
 

130. A hit segít az értelem kiüresedésében 

 
 

Imádkozzuk 119. számú éneket: 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér- és borszínben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 

 Az emberi gyöngeség. 

 

 Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 

 Testi gyarlóságnak homályával takarván. 

 Itt emberi tested előlünk elrejted, 

 Színek alatt titkolván. 

 

I. Az átalakító egyesüléshez szükséges kiüresedést az értelemben a hit hozza létre  
 

Keresztes Szent János nagyon tudatosan hirdetette ezt a nagy igazságot: „Célunk, hogy 

egyesüljünk Istennel. Ehhez a keresztrefeszített Krisztus az út. Az Ő keresztre feszítettségében kell 

Vele eggyé válnunk. Ennek a folyamatnak az egyetlen megfelelő (vagyis alkalmas) eszköze a hit. A 

hit ugyanis kiüresíti az értelmet, kivetvén abból minden tudást és sötétté teszi.” (A Kármelhegy útja, 

II. könyv, 5.,136.) 

 Egyszer kicsi gyermekeket hoztak hozzánk a templomba, és az ő nyelvükön próbáltam 

nekik magyarázni: „Ez Isten háza, az a kis szekrény pedig az Úr Jézus lakása, benne ugyanis jelen 

van az Úr Jézus.” Az egyik gyermek akkor könyörgő szavakkal kérte: „Nyisd ki! Szeretném látni!” 

Igen, ez az ember örök vágya! Persze az én szívem is belesajdult abba, hogy nem tudom nekik 

megmutatni Jézust. Ha kinyitottam volna nekik a tabernákulomot, akkor is csak az áldoztatókelyhet 

látták volna a gyermekek. Mi is mindnyájan, amikor a szentáldozáskor kézbe vesszük Jézus Testét, 

csak a szentostya kenyér színét látjuk.  

 Valami ilyesmi történt akkor is, amikor pogány származású zarándokok mentek oda Fülöp 

apostolhoz, és kérték: „Mutasd meg nekünk Jézust!” (Jn 12,21). Fülöp az érdeklődőket András 

apostollal együtt elvezette Jézushoz, de ők is csak egy embert láthattak, nekik is hitre volt 

szükségük, hogy Jézust el tudják fogadni Isten Fiának. Jézus ugyan mondja: „Eljött az óra, amikor 

megdicsőül az Emberfia” (Jn 12,23), vagyis kinyilvánul az Ő isteni hatalma (Jn 12,23), azonban itt 

is érvényes az, amit János apostol tanít: „Istent soha nem látta senki. Az egyszülött Isten, aki az Atya 

keblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki ezt.”(Jn 1,18)  

 1. Tehát testi szemmel nem látjuk Istent, mégis az a kinyilatkoztatás – amelyet hittel 

elfogadunk – belekapcsol ebbe a láthatatlan Istenbe, a nem anyagi, hanem szellemi Istenbe. 

Egyetlen teremtményről sem mondhatjuk azt, hogy egészen összekapcsol Istennel. Bár a 

teremtmények Isten keze nyomát hordozzák – hiszen Ő teremtette őket –, mégis, Isten és a 

teremtmények között nincs lényegi hasonlóság. Ha látunk valamit – ami létezik, ami igaz, ami szép, 

ami szent –, az csak nagyon halvány visszfénye Isten Létének, igaz voltának, szentségének, 

szépségének, jóságának. Isten és a teremtmények között a távolság végtelenül nagy. Éppen ezért a 

teremtmények közvetítésével az értelmünk nem tudja teljesen felfogni Istent. Valami képet kapunk 

ugyan róla, de az nem adekvát, nem egyenértékű, nem a lényeget pontosan tükröző, vagyis nem 

teljesen kimerítő ismeret Istenről.  

