
 

140. Isten tevékenysége a lélek passzív éjszakájában 
 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?  

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt. 

 

 Téged az én lelkem kíván keresni, 

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, 

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám. 

 

 Keresztes Szent János azt mondja: „Az Istennel való egyesülés a szeretet által történik. A 

kegyelem és a szeretet általi egyesülés csak úgy történhet meg, hogyha a lélek sötétben van 

mindarra nézve, amit a szem vagy a fül felfoghat, amit a képzelet alkothat, s amit a szív érezhet” (A 

Kármelhegy útja, 2., 3.4., 127.). Szent Pál apostol erről így tanít: „Szem nem látta, fül nem hallotta, 

emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Nekünk azonban a Lelke 

által kinyilatkoztatta Isten, mert a Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is.” (1 Kor 2,9)  

 Tehát az Istennel való egyesülést nem az érzékszerveken keresztül kell keresnünk, nem az 

emberi értelem vagy a szív közreműködésével, hanem Isten ajándékából kapjuk a lelkünkbe. 

Amit Isten szeretetből juttatni akar nekünk, azt Ő meg is adja. Gondoskodik róla, hogy mi azt 

befogadhassuk. Szentlelke által nyilatkoztatja ki szeretetének a mélységeit (vö. Ef 1,17). 

I. Fontos az ember teljes kiüresedése 

Azonban nagy akadály lehet az Isten szeretetének a befogadása útján – vagyis az Istennel való 

egyesülés útján –, ha a lélek ragaszkodik valami tudásához, érzelméhez, képzetéhez, illetve 

akaratához, szokásához, vagy bármi más dolgához, illetve ha nem képes azokról lemondani. Ahhoz, 

hogy Istent beengedjük a lelkünkbe, kell tehát az embernek ez a teljes kiüresedése. Most ezt az 

üressé válást próbáljuk imádságos csendben átélni: Ahogyan már az előzőkben gyakoroltuk – bal 

tenyerünket lefelé fordítva, az életünkből engedjünk mindent kiesni, ami evilági, ami földi, ami 

elvonna Istentől – engedjük, hogy lelkünk üres legyen mindattól is, amit az istenkeresés útján 

szemünk látásával vagy fülünk hallásával akarnánk elérni. Ehhez ugyanis nem az érzékszervek 

működése, hanem az Istentől nekünk ajándékozott szeretet lesz a megfelelő eszköz.  

 1. Ezért gondoljuk meg: Isten – Aki felé a lélek tart – messze felülmúl mindent, amit a 

lélek ismerhet, elképzelhet, illetve akarhat. 

 1.1) Isten tehát meghaladja az értelmünket. Nincs fogalom, nincs szó, amely ki tudná fejezni 

Istent. Akkor tehát most „csak” hallgassunk. Úgy látszik, Isten nem a szavak köntösében akarja 

közölni Önmagát.  
 b) Isten meghaladja az emberi elképzelést is (vö. Fil 4,7). Tehát ne gyötörjük magunkat 

azzal, hogy megpróbáljuk Istent elképzelni. A képzelet útja nem olyan út, amely elvezethetne 

Istenhez.  

 c) Isten meghaladja az emberi akarást is. Ő nagyobb minden vágyunknál, minden 

törekvésünknél. Akaraterőnk elégtelen Isten elérésére.  

 2. De ne essünk kétségbe! Ha megvan bennünk a bátorság, hogy átlépjük természetünk szűk 

korlátait, akkor bejuthatunk a természetfeletti világba, amelynek nincsenek korlátai. Hogyha fel 

merünk hagyni az emberi gondolkodás, a képzeleterő és az akaraterő behatárolható 

tevékenységével, és kitárulkozunk a végtelen Isten előtt, akkor a magunk kis szűk világából – 

az önmagunknak való meghalás által és a minket magához emelni akaró Isten segítségével –

átjuthatunk Isten világába.  

II. A hit, remény és a szeretet által egyre jobban egyesülhetünk Istennel 

Keresztes Szent János tanítja: „Ahhoz, hogy a lélek eljusson a végtelen Magasságba, felül 

kell emelkednie mindazon, amit szellemi vagy anyagi téren tudhat vagy érthet. Egész szívével 



 

kívánnia kell, hogy eljusson Istenhez, ahhoz az Istenhez, Akit e földi életben sem meg nem érthet, 

sem el nem képzelhet, de szerethet.”  

