Személyként létezik, azt már a teremtményekből sem tudjuk felismerni. Igent kell mondanunk a 

kinyilatkoztatás igazságaira, anélkül hogy azokat értelemmel belátnánk. Ez az értelem meghódolása 

(vö. Róm 12,1). Tehát a hit az ember számára egy eddig nem látott világot közvetít. Olyan ez, mint 

amikor a sötét éjszakában nézünk ugyan, de az orrunk hegyéig sem látunk. Ha a sötét szobában azt 

mondja a házigazda: „Most ne menj tovább, mert itt egy fal van”; bár nem látjuk a falat, de hiszünk 

neki, és akkor nem fogjuk az orrunkat beverni. A hit által közvetített tudás is tökéletes biztonságot 

ad (vö. Zsid 11,1). Bizonyosságot a létről, a létező Istenről, de ez valami gyötrelmes sötétség: 

Nem látjuk azt az Istent, Akit pedig látni szeretnénk.  

 A lélek éjszakája tehát egy olyan állapot, mint amikor az ember éjszaka egy gödörbe esik, 

és benne tehetetlenkedik, mert nem tud semerre sem menni. Fölfelé sem látja az eget, mert sötét 

van, és a csillagok sem ragyognak, mert homályos felhők borítják az eget.  

II. A lélek sötét éjszakája egy úthoz hasonlít 

Ezen az úton Isten segíteni akarja a lelket az előrehaladásában, hogy eljusson az Istennel 

való egyesüléshez, a végtelen Fényesség befogadásához. Ezért van az, hogy az ember önként, 

szeretetből, saját erőfeszítésével nekivág a lélek éjszakájának, és keresztülverekedi magát a sűrű 

sötét erdőn.  

 1. Az érzékek éjszakája azért hasznos útszakasz a lelkiélet kezdetén, mert az ember ott 

gyakorlatra tesz szert a lemondásban. A lelki éjszaka első szakaszában ugyanis az érzékelhető 

dolgokról, a teremtmények iránti meg nem engedett vágyódásokról mond le az ember. Azokat az 

irányulásokat adja fel, amelyek akadályoznák az Istennel való egyesülésében.  

 2. Most a hit éjszakájában pedig meghal nemcsak az érzékszerveknek, hanem az értelmének 

is. Elfogadja azt a gyötrelmet, hogy az értelmével nem tudja egészen megismerni Istent. Az emberi 

megismerés: zsákutca. Nem ez vezet el élete Urához. A lélek ebben az imaszakaszban maga mögött 

hagyja a világ természetes dolgait, hogy Isten segítségével alkalmas lehessen a természetfeletti 

világra. Ahogyan a hegyre menetben elhalkul és lemarad mögöttünk a város zsivajgása, úgy az 

Isten hegyére való felmenetelünkben is magunk mögött hagyjuk mindazt, ami már nem vezet 

tovább, vagyis nem segít az Istenhez való feljutásban.  

 Keresztes Szent János úgy mondja: „A lélek szakadjon el mindentől, amit még felfoghat. 

Értelmileg is, mert nem a gondolkodás segít az Úr útján előre. Amiket gondolunk, azok a 

gondolatok szükségképpen a mi gondolataink.” Ugye ismerős: „Amilyen magasan van az ég a föld 

fölött, olyan messze vannak a ti gondolataitok az én gondolataimtól” (Iz 55,8). Fel kell ismernünk: 

nem a magunk erejével fogunk eljutni Istenhez, de a magunk erejével meg kell tennünk mindent 

ezért a lelki szabadságért. Amikor a lélek aktív sötét éjszakájáról beszélünk, akkor ez azt jelenti, 

hogy az ember aktív (cselekvő) állapotban van, maga tesz valamit a lélek kibontakozásáért. Magát a 

kibontakozást, vagyis az Istennel való egyesülést Isten fogja odaajándékozni neki.  

 3. Keresztes Szent János azt tanítja: „A lélek úgy éljen, mint a vak a homályban, 

támaszkodjon a sötét hitre. A hitet válassza énje vezetőjének!”  

