
 

139. A lélek passzív éjszakájának távlatai 
 

Imádkozzuk a 92. számú éneket: 

 Hol lelem fel Jézusom, Akit elvesztettem? 

 Merre menjek én szegény, keserűségemben? 

 

 Erdőkön és hegyeken kiáltozom Érted, 

 Halmokon és völgyeken csak Tégedet kérdlek. 

  

 Tengerekre indulok, örvényekre szállok, 

 Tenger mélye mit nekem, ha nyomodban járok. 

 

 Újra a szent városon, mindig egy a jártom: 

 Jézus, Jézus merre vagy? szüntelen kiáltom. 

 

I. Az Istennel való egyesülés 

 

Nagy kitüntetés, hogy az Úristen az embernek szabad akaratot adott. A szabad akarat isteni 

tulajdonság. Isten ugyanis szabad akarattal rendelkezik, Ő a végtelen Szabad Akarat, a végtelen 

Szeretet. Ő mindig a jót választja, Ő végtelenül Szent. Nekünk, embereknek pedig megadja a 

lehetőséget, hogy belekapcsolódjunk ebbe a végtelenül szent isteni akaratba. Ezt hívjuk Istennel 

való egyesülésnek (unio cum Deo).  

 1.Csak sokszor oly nehéz hozzátörni magunkat Isten akaratához. Olyan gyengéknek, 

kicsinyeknek és bűnösöknek érezzük magunkat! Ténylegesen a végtelen szent Isten előtt mi, 

emberek semmik vagyunk. Éljük át ezt a porszem mivoltunkat, vállaljuk el arasznyi létünket! 

 A történelem és az egyháztörténelem azonban ismer nagy személyiségeket is, akiknek a 

példája követésre buzdít. Mind egy-egy fényes csillag az emberiség történelmének egén. Életüket 

két évszámmal jelezhetjük, tudniillik amikor születtek, illetve amikor meghaltak. A mi életünket is 

Isten az általa ismert két évszám közé foglalta. Irántunk való szeretete azonban tanúsítja, hogy mi 

mégsem vagyunk a nagy világmindenségbe beleszórt értéktelen homokszemek, amelyeket 

portörléskor kiráz a háziasszony, hanem Isten szeretett teremtményei, a keresztség által gyermekei, 

és a szent Istentől való meghívás által a szent életre választott jegyesei.  

 2. Bár a mennyei ország ragyogó világára való kiválasztottságunk és meghívásunk már most 

reménykedő örömmel tölt el, de jelenleg még csak gyötrelmes sötétség gyanánt éljük meg, hogy 

földi létünk folyamán nem látjuk Teremtőnk, isteni Jegyesünk és Megszentelőnk arcát!  

 Viszont tudjuk: már itt a földön is jó kezekben van az életünk, a jövőnk, mert Jézus a 

kereszten mondott imájával minket is a Mennyei Atya kezébe ajánlott. Ezért tudhatjuk: a tenyerébe 

rajzolt minket, és nem felejtkezik meg rólunk, mint ahogyan az anya sem felejtkezik meg a 

gyermekéről (vö. Iz 49,15.16). Akármilyen testi vagy lelki sötétségünk, megpróbáltatásunk is van, 

bizalommal mehetünk hozzá, s a Zsoltáros szavaival imádkozhatjuk: „Könyörülj rajtam, Uram, 

könyörülj rajtam, Hozzád menekül a lelkem. Szárnyad árnyékába menekülök, amíg a veszedelem 

elvonul”... „Elküld az égből, és megszabadít engem, csúffá teszi elnyomóimat, szeretetét és hűségét 

küldi hozzám Isten” (Zsolt 56,2.4).  

 A Jézus-imában is ezzel kezdtük: Uram, könyörülj rajtam! Mondogassuk Neki most is 

szüntelen! Ezzel elismerjük, hogy egyedül csak Isten tud rajtunk segíteni.  

