
 

138. A lélek passzív éjszakája: 

Remény és félelem – elhagyatottság 

 

Imádkozzuk a 143. számú éneket: 

 Előtted, Jézusom, leborulok. Féktelen bűnös én, Hozzád bújok. 

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy. 

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, amikor elestem, felemeltél, 

 Légy azért irgalmas, és meghallgass, mennyei erőddel ó, támogass. 

 

 Csendben köszöntsük Jézust, Aki a szívünk mélyén és az Oltáriszentségben jelen van!  

 Amikor Jézus Nagycsütörtökön szeretetének jelét adta a tanítványok lábmosásával, illetve 

amikor az Eucharisztia alapításánál Jézus a lelkében megrendülve kijelentette: Bizony, bizony 

mondom nektek: Közületek egy elárul engem, Júdás, az áruló végül is eltávozott, János, az 

evangélista megjegyzi: Éjszaka volt (Jn 13, 2130).  

 Az éjszaka misztériuma, döbbenete, fájdalma, kilátástalansága nem azért van, hogy 

elrémítse az embert Istentől, hanem azért, hogy az emberi lélek még jobban Istenhez tudjon 

kapcsolódni. Az Isten és a lélek közötti egyesülés akkor jön létre, ha a lélek akarata és az Isten 

akarata annyira eggyé válik, hogy már semmi sincs, ami ellentmondás lenne kettőjük között: 

Ugyanazt akarják, ugyanazt szeretik. Mivel Isten az örök szeretet, a végtelen szeretet, az ember 

akkor egyesülhet Istennel, ha Istent mindenek felett szereti. 

I. Hogyan egyesült Jézus emberi akaratában a Mennyei Atya akaratával Nagycsütörtök 

éjjelén? 

 1. Oda kell adnunk – Keresztes Szent János tanítása szerint – az örömünket is, a 

szomorúságunkat is. De oda kell adnunk a reményünket, meg a félelmünket is, hogy ezek se 

válasszanak el Istentől. Jézus is volt szomorú. Az evangéliumban olvassuk: A Getszemáni kertben 

egyszer csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Így szólt a tanítványaihoz: „Halálosan szomorú a 

lelkem. Várjatok itt, és virrasszatok velem!” (Mt 26,38).  

 2. A félelem érzése akkor keletkezik bennünk, amikor a rossz még távol van. A szomorúság 

szenvedélye pedig akkor támad fel, amikor a rossz, a fájdalom már jelen van. Jézus azért volt 

szomorú a Getszemáni kertben, mert már megélte, hogy itt van az óra, a szenvedés órája. Ő már 

előre tudta, és vállalta. Tanítványainak is elmondta: Az Emberfiának szenvednie kell, halálra adják, 

de harmadnapra feltámad (Mt 16,21; 17,22.23; 20,19). Azonban az emberi lélek  bármennyire is 

kész, a test erőtlen (vö. Mt 26,41). Emberi lelkében Jézus is megélte a szomorúságot, a halálos 

szomorúságot. Amikor a tanítványait – akiktől csak egy órát kért, hogy virrasszanak vele – alva 

találta, akkor azt kérte: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Imádkozzatok, hogy a 

szomorúság, a nyugtalanság és a félelem le ne győzzön benneteket! Ő imádkozott. Nem is győzte le 

a tengernyi szenvedéstől, haláltól való szomorúság. A tanítványok nem imádkoztak. El is aludtak. 

Mit imádkozott a Jézus? „Atyám, ha lehetséges, múljon el a szenvedésnek ez a kelyhe, de ne az én 

akaratom legyen, hanem a Tied!” (Mt 26,41.39)  

 3. Ha nálunk sötétség van, ha lelkünket szomorúság tölti be valamely jelenlevő fájdalom 

miatt, mi is kérhetjük: „Atyám, ha lehetséges, ne kelljen ezt a szenvedést kiállnom!” Csak tegyük 

hozzá: Ne az én akaratom legyen, hanem a Tied! A mennyei Atya elfogadta Krisztus ajánlkozását, 

áldozatát. A mindhalálig való engedelmességével jóvá akarta tenni az ember engedetlenségét a 

világ első engedetlenségétől az utolsóig. Ezért van az, hogy a mennyei Atya végül is nem vette el 

Krisztustól a szenvedés poharát ama éjszakán, de megerősítette Őt. Angyalt küldött, aki 

megerősítette Jézust: „Akkor megjelent egy angyal a mennyből és megerősítette” (Lk 22,43). 