 2. Ugyanígy vagyunk a fantáziával is. Amit az ember el tud képzelni Istenről, az talán 

valamennyire reprezentálja, vagyis jelenvalóvá teszi számunkra Istent, de körülbelül csak úgy, mint 

ahogyan az embert reprezentálja, megjeleníti az árnyéka. Az árnyékból még csak nagyon keveset 

ismerhetünk meg arról az emberről, akinek az árnyéka rávetődik előttünk a földre. Keresztes Szent 

János azt mondja: „Az a természetfeletti, ami ebben a világban hozzáférhető számunkra, az sem 

segíti az értelmet Isten pontosabb megismerésére. Az értelem a saját belátásával nem képes 

megfelelő fogalmat alkotni Istenről. Az emlékezet és a fantázia képei és formái együttesen sem 



 

tudják visszatükrözni Istent.” Az ember tehát nem képes olyan örömet és gyönyörűséget 

megismerni, amely hasonló lenne Istenhez! Keresztes Szent János így folytatja: „Az ember – hogy 

eljusson Istenhez – inkább ne is akarjon mindent megérteni. Inkább legyen vak, vesse be magát a 

sötétségbe anélkül, hogy kinyitná a szemeit.” Areopagita Dénes ezért nevezi a szemlélődést a 

sötétség fénysugarának.  

 

II. Próbáljuk átélni az értelmünket homályba borító sötétséget! 

 

Ha kinyitjuk a szemünket, nem látjuk Istent. Ha becsukjuk a szemünket, és Istenre gondolunk, 

akkor sem látjuk Istent. Tehát a testi szemünk vagy az értelmi látásunk – mert hiszen behunyt 

szemmel is el tudjuk képzelni a világosságot – nem tud igazán belekapcsolni Istenbe. Nem tudjuk 

Istent ezek segítségével megragadni, befogadni, vagyis Vele egyesülni.  

 Ha látunk egy szép tárgyat, akkor azt a szemünkkel történt látás által befogadjuk. A tárgy 

nem, de annak a képe bennünk van. Egy-egy konkrét képből az értelem elvonatkoztat, és tud 

fogalmat alkotni: Ha látunk egy négylábú asztalt – lényegtelen, hogy az kicsi vagy nagy –, a 

lényegtelen tulajdonságoktól elvonatkoztatva létre tudjuk hozni a lelkünkben az asztal fogalmát. Ez 

lehet akár háromlábú is, vagy egylábú asztal is, kerek vagy szögletes, téglalap alakú vagy ovális. A 

fogalom érvényes mindegyik tárgyra, amely valamiképpen a földön áll, és egy vízszintes felülete 

van, s alkalmas arra, hogy melléje üljünk, étkezzünk rajta, írjunk rajta, vagy tárgyaljunk mellette.  

 

 1. Istenről nem tudunk ilyen fogalmat alkotni, amely megfelelő, vagyis teljes ismeretet 

hozhatna létre bennünk arról, hogy ki is az Isten. Végül is a hit állítja elénk Istent olyannak, 

amilyen Ő a valóságban: Ő a végtelen Létező és Ő a szentháromságos Szeretetközösség.  

 Az értelem sötétsége, vagyis Isten nem látása – a hit, mert nem látjuk azt, Akiben hiszünk – 

Istenhez vezet. Ha a tapintással, a látással, a hallással – tehát az érzékszervekkel – nem tudjuk 

Istent megközelíteni, nem tudjuk befogadni, nem tudunk Vele eggyé lenni, egyesülni, mint egy 

tárgy annak képével, illetve annak fogalmával, ez nem azt jelenti, hogy nincs Isten, hanem csak azt, 

hogy ezek az érzékszervekhez kötött megismerések nem alkalmasak Isten igazi természetének 

megismerésére, befogadására. 