 Ahogyan a kiscsibék a kotlóstyúk szárnyai alatt találnak menedéket, úgy használhatjuk mi is 

a Zsoltárossal ezt a képet: Szárnyad árnyékába menekülök. Nem baj, ha ott sötét van, tudjuk, hogy 

Atyánk védelmezőn kiterjeszti fölénk szeretete szárnyait. Meg kell tanulnunk, hogy ez a sötétség a 

lélek számára nem más, mint biztonságot nyújtó terület. Ez a sötétség ugyanis nem a büntetés vagy 

a félelem állapota, hanem az atyai védelem biztonságos helye, hogy a gonosz el ne rabolhasson 

bennünket. Ha tehát a lelkünk sötétben van, nem kell megijednünk, hanem bizalomra kaphatunk, 

hiszen Urunk szeretete vesz körül. 



 

 Az Istenhez való könyörgés, a Hozzá való menekülés a mi emberi teljesítményünk. De erre 

az emberi erőfeszítésünkre az Úr szívesen válaszol. A Zsoltárosnak a kinyilatkoztatott Szentírásban 

található imájával hitelesen üzeni: Valóban elküld az égből, hogy megszabadítson minket a 

sötétségből, amelyben azért gyötrődünk, mert még nem látjuk Őt.  

 3. Hogyan szabadít meg minket Isten a sötétségből?  

 Úgy, hogy az égből elküldi a szeretetét és a hűségét (Zsolt 56,4). Bár megfoghatatlan a 

szeretet, és a hűség megtapinthatatlan, de mégis annyira átélhető valóságok ezek. Isten szeretete is, 

hűsége is átélhető, mint ahogyan az embertestvér szeretetlenségét és hűtlenségét is fájdalmasan át 

lehet élni. Mennyivel inkább boldogítóan át lehet és át kell élni Istennek ezt a szeretetét és hűségét, 

amellyel elhalmoz minket! Ahogyan a házastársaknak figyelniük kell egymásra, hogy észrevegyék 

a másik szeretetét és hűségét, úgy a léleknek is figyelnie kell Istenre, hogy észrevegye Istennek 

hozzá érkező szeretetét és hűségét.  

II. Mi történik a lélek aktív és passzív éjszakájában? 

Ez a két magatartás, tudniillik, hogy mi menekülünk oltalomért Isten védőszárnyai árnyékába, 

illetve, hogy Isten elküldi az égből szeretetének és hűségének ajándékát, valósul meg a lélek 

éjszakájának két szakaszában is. 

 1. Az aktív éjszakában megtisztul a lélek egyrészt a vágyak megfegyelmezése, másrészt az 

Istennel való érintkezés révén. Az értelem, az akarat és az emlékezet üressége a hitre segít, 

tudniillik a lélek egyedül Istenre hagyatkozik ebben a sötétségben. Már nem Istentől elkalandozó 

gondolatait és vágyait követi, hanem a hit által Isten felé irányul, Istenhez jut el. Minél inkább 

megtisztul a lélek a sötét éjszakában, egyrészt annál készségesebb lesz, hogy lemondjon mindenről, 

ami nem Isten; másrészt annál inkább vágyódik arra, hogy ne ezeknél időzzön, hanem Istennel 

legyen!  

 1.1) Indítsuk fel magunkban a készséget, hogy szabaddá szeretnénk lenni mindentől, ami 

nem vezet közelebb az Úrhoz! A készséget lehet fokozni is. Ahogyan az idő múlásával földi életünk 

egyre előbbre halad, tapasztaltabbak, bölcsebbek, okosabbak leszünk – úgy az idő múlása Isten 

világában is segít, hogy egyre jobban lobogjon bennünk a készség Isten választására.  