 Milyen vigasztalás ez számunkra: nem vagyunk egyedül a sötétségben. A Mennyei Atya lát 

bennünket. Látja lelkünk állapotát, és hozzánk is elküldi angyalát, hogy megerősítsen.  

 4. Lukács így folytatja: „Halálfélelem vett erőt rajta, és még állhatatosabban imádkozott. 

Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre” (Lk 22,43.44). Az, hogy a Mennyei Atya 

megerősítette, nem azt jelenti, hogy elvette Tőle a keresztet, hanem azt, hogy erőt adott Neki, hogy 



 

a vére utolsó cseppjének hullásáig is helyt tudjon állni az Atya akaratába való belekapcsolódás által. 

Ahhoz, hogy az ember egyesülhessen Istennel, ki kell mennie önmagából, hogy attól kezdve 

már Istenben éljen, és Isten is őbenne. Ott a szenvedés éjszakáján Jézus is a Mennyei Atyához 

emelte emberi lelkét. Egész akaraterejével ráirányult, és így szólítgatta: „Atyám, ha lehetséges, ne 

az én akaratom legyen, hanem a Tied!” (Mt 26,39). Ezek mind-mind a mennyei Atya körül forgó 

gondolatok. Amikor a lélek sötét éjszakáját, a szenvedések kelyhét ízleljük, nekünk is ez legyen az 

imánk: Ne az én akaratom legyen, Atyám, hanem a Tied!  

 II. Isten megvonja a lélektől az örömet és a reményt a lélek passzív éjszakájában 

A lelki megtisztulás első, aktív szakaszában a lélek – amikor önként vállalja a megtisztulást – a 

maga erejéből próbál minél alkalmasabb lenni Isten befogadására, és igyekszik odaadni: örömöt, 

bánatot, reményt és félelmet, vagyis mindent, ami még akadályozhatná, hogy Istennel betöltődjék. 

 A lélek megtisztulásának passzív éjszakájában – amikor az ember már nem annyira a maga 

erejével törekszik a megtisztulásra, hanem – Isten az, Aki elsődlegesen tevékenykedik benne, és 

Isten az, Aki megvonja a lélektől az örömet és a reményt. Ebben a lelki éjszakában az ember teljes 

homályban van, s mintegy légüres térbe kerül, ahol már nincs más támasztéka, csak a hit, hogy van 

Isten; hogy jó az Isten; hogy szeret az Isten akkor is, ha nem látjuk, akkor is, ha nem érezzük, 

akkor is, ha nem tudunk Neki örülni.  

 1. Ez a szomorú Jézus ott a Getszemáni kertben a mi lelki megerősödésünkre szolgál. Arra 

segít, hogy Jézus szegénységében, elhagyatottságában és szomorúságában a magunkéra ismerjünk. 

Az a sötétség, az a lelki szárazság, az a lelki kedvetlenség – amely Jézus miatt osztályrészünk lesz 

ebben az imaszakaszban – Isten ajándéka. Ha Jézus mintájára elfogadjuk a Mennyei Atya akarata 

gyanánt, akkor megtapasztalhatjuk: Ez az iga édes, ez a teher könnyű (vö. Mt 11,30). Ebben a 

Krisztushoz való hasonlóságunkban megélhetjük azt is, amit Krisztus a kereszten: Ő ott 

kiengesztelte a Mennyei Atyával az emberiséget, és egyesítette Atyjával. A mi lelki éjszakánk, a mi 

kiüresedésünk, a mi alkalmasságunk arra, hogy Isten betölthessen – nemcsak az egyéni 

megszentelődésünket fogja szolgálni, hanem a mi kereszthalálunk is embertestvéreink üdvösségére 

szolgál, ahogyan Szent Pál mondja: „Örömmel szenvedek értetek, hogy a testemben kiegészítsem 

mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből a titokzatos testének, az Egyháznak a javára.” 

(Kol 1,24). Krisztus nemcsak a Getszemáni kertben szólítgatta az Atyát, hanem a 

keresztrefeszítettség halálos elhagyatottságában is Atyja kezeibe ajánlotta magát. Nemde ez a mi 

utunk is? Önmagunkat mintegy hátrahagyva, a lelkünket, „jobbik részünket” a mennyei Atya 

kezébe tenni. A test még itt van a keresztrefeszítettség állapotában, a kifosztottság állapotában, de a 

lélek már előremegy Istenhez. Valami olyan következik, amit Isten megérintésének, Isten 

megtapasztalásának mondhatunk. Amikor elszakadtunk a dolgoktól, amikor fölébe kerültünk a földi 

tárgyaknak, amelyekhez Isten helyett vonzódhattunk volna, akkor beleemelkedhetünk a végtelen 

isteni szeretetbe. A léleknek ez az önátadása Istennel való szeretettalálkozást eredményez. Olyan 

szerelem ez, amely nem annyira érzelem, hanem sokkal inkább tettrekészség, áldozatvállalás. 