 Tehát ne azt keressük, amit megértünk, amit élvezünk, amit érzünk, vagy amit elképzelünk! 

 A hit több minden megértésnél, élvezetnél, érzésnél, elképzelésnél. Felülmúlja ezeket. A 

lélek tehát legyen teljesen vak, vagyis ne a földi dolgokat nézze, mert akkor azokkal töltődik be! 

Aki még nem egészen vak, az abban bízik, amit lát, és nem hagyja magát Istentől vezettetni.  

 A rádióban, tv-ben elhangzik a figyelmeztetés: „Ne lépjenek a Balaton vagy a Velencei tó 

jegére, mert nem biztonságos!” A gyengén látó ember csak annyit érzékel: „Ó, hát ez tükörsima 



 

jég!” Aki csak a saját látására hagyatkozik – és nem hagyja magát vezettetni azoktól, akik 

megfelelő információkkal rendelkeznek a jég állapotáról –, bizony könnyen pórul jár.  

 Így van ez a lélekkel is. Ha valaki rövidlátó magatartással csak azt keresi Istenből, amit 

érezni, élvezni lehet, illetve amit megismerhet, akkor ezen az úton még könnyen eltévedhet. A 

megoldás: átadni magunkat a hitnek. Elhinni, hogy nem arra kell mennünk, amerre mi gondoltuk; 

elfogadjuk, hogy az a jobb út, amelyet Isten mutat nekünk. Ha egyszerűen csak hiszünk Istenben, 

Aki jelen van – Akit ugyan nem látunk, tehát az érzékelésünkkel nem érezünk, de a hitünkkel 

mégis fel tudunk fogni –, akkor már együtt vagyunk Istennel! Lelkünk a hit által egyesül 

Istennel. Az Istennel való egyesülés nem az emberi értelem, akarat vagy képzelet dolga, mert ezek 

nem tudják Istent megfelelő módon megközelíteni.  

 4. Ha a lélek eggyé akar válni Istennel, akkor ne a szem, vagy a fül, vagy a fantázia 

segítségére támaszkodjék. Szent Pál világosan tanítja: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi 

szív fel nem fogta azt, amit Isten az őt szeretőknek készített” (1 Kor 2,9). Tehát nem a szemünkkel, a 

fülünkkel, az érzékszerveinkkel, a szívünk érzékelésével fogjuk tudni Istent megtapasztalni, Vele 

egyesülni! Az emberi szem nem láthatja, fül fel nem foghatja Őt. Ha az ember az Isten 

megismerésben csak a saját erőire támaszkodna, akkor ezzel még több akadályt gördítene maga elé 

az úton. Olyan ez, mint mikor az ember a kamrában létrán fel akar menni a legfelső polc 

magaslatára, és közben mindent lever, ami az alsó polc-szinteken van. Az embernek a saját útját 

kell elhagynia ahhoz, hogy ráléphessen a célhoz vezető igazi útra. Emberi természetünk feladása 

vezet el a célhoz, az Istenhez, Aki minden természetet felülmúl. Ha a lélek eljutott ebbe a 

lelkiállapotba, ott már nem ismer, és nem is kötődik semmiféle természetes vagy emberi dologhoz 

rendetlen kötődéssel, amely Istentől elszakító kapcsolat lenne. Önmagát kereső módon többé már 

nem akar semmit ízlelni vagy érezni. Olyan, mint akinek semmije sincs, s mégis mindene megvan. 

Ha minden természetes korlátot levet, amely lenyűgözné a lelkét e világhoz, akkor tud szabadon 

belépni a természetfeletti világba. Ezért azután Keresztes Szent János buzdít: „Az emberi lélek 

emelkedjék felül mindazon a szellemin, amit természetes módon megismerhet, ízlelhet vagy 

megtapasztalhat.” Ha még mindig a természetes dolgokat tartaná nagyobbra, akkor inkább csak 

eltávolodna a legfőbb Jótól, Istentől. Ha viszont a legfőbb Jóhoz hasonlítva kevésre értékeli a 

teremtményeket, akkor a lélek hatalmas léptekkel közeledik a sötétségben, a nem-látás útján, 

vagyis a hit útján az Istennel való egyesüléshez. 