 Ha belülről, Isten befogadására nyitott készséggel engedjük „kitágulni” a lelkünket, akkor ez 

a „kitágultság” kiszorít belőlünk mindent, ami nem Isten, és egyre jobban betöltődhetünk Isten 

szeretetével. A tágulásnak ez az élménye segítsen a készségünk fokozására! Ahogyan a Zsoltáros 

mondta: Elmélkedtem, és a lelkem lángolt, és egyre nagyobb lánggal égett (vö. Zsolt 38,4), úgy kell 

nekünk is egyre lobogóbbá tenni a készségünket, hogy kiüresedjünk mindattól, ami zavarná Isten 

jelenlétét bennünk, és a Vele való betöltődésünket.  

 1.2) A sötét éjszaka imájában azonban nemcsak ez az irányulásunk van, hogy mi 

betöltődjünk Istennel, hanem az egyre tisztuló lelkünk egyre jobban vágyódik arra, hogy már ne a 

földi dolgoknál időzzön, hanem eljusson Istenhez, és Istennel legyen. Az ilyen lélek mintegy kilép 

önmagából, gondolatai és vágyai immár nem magánál vannak, hanem Istennél, aki felkeltette benne 

az Isten szeretete utáni vágyódást. Ahogyan a levegő el tud távozni belőlünk, vagy ahogyan a meleg 

levegő felfelé irányul, úgy próbáljunk kilépni önmagunkból, és lélekben kövessük az Isten felé 

irányuló gondolatainkat és vágyainkat.  

 1.3) Ez az aktív éjszaka nagy feladata: amennyire csak lehetséges, a magunk erejével 

hagyjunk el mindent, ami nem Isten, ami zavarna a Vele való egyesülésben bennünket, zavarná 

ezt az egyesülést, és lélekben már próbáljunk Istennél lenni! Szent Pál is mondja: Ha magunknál 

vagyunk, értetek vagyunk, tudniillik magunknál. Ha Istennél vagyunk, az is értetek történik (vö. 2 

Kor 4,15). A keresztény lélek ismeri ezt az imaállapotot: amikor már nem önmagunknál vagyunk, 

hanem mintegy „kilépünk” önmagunkból, és próbálunk belépni Isten világába. Igazán arról van szó, 

hogy a léleknek ebben az első éjszakájában kezd megszületni a csend, amellyel észrevehetjük Isten 

jelenlétét, a legkisebb jelentkezéseit is. Ez a csend nyugalmat eredményez a lelkünkben. Minden 

önmegtagadás segít, hogy helyükre jussanak, Isten közelébe kerüljenek bennünk a dolgok. 

Nemcsak a csend és a nyugalom születik meg bennünk, hanem az összeszedettség is, vagyis az 

Istenre irányítottság a magunk részéről, illetve az Istenre irányultság, amely már Isten ajándéka. 

 



 

 1.4) Ez az első, vagyis aktív éjszaka azért kell, hogy a lélek már kezdje észrevenni 

Istennek az Őiránta való szeretetét, amellyel magához vonzza. Gyermeki bizalommal kérhetjük, 

hogy Isten vonzzon magához! Szent János apostol jogosít fel: „Az a bizalom él bennünk iránta, 

hogy bármit is kérünk az akarata szerint, meghallgat minket. Tudjuk ugyanis, hogy minden 

kérésünket meghallgatja, és tudjuk azt is, hogy Ő sugallta mindazt, amit kérünk.” (1 Jn 5,14.15)  

 Ez az aktív éjszaka arra is segít, hogy észrevegyük az Úr sugallatait, amelyekkel vágyakat 

adott a szívünkbe, és készséget az isteni akarat követésére. Ennek az éjszakának a segítségével az 

ember megtisztul, megnemesedik, és Istennek átadott, Istentől átjárt lélek lesz. Harmóniát és 

örömet élvez. Kezdi megszokni az éjszakát, a sötétséget, és már nem ijedezik az éjszaka kisebb 

vagy nagyobb neszei miatt. Megérti a lélek, hogy Isten védő szárnyainak árnyékában van, ahol már 

nem árthat neki az éjjel settenkedő sátán (vö. Zsolt 90,4.5).  