 A hit a természetfeletti megismerésben sötétséget hagy bennünk, mert nem látjuk Istent, 

Akiben hiszünk. Istennek a léte, ez a végtelen dicsőség pedig szintén elvakítja és sötétségbe borítja 

az értelmet, mert emberi értelmünk befogadóképessége kicsiny Isten végtelen létének, 

dicsőségének, ragyogásának befogadására.  
 Keresztes Szent János azt tanítja: „A hit valami módon hasonlít Istenhez, amennyiben a hit 

is, és Isten is sötétségbe borítja az értelmet. A lélek azért tud egyesülni Istennel, mert betölti az 

Istenben való hit. A lélek annál bensőségesebben egyesül Istennel, minél jobban betölti az 

Istenben való hit.”  

 A Szentírás felhő képében jelzi Isten közvetlen jelenlétét, vagy inkább a mi hitünk 

homályát. Isten felhőbe burkolódzva jelent meg az ószövetségi kinyilatkozásnál a Sínai-hegyen 

Mózes és a választott nép előtt; és Salamon király előtt a jeruzsálemi templomban. Ott van Isten, 

csak nem látjuk, mint ahogyan a szentségház ajtaja, vagy a szentségtartó kehely, vagy az ostya, a 

kenyérruha eltakarja előlünk a lényeget. Életünk végén azonban – amikor a hit már átmegy a 

szemlélésbe – majd fátyol nélkül fog felragyogni számunkra Isten léte. Addig azonban a hitre 

vagyunk utalva. Tehát valahogy meg kell tanulnunk – és a sötét éjszaka imaszakaszában ez a 

feladat –, hogy Isten nem az érzékeinken keresztül ismerhető meg, hanem a hit által. Amikor Isten 

szemléléséről beszélünk, akkor nem a testi szemmel való látást értjük alatta, hanem egy belső 

tudást, amely hitünkből fakad.  

 A Szentírás tanítja: „A hit a reményeinknek szilárd alapja, és a nem látott dolgok 

igazolása.” Ez adott bizonyosságot őseinknek (Zsid 11,1.2). Ha most azt mondom a testvéreknek: 

„Az ajtón kimenve balra a Sziklatemplomba lehet jutni!”, ezt mindenki elfogadja, mert van róla 

tapasztalása, hiszen ott jöttünk be. De ha azt mondom, hogy az ajtó előtt jobbra elindulva kissé 

hosszabb, kerülő úton is a Sziklatemplomba juthatunk, akkor – mivel a testvérek nem jártak arra, 



 

nincs róla tapasztalásuk –, kétféle lehet a reakciójuk: vagy elhiszik, amit mondtam, vagy nem. Ha 

csak elhiszik, bár a tapasztalásból még nem tudják, a hit által akkor is az igazság birtoklásába 

jutnak. Ugyanis a kolostorépületen keresztül, a Szent Gellért-hegyet megkerülve, a Duna-partról 

visszaérkezve a főbejáraton is be lehet menni a Sziklatemplomba. Ez a példa jól szemlélteti, hogy 

ha nem is látjuk azt az Istent, Akiben hiszünk, de mivel az egyszülött Fia elmondta, hogy „a mi 

isteni Családunkban három Személy van egyetlen szeretetközösségben, egyetlen isteni Családban, 

és én azért jöttem, hogy benneteket ebbe az isteni szeretetközösségbe vezesselek,” akkor is az 

igazság birtokába jutottunk, s a kinyilatkoztatást adó Istenben való hit fog segíteni nekünk az 

Istennel való találkozásra. Isten szemlélésére ugyanis nem a testi szemünkkel, hanem azzal a 

hittel juthatunk el, amelyet Isten először a megszentelő kegyelemmel a keresztségben öntött a 

lelkünkbe. Ekkor kaptuk meg a remény és a szeretet belénk öntött isteni erényeit is. 