Olyan szeretet ez, amellyel emberi akaratunk belesimul az isteni akaratba, hogy mostantól 

már egyedül Isten vezesse. Ez az, amikor a lélek rábízza magát az Úrra, amikor a lélek már nem 

magánál akar időzni, hanem sokkal inkább Istennél, annál az Istennél, Akit nem lát a sötétségben, 

de Akiben a sötétség ellenére is hisz, és hagyja, hogy Ő vezesse. 

 2. Minél készségesebb a lélek a lemondásra, a hitben való kitartásra, annál inkább 

megtisztul ebben a sötét éjszakában. Vállaljuk el Jézussal a kifosztottságot azáltal, hogy 

kiszolgáltatjuk az értelmünket Istennek. Nem akarunk már másra gondolni, csak Őrá és az Ő 

dolgaira, és azokra, akik Őhozzá tartoznak. Kiszolgáltatjuk az akaratunkat is Istennek. Már nincs 

más eledelünk, mint Isten akarata (Jn 4,34), ahogyan Jézus vallotta Magáról. Kiszolgáltatjuk 

emlékezetünket. Csak Jézusra akarunk emlékezni, arra, hogy az Ő életében mit jelent a kereszt, a 

keresztút, a földi életnek való meghalás, hogy azután a feltámadásban majd vele együtt új életet 

élhessünk. 

 3. Ez a sötétben való szemlélődés: Nem látjuk Istent, de hisszük. Ez a sötétben való 

szemlélődés Istenre irányítja a szellemi erőinket, és a teremtményektől való ragaszkodás 

elszakítására készteti: értelmünk ráhagyatkozik a hitre, hogy csak az vezesse. Akaratunkat az Isten 



 

szeretete utáni vágyódás tölti be, és „kilépünk” önmagunkból, hogy végre önmagunktól 

megszabadulva „bemehessünk” Istenbe: értelmünk és akaratunk egyesülhessen Istennel. Jézus 

tanítványainak el kell hagyniuk mindent! Elhagyatottá kell lenniük, mint ahogyan Jézus is 

elhagyatott volt. 

 

 Most ezt az elhagyatott Jézust keressük meg a Getszemáni kert sötétségében, és 

vigasztalására ígérjük meg Neki: „Mi nem hagyunk el téged, Urunk!” Tegyünk vallomást Neki: 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek,  

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár. 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! (Ho. 144.). 

 III. Jézusnak meg kellett tapasztalnia a teljes elhagyatottságot a sötétség órájában 

 

Minden földi támasz nélkül egészen rá kellett hagyatkoznia a Mennyei Atyára. Az evangéliumban 

olvashatjuk: Abban az órában ott a Getszemáni kertben az ellene kivonult csapatnak ezt mondta 

Jézus: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. 

Naphosszat együtt voltam veletek a templomban, és mégsem fogtatok el”. Isten Fia együtt volt 

velük! Mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Amikor Jézus ezt a mondatát 

befejezte, elfogták Őt. Az esemény azonban egy váratlan fordulattal folytatódik: Erre a tanítványok 

mind elhagyták Őt, és mind elfutottak (Mt 26,55.56). Jézus egyedül maradt, nem volt emberi 

támasza.  

 1. Lehet-e csodálkozni azon, hogy a lélek sötét éjszakájában is hasonlókat él meg az ember: 

„Mindenki elhagyott, senkinek sem vagyok fontos, cserbenhagytak, elárultak, magamra maradtam.” 

Micsoda gyötrelem! De Jézust éltette a Mennyei Atya iránti szeretet, és Vele e megpróbáltatásokon 

is győzött.  

 Akkor minket is éltessen a Mennyei Atyában való hit, hogy Ő meg tud szabadítani; a 

Mennyei Atyában való remény, hogy Ő meg is fog szabadítani, és a Mennyei Atya iránti szeretet, 

hogy végül a szeretet győzni fog a mi életünkben is!  

 2. A lelki élet mesterei jól ismerik a lelki éjszakának ezt az állapotát, az elhagyatottságot. 

Latin szóval derelictio-nak mondjuk. Hunya Dániel jezsuita atya (1900–1957), aki Szegeden volt a 

kispapok spirituálisa, lelki atyja, huszonegy évig (1930–1951) nevelte a jövendő papi generációt. 