 2. A második, vagyis a passzív éjszakában azután Isten veszi át a kezdeményezést. Ő 

kezdi bevezetni a lelket a sötét szemlélődés imaszakaszába, vagyis amit az ember eddig próbált – 

hogy a világtól elszakadjon, illetve hogy szellemi erőit Istenre irányítsa –, azt most maga Isten 

műveli. Ő készteti a lelket, hogy evilág mulandósága fölé emelkedjék. Ő vonja magához a lélek 

szellemi erőit: az értelmet, az akaratot és az emlékezetet. Ezt az éjszakát azért mondjuk passzív 

éjszakának, mert a lélek engedelmesen befogadja, elfogadja, elviseli Isten tevékenységét, amellyel 

Ő tisztogatja gyermekét. Szent passzivitás ez, amellyel átadjuk a gyeplőt az Úrnak, vezesse Ő az 

életünk kocsiját.  

 2.1) Jézus a Jelenések könyvében tolvajhoz hasonlítja magát: Ha nem virrasztasz, mint a 

tolvaj jövök hozzád, és nem fogod tudni, hogy melyik órában érkezem (Jel 3,3). A Gyermek Jézusról 

nevezett Lisieux-i Szent Teréz ujjongó lélekkel merte mondani Isteni Tolvajnak az Urat, és várva 

várta érkezését, hogy már ragadja el az ő lelkét. Tegyük mi is tétlenné magunkat! Ne álljunk ellen 

ennek az isteni tolvajnak, hanem hagyjuk magunkat kifosztani! Isten a kifosztottság árán gyógyítja 

az embert, vagyis Ő segít levetni a régi ember cselekedeteit: az önmagára gondolást, illetve az 

önmaga keresését. Az önmaga felé fordulás ugyanis mindig szomorúsággal tölti el az embert. A 

hiábavaló gondolatok ugyanis nem elégítik ki a szellemét, a teremtmények utáni vágy nem teszi 

boldoggá. Akkor leszünk boldogok, ha Isten megszabadít ezektől a terhektől. 

  2.2) A második, vagyis passzív éjszakának ez a metódusa, menete:  

 Isten azzal akar boldoggá tenni minket, hogy elveszi tőlünk azt, ami boldogtalanná tenne. 

Mi a kibontakozás útja? Mi az előrehaladás módszere? Az, ha a lélek rábízza magát Istenre, hogy 

Isten valósítsa meg bennünk mindazt, amit Ő természetfeletti közlésekkel tenni akar. Ha elvesz 

valamit az Úristen tőlünk, bizalommal engedjünk Neki. Ha jegyajándék gyanánt adni akar valamit a 

mi Urunk, szeretettel el kell fogadnunk. Isten nem adhat önmagánál nagyobbat, ezért Isten tiszta 

szellemi érintésekkel közli önmagát a lélekkel, és ezáltal valósítja meg a Vele való egyesülésünket.  

 Tehát nincs más dolgunk, minthogy  

 – engedjük, hogy az Úristen megérintse a lelkünket,  

 – engedjük, hogy kinyissa a lelkünk ajtaját, amit mi nem tudtunk eléggé kinyitni előtte,  

 – engedjük, hogy szava belehatoljon a lelkünkbe, mint ahogyan a másik ember 

szeretetvallomása nemcsak a fülünkbe, hanem a lelkünkbe is tud hatolni: éltet, és életet bontakoztat 

bennünk.  

 2.3) Isten nem füllel hallható szavakkal, de a lelket cirógató közléssel, kegyelmi 

önajándékozásával megilletheti szívünket, beleajándékozhatja lelkünkbe Önmagát, bennünk 

jelenvalóvá teheti az Ő jelenlétét. Ez az a lelki egyesülés, amelyre maga Isten képesíti az embert, 

Aki a saját erejéből nem tudna erre a titokzatos, vagyis misztikus egyesülésre eljutni. Testi 

szemünkkel nem látjuk a szeretetet, a jóságot, a szépséget, a szentséget sem –, de megtapasztaljuk. 