 2. A szemlélődés útján való előrehaladáshoz tehát el kell hagynunk a külső érzékelést, az 

érzékelhető dolgokról kapott információkat. Az érzékekhez tapadt lélek nem eléggé fogékony Isten 

áhítattal történő befogadására. Az érzékelhető vagy látható dolgok ugyanis akadályozzák a lelket, 

hogy a nem érzékelhető Isten felé irányuljon, s a láthatatlan világba emelkedjék fel.  

 3. Ugyanígy a belső érzékeknek, a képzelőerőnek és a fantáziának a képeit is el kell 

hagynunk. A képzelőerő megjeleníti, a fantázia pedig átformálja a dolgokról való képeket. Ezek 

jelentős szerepet játszanak az elmélkedésben, amikor az elme fontolgat, akkor elképzeli Jézust, 

amint tanít, ahogyan a keresztet hordozza, vagy amikor a kereszten függ, vagy éppen dicsőséges 

trónusán uralkodik a világ felett. De ezek az értelmi képek éppoly kevéssé alkalmasak az Istennel 

való közvetlen egyesülésre, mint a külső érzékek tárgyai. A képzelőerő ugyanis csak azt tudja 

létrehozni, illetve a lélek elé tárni, ami a külső érzékek tapasztalásával jut el hozzánk. Isten pedig 

felette áll a matériának, a megtapasztalhatóságnak.  
 4. A megoldás tehát az, hogy merjünk továbblépni! Az Énekek éneke könyvében a 

menyasszony mondja: Alig hagytam ott őket – tudniillik a teremtményeket – „megtaláltam azt, akit 

szeret a lelkem” (Én 3,4). Az ószövetségi zarándok elmondta azt, amit akkor élt meg, amikor a 

szent városba, Jeruzsálembe indult: „Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: az Úr házába 

felmegyünk” (Zsolt 121,1). Felment, de nem látta az Urat. De hittel hitte: az Úr jelen van az ő 

házában! Vagy érdemes megfogadni a Bölcs szavát: „Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és 

keressétek szívetek egyszerűségében!” (Bölcs 1,1). Tehát jó lélekkel kell gondolkodnunk az Úrról! 

Lélekkel! Nem az érzékelés, hanem a lélekben megfoganó hit segít arra, hogy Vele együtt 

lehessünk. A Bölcs azt tanácsolta: „Keressétek szívetek egyszerűségében!” Vagyis az Istent 

szemlélni vágyó imához el kell hagynunk a teremtmények szemléletét, azaz mindannak a keresését, 

ami nem Ő. A szív egyszerűsége pontosan azt jelenti, hogy már csak egy téma tölt be: maga az 

Isten!  

 Csak hosszú az út, az éjszaka sötét, sőt egyre sötétebb. Nem szabad visszarettennünk! 

Mondogassuk a Zsoltáros jól bevált módszerével: „Istenem, kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt 

föld, lelkem Utánad eped” (Zsolt 142,6).  

III. Szítsuk fel a vágyat a láthatatlan Isten után 

Ha lelki szárazságot élünk meg, ha a lélek sötétségében araszolunk előre, ha szomjazik a lelkünk, 

akkor maradjunk nyugodtan, szítsuk fel a vágyat a láthatatlan Isten után! Gyermeki bizalommal 

kérjük az Ő isteni segítségét. Az üdvösség történetében már megismerhettük Jézus szavának 

igazságát: „Nálam nélkül semmit sem tehettek” (Jn 15,5). Vagy gondoljuk végig az Úr nagy tetteit: 

„Nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, nem is az ő karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod 

és a Te karod, és arcod fényessége, mert Te úgy szeretted őket” (Zsolt 43,4).  

 1. Szükséges tehát a mi jó hozzáállásunk, de itt már nem annyira az emberi tevékenység, 

hanem a mi passzivitásunk, vagyis a dolgok elhagyása, a dolgok fölé emelkedésünk és az Isten 

erejében való bizalmunk lesz a jellemző. Amit mi nem tudunk elérni, azt majd Isten hozza létre 

bennünk. „Arcának fényessége” – amelyet nem tudunk látni emberi szemmel – mégis ránk ragyog. 