Életét felajánlotta a papok megszentelődéséért, hogy szent papi életükkel a híveket is meg tudják 

szentelni. Az Úristen elfogadta az ő felajánlását. Sok szenvedés után, utolsó éveiben lebénult, 

székben ülve aludt éveken át, mert nem tudott fekve aludni. Amikor tanítványai kérdezték a 

szenvedéseiről, azt mondta: „A testi szenvedések nem lényegesek. A legnagyobb szenvedés a 

derelictio, az elhagyatottság, amikor az ember úgy érzi, hogy Isten elhagyta, hogy Isten elvetette, a 

tenger mélyére, a sötétségbe vetette, ahová már nem hatol be a nap fénye. Úgy látszik, hogy 

elfelejtkezett az Ő választottjáról” (Klemm Nándor: P. Hunya Dániel S. J. élete és munkássága). 

 3. Jézusnak sem az volt a legnagyobb fájdalma, hogy a tanítványok elhagyták Őt, hanem az, 

hogy úgy látszott, mintha Isten-Atyja is elhagyta volna. Ezért imádkozta a kereszten a Zsoltáros 

szavait magára alkalmazva: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Éli, éli, lamma 

szabaktáni?” (Mt 27,46; Zsolt 21,2). Milyen mély a szenvedés a mélysége, a sötétség sötétje! 

Amikor Jézus a Getszemáni kertben kérte: Egy órát virrasszatok velem, nemde az az igény zakatolt 

lelkében, hogy ne hagyjuk Őt magára? És nemde Jézus emberi lelkének vigasztalására szolgált, ha 

bármikor az idők folyamán, mint ma is, egy-egy órát eltöltünk vele? De fordítva is érvényes. Ha mi 

éljük meg a lélek sötétségében azt az elhagyatottságot, hogy Isten magunkra hagyott, akkor 

gondoljunk arra élő hittel, hogy ez csak a látszat, Isten ugyanis nem hagy magunkra bennünket. 

 4. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz, aki sok csodálatos lelki kinyilatkozásban 

részesült, mégis rengeteget szenvedett az elhagyatottság gyötrelmétől. Tizenkét éven keresztül nem 



 

tudott feloldódni a lelke: Vajon igaz volt-e az, hogy Isten szólt hozzá, s tényleg közölte vele a 

szeretetét? Mert a szárazság eme hosszú ideje alatt nem tapasztalta az Istenben való örömet, nem 

élte meg, hogy Isten öröme beleáradt az ő szívébe. Amikor egyszer megélhette, hogy az a tizenkét 

esztendőig tartó nagycsütörtöki éjszaka elmúlt, és az Úr újra szólt hozzá, akkor megkérdezte: Uram, 

hol voltál? – Az Úr azt felelte: Itt voltam veled. És tetszésemet találtam a helytállásodban. 

Örömömre szolgált, hogy hűséges voltál.  

 5. Az elhagyatottságban tehát az ember úgy látja, mintha az Úr elhagyta volna. De nem! 

Legfeljebb Isten vigasztalását nem tapasztalja. De Isten erejét, szeretetének a valóságát vallanunk 

kell még a keresztrefeszítettség állapotában is. Amikor Jézus is, meg mi is ezt imádkozzuk: 

Istenem, miért hagytál el engem? – akkor is Ahhoz az Istenhez fohászkodunk a zsoltár szavaival, 

Aki nem hagyott el bennünket, hiszen Istenhez száll szívünk szava. Miért engedi meg Isten ezt az 

elhagyatottság-élményt Jézusnál is, nálunk is? A válasz az, hogy Jézus elhagyott mindent, ami 

emberileg öröm ebben a világban. Kiment ebből a világból, hogy áthatoljon az egeken. A 

Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk: „Mivel nekünk olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az 

egeken, Jézus, az Isten Fia; tartsunk ki a hitben. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna 

együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan főpapunk van, aki hozzánk hasonlóan mindenben 

kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Lépjünk tehát bizalommal a kegyelem trónja elé – 

vagyis a kegyelmet adó Isten trónusához –, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor 

segítségre van szükségünk” (Zsid 4,12.16). Úgy látszik ezért kellett az a nagy elhagyatottság 