 

III. Mi is ez az Istennel való egyesülés? 

 

Isten mint Teremtő minden dologgal egységben van, hiszen Ő hívta a létbe, és Ő tartja fenn a 

létben. Itt azonban nem erről az Istennel való természetes egységről, hanem a léleknek az Istennel 

való szeretetegységéről van szó. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a lélek eljutott a szeretetben az 

Istenhez való hasonlósághoz.  

 1. Ez a természetfeletti egyesülés Istennel akkor jön létre, ha a lélek akarata és Isten akarata 

annyira eggyé válik, hogy már semmi sincs, ami elválasztaná őket egymástól, ha a lélek tökéletesen 

kiüresíti önmagából azt, ami az isteni akarattal ellenkezik, (mert akkor a szeretés útján, vagyis a 

szeretet a gyakorlása révén eljut Istenbe). Ha a lélek megszabadul mindattól, ami nem Isten, ami 

nem szeretet – mert „Isten a szeretet” (1 Jn 4,9) –, akkor átalakul, és olyan lesz, mint Isten, akkor 

megvilágosodik számára, hogy mi a legnagyobb érték, hogy Ki a legnagyobb kincs az ő számára.  

 2. Ebben a szeretetegységben Isten az Ő természetfeletti isteni létét közli az emberrel, a 

lélek pedig az imádságban megéli, hogy részese lett Istennek. Ez a szemlélődő ima lényege. A lélek 

csodálkozva látja, hogy Isten szeretete beléje áradt, hogy Isten közölte önmagát az Ő 

teremtményével. A lélek részesedik Istenben. Mivel az ember a lélek és a test éjszakájában 

megtisztult, azért – bár megtartja a saját természetes és istenitől egészen különböző létét – , mégis 

már inkább Istennek látszik, mint léleknek. Kimondhatatlan nagy valóság ez! Amikor az ember 

önmagára tekint, már Istent látja önmagában, Istent szemléli. 

 3. Persze, hogy ebben a csodálatos élményben ujjong a lélek, mert Isten lüktet át rajta. 

Persze hogy ebben az Istennel való együttlétezésben nem sajnál semmit a lélek, amit az eddig 



 

megtett úton oda kellett adnia, el kellett hagynia, mert százszorosan, százezerszeresen kárpótolva 

van: A teremtmények helyett a teremtmények Teremtőjét tudta befogadni, Isten töltötte be. 

Istenben visszakap mindent, sőt százannyit kap. Ha a hit állapota a sötét éjszakához is hasonlít, attól 

azért még loboghat a hit! Ha mi még a hit állapotában vagyunk (vö. 2 Kor 5,7), attól azért még 

valóságosan betölthet bennünket Isten! Ha elhagyjuk a kimondható dolgokat, akkor majd eltölt 

minket a kimondhatatlan Isten! Ha ezeket a csodálatos távlatokat a hit által ismerjük – mert 

hiszen Isten ad róla információt, tudást – akkor már nem is olyan borzasztóan félelmetes az a sötét 

éjszaka, amelyen az érzékeknek és a léleknek át kell mennie. Akkor már tudunk nyugodtan, 

csendben várakozni. Akkor nem sürgetjük: „Ó, mondd, őr, meddig tart még az éj” (Iz 21,11), 

hanem a biztos úton járók biztonságával  

 – tudjuk, hogy jó helyen vagyunk,  

 – tudjuk, hogy Istenben vagyunk, Isten pedig mibennünk.  

 

 Befejezésül imádkozzuk a 44. számú éneket: 

 

 S csillag gyulladt a komor egen, mennyei fénnyel messze keleten. 

 Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk! 

 

 Szívünk hozzuk mi is ma, hívek, gyermeki szívet, színarany hitet! 

 Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk!  

 