A vakra is ráragyog a nap fénye, noha sohasem látja azt. Nekünk viszont megvan a reményünk: 

majd egyszer színről színre láthatjuk Őt, amikor a hitünk már a látásban bontakozik ki. Nem kell 

sajnálnunk, ha az Úr azokat a dolgokat, azokat a teremtményeket kéri el, amelyek nem vezetnek 



 

közelebb Hozzá.  

 2. Ha valaki nem lát jól, nem restelli feltenni a szemüveget. Ha még messzebbre akar 

tekinteni, akkor nem sajnálja letenni a szemüveget, és távcsövet tenni a szeme elé. Amit pedig a 

távcsőben csak messziről lát – de szeretné elérni –, akkor nem sajnálja akár a távcsövet is letenni, és 

űrhajóba szállni, hogy közelebb jusson a kitűzött céljához. Ez a kis hasonlat segítsen minket arra, 

hogy az értelem képeit és fogalmait merjük elhagyni, vagyis nem használni. Nem a gondolkodás 

fog ugyanis Istennel összekötni, mert az olyan gyenge eszköz a lélek látásához, mint a szemüveg az 

űrkutatáshoz. Mi messzebbre, vagyis isteni távlatokba vágyódunk. A hit lesz az, amely fel tud 

emelni egészen a mi Urunk közelébe. Ott már nem kell arról gondolkodnunk, hogy milyen az 

Isten, nem kell fárasztanunk az értelmünket azzal, hogy milyen tulajdonságai vannak Istennek! 

 Hitünkkel a valóságot tudjuk megélni, azt tudniillik, hogy Isten van, Isten itt van, és mi 

Istennél lehetünk! Hitünkkel megélhetjük az Istennel való egységünket, vagyis hogy Ő 

mibennünk van, mi pedig Őbenne vagyunk, mert Ő nekünk ajándékozta magát, mi meg Neki 

adtuk magunkat. Ha Isten ajándékából a lélek ezt egyszer meg tudja élni, akkor már nem fogja 

sajnálni, hogy ebben az értelmi sötétségben nem látja a teremtményeket, mert azok léténél, 

igazságánál, jóságánál, szentségénél sokkal többet tud hittel szemlélni: a Teremtő létét, egységét, 

igazságát, jóságát, szentségét.  

 Ez a szemlélés sötétségben történik. Bár ez az éjszaka sötétbe borítja a lelket, mégis egyre 

jobban megvilágítja, és fénybe vonja azt. A hit ugyanis, amellyel válaszolunk Isten szavára és 

szeretetére, megnyitja az értelem szemét, hogy egyre mélyebben megértsük Istent. A hit abszolút 

biztosítékot ad, hogy valóban Isten az, Akibe a lelkünk így belekapcsolódhatott. Az ember azt 

kívánná, hogy örökre tartson ez az állapot. Ha egyszer majd örökre a mi Urunkkal lehetünk, ez 

lesz a mennyország öröme.  

 

 Szent Pál azt mondja: Feltámadt testvéreikkel „együtt elragadtatunk a magasba Krisztus 

elé, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást ezzel a tanítással!” (1 Tessz 

4,16.18) Ez a vágyunk, hogy tudniillik örökké az Úrral legyünk – itt a földön a hit által valósul 

meg. Minél nagyobb a hitünk, annál jobban Istennél tudunk lenni, lelkünk annál bensőségesebben 

egyesül Istennel! 

 

Befejezésül imádkozzuk 119. számú éneket: 

 Noha szent Tamással sebed helyét nem látom, 

 Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 

 E vallásban tarts meg, szent színedet add meg 

 Égben egykor meglátnom. 

 

 Váltságomnak ára, száradt szívem ereje, 

 Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője, 

 Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, 

 Üdvösségem záloga. 

 