Jézusnál, hogy elhagyja ezt a földet, és belépjen a mennybe. A szent Szerző így folytatja: Krisztus 

papsága örökké tart. Ezért is üdvözítheti mindörökre azokat, akik általa járulnak Isten elé, mert 

mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, szeplőtelen, a 

bűnösöktől elkülönített, aki felségesebb az egeknél, aki az egek fölé emeltetett (Zsid 7,24.26). Jézus 

nem hagy magunkra. Ő az új szövetség közvetítője: Rajta keresztül nyílik meg az út, hogy 

örökre együtt lehessünk a szentháromságos egy Istennel. A földi élet elhagyása, az 

elhagyatottság élménye – úgy látszik – csak ezért kell, hogy communio-ban, közösségben lehessünk 

Istennel és egymással, hogy hasonlóak lehessünk Jézushoz. A szent Szerző folytatja a tanítást: 

„Krisztus mint eljövendő javak főpapja jelent meg, vagyis belépett abba a nagyobb, és tökéletesebb 

sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem evilágból való – tudniillik a mennybe lépett 

be – nem is áldozati bakok vagy borjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egyszer s 

mindenkorra a szentek szentjébe, a legszentebb mennyei szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha 

ugyanis a bakok és a bikák vére, meg az üsző hamva a tisztátlanokra hintve megszenteli azokat, úgy 

hogy külsőleg megtisztulnak, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, 

tehát a bűnös cselekedetek hatásától Krisztus vére, Aki a örök Lélek által önmagát ajánlotta fel 

szeplőtelen áldozatul Istennek, hogy ezentúl az élő Istennek szolgáljunk!” (Zsid 9,11.14) 

 6. Elhagyatottság ez? Magunkra hagyatottság? Ó, nem! Közösség, életközösség, 

szeretetközösség, kölcsönös kicserélődés ez Istennel.  

 A tanítás így folytatódik: Krisztus nem kézzel emelt szentélybe lépett, amely a valódinak 

csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy Isten színe előtt közbenjárjon értünk (Zsid 9,24). Ez 

lényeges tanítás: Jézus a mennyben szüntelenül közbenjár értünk a Mennyei Atyánál. A kereszten is 

értünk fohászkodott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek” (Lk 

23,34). Főpapi imájában is számunkra kérte Atyjától: Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott 

legyenek az én szolgáim is! (Jn 17,24). Közbenjáró tevékenységéről világosan beszélt 

tanítványainak: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom a mennyei Atyám előtt” 

(Mt 10,32). 

 7. Van-e értelme a lélek sötét éjszakájában felvállalt elhagyatottságnak? Úgy látszik, hogy 

van értelme, mert a legteljesebb közösség, a szent Isten végtelenül nagy szentháromságos 

közösségével való közösség valósul meg számunkra is. Ha mi sorsközösséget vállalunk a 

magányos Krisztussal a földön, remélhetjük, hogy Ő is közösséget ad nekünk önmagával a 

mennyben. Isteni gondolat ez, amelyre a keresztrefeszített Krisztus tanít bennünket:  

 – Érdemes mindent odahagyni,  

 – érdemes egészen kiüresedni a bűntől, mindattól, ami elválasztana Istentől,  



 

 – érdemes belehalni az Isten- és az emberszeretetbe. Akkor valami új élet valósul meg 

bennünk, Isten élete bennünk, önmagunkat Érte kicsinnyé tevő teremtményekben. Ez az az új élet, 

amelyet Isten nekünk akar ajándékozni egyszülött Fiában és az Ő Szentlelkében.  

 8. Nagycsütörtök éjszakája, a sötétség órája az örök húsvét világosságába torkollik. Elmúlik 

a sötétség, felragyog a világosság, csak ki kell tartanunk Jézussal! Csak ne fussunk el Tőle, 

amikor a keresztúton elindul, hanem menjünk a nyomába! Ott van a keresztjét hordozó Jézus 

követésében a szép Szűzanya, a fájdalmas Anya is. Ott van a hűséges tanítvány, János; ott vannak a 

szent asszonyok, és ott vannak a szentek, ott vannak az egész világtörténelem folyamán 

megszenteltek, vagyis azok, akiket Krisztus kiválasztott, és az igazság igéje által megszentelt és az 

újjászületés vizében a keresztség által lefoglalt magának. Menjünk Jézussal „per crucem ad 

lucem”, vagyis a keresztút vállalása által a mennyei dicsőség ragyogásába!  

 

 – Mit számít akkor a sötétség, ami elmúlik?  

 – Mit számít a szenvedés, amely majd kiteljesedik a krisztusi új életben? 

 – Mit számít a halál, amikor már Krisztus élete uralkodik el bennünk? 

 

Befejezéséül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak, 

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak. 

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak, 

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak.  

 