Bár az ember földi élete folyamán még nem láthatja Istent, de valamiképpen mégiscsak részesedik 

már Isten látásában, misztikus szemlélésében, „a sötétség ragyogásá”-ban (Areopagita Dénes).  

 2.4) Isten jelenléte, lényének dicsősége oly hatalmas fény, oly végtelen nagy ragyogás, hogy 

azt a lelkünk szeme itt a földön mintegy megvakulva, sötétségnek éli meg. Keresztes Szent János 

így mondja: „Az isteni Bölcsesség beleárad a lélekbe.” Itt a második isteni Személyről van szó, Aki 

ismeretet hoz létre a lélekben Istenről, belső tudást ad a jelenlevő Úrról. Ez a megismerés azonban 



 

még homályos (1 Kor 13,12) és általános. Mert ez a tudás arról az Istenről való tudás, Aki 

meghaladja a természetes megismerést. De minél nagyobb lesz bennünk ez az Isten-megismerés, 

annál tisztább, annál gyöngédebb, annál szellemibb és bensőségesebb is. Engedjük tehát, hogy Isten 

Bölcsessége beleáradjon a szívünkbe! Ha a Zsoltárosnak ez volt a tapasztalata: Szeretetét és hűségét 

küldi hozzám Isten, akkor mi ezt a szeretetet és hűséget a megtestesült Fiú által és a Szentlélek 

hozzánk elküldése által kapjuk meg. 

 2.5) Ebben a második vagy passzív éjszakában a lélek tehát azért visel el minden 

kifosztottságot Isten tevékenysége nyomán, hogy ez a Vele való betöltődöttségünk is egyre jobban 

megvalósuljon, s Isten Bölcsességének és Világosságának befogadásra késztessen minket. A 

Szűzanya igen-t mondott az egyszülött Fiú befogadásakor Isten tevékenységére. De Mária nemcsak 

példájával segít, hanem egész anyai szeretetével is, hogy Istennek ezt a szellemi érintésekkel való 

önközlését egyre kitágultabb lélekkel tudjuk befogadni.  

 Az isteni Bölcsesség befogadása ebben az imaszakaszban már nemcsak egyszerű 

odafordulás Istenhez, Aki a kinyilatkoztatásban közli Magát (tehát megszólít, feltárja a szeretetét és 

elmondja, hogy mennyire szeret minket), nem csupán egy kívülről jövő isteni üzenet hittel való 

elfogadása, hanem sokkal inkább Isten érintésének a megtapasztalása, szeretetének a 

befogadása, a Vele való betöltődöttségnek és az Ő jelenlétének boldogító megélése. 

 

 A passzív éjszakának a távlatai végül is abba a jövőbe mutatnak, amikor Isten nemcsak 

betölt Önmagával, hanem befogad Önmagába, ahogyan a Zsoltáros is megfogalmazta: „Hadd  

lakjam hajlékodban mindörökre, hadd leljek oltalmat védőszárnyaid alatt!” (Zsolt 60,5). Persze 

hogy ezért a nagy kincsért, tudniillik hogy Isten bennünk lakik, mi pedig benne élhetünk örökre, 

érdemes mindent odaadni. Szent Pállal kell mondanunk: „Amit egykor előnyömnek tekintettem, 

azt Krisztusért akadálynak tartom. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten 

mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust 

elnyerhessem és hozzá tartozzam” (Fil 3,7.8); szükséges, hogy lelkünkbe befogadhassuk, és Hozzá 

tartozhassunk, vagyis örökre nemcsak Nála, hanem Vele és Benne lehessünk! 

 

Befejezésül a 92. számú éneket imádkozzuk:  

 „Ó háromszor boldog én, Uram megismertem, 

 Mennyei szent szeretet elárasztja lelkem.  

 

 Jézust látni szüntelen: semmi sincs ily édes,  

 Nincs boldogság fogható lelkem öröméhez. 

 

 Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet,  

 Engedj, Uram, örökké egyesülni Véled!” 

 