 1. Mondhatjuk így is: az ismeretlen Istent kell tisztelnünk és szeretnünk, ahogyan Szent Pál 

is azt mondta Athénban, az areopágoszi beszédben: „Egy olyan oltárotokra akadtam, amelyen ez a 

felírás állott: »Az ismeretlen Istennek!« Most tehát én azt hirdetem nektek, Akit ti ismeretlenül is 

tiszteltek” (ApCsel 17,23).  

 A szemlélődő ima útján a léleknek maga mögött kell hagynia mindazt a szellemi, illetve 

érzékelhető dolgot, amelyet érezhetne és élvezhetne, és minden vágyát arra az Istenre kell 

összpontosítania, Aki felülmúl minden élvezetet és érzést, Aki meghalad minden emberi 

elképzelést.  
 Szent Pál így beszél erről: Majd egyszer eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének 

egységére, és meglett emberré leszünk, Krisztus teljességének mértékében (Ef 4,13). Tehát a 

kinyilatkoztató Isten ad garanciát arra, hogy az Istenről való hitünk és tudásunk egységbe fog 

kerülni, amikor tudniillik a feltámadt Krisztussal leszünk együtt a mennyei hazában.  

 2. Tehát ahhoz, hogy a lélek teljesen szabad és üres legyen az érzékelhető és a szellemi 

dolgoktól, semmibe kell vennie az érzékekhez kötött, illetve szellemi benyomásokat.  

 2.1) Üressé kell lennie mindattól, amije van.  

 Az üresség kifejezés a lélek sötét éjszakájának az egyik kulcs-szava. Minél jobban 

eltávolodik a lélek azoktól a teremtményektől, amelyek akadályoznák az Istennel való egységben, 

annál inkább közeledik Istenhez. Jézus erről így beszél: „Ahol a kincsed, ott a szíved” (Mt 6,21).  

 Most akkor merjük megvallani Istennek: „Te vagy az én kincsem, Nálad van az én 

szívem!” Annak az Istennek tettük ezt a vallomást, Akit nem látunk, Akinek az arcvonásait nem 

ismerjük, de Akiben hiszünk, Akiben remélünk, és Akit szeretünk. A lélek így ugyan nem lát, 

„sötétben” marad, mert kiüresedik mindentől, amit addig kincsnek tartott, kiesnek életéből, a lelke 

szeméről azok a terhek, amelyek akadályozzák lelkének látását, szívének Istenhez kapcsolódását. 

Így, bár – emberileg nézve – „sötétben” marad (mert egyre kevesebb számára a teremtmények által 

közvetített világosság), azonban a hit, a remény és a szeretet által lelke szemével mégis egyre több 

világosságot lát, egyre jobban egyesül Istennel. Ezzel a „tevékenységgel”, vagy jobban mondva 

„kifosztottsággal” az ember alkalmassá lesz arra, hogy életében, vagyis Istennel összekapcsolt 

létében Isten vegye át a kezdeményezést. Ekkor már a léte lesz imádsággá, mert élete Istenbe 

kapcsolódott.  

 2.2) Ezt az Istenbe kapcsoltságot a szentháromságos egy Isten hozza létre, amikor a 

megszentelő kegyelem által Önmagát ajándékozza az embernek: és így létét áthatja Isten Léte; 

értelmét áthatja az isteni Bölcsesség; akaratát pedig betölti az isteni Szeretet. Az isteni Létet Atyá-

nak mondhatja, az isteni Bölcsességet, a Logoszt, vagyis az Igét Fiú-nak, az isteni Szeretetet pedig 

a Szentlélek-nek.  

 Amikor az ember a lelki élet útján eljut ebbe a sötétségbe, ahol már nem a teremtményeket 

látja, hanem Istenre figyel, akkor megélheti azt, hogy Isten folytonosan sugározza számára az Ő 

Létét, Bölcsességét és Szeretetét, vagyis a szentháromságos mivoltát.  

III. A szenvedő tisztulás sötét éjszakájában gyógyít minket az isteni orvos 

Keresztes Szent János azt mondja: „A lélek nem képes önmagát annyira megtisztítani, hogy 

alkalmas legyen a tökéletes isteni Léttel, Bölcsességgel és Szeretettel való egyesülésre. Ezért az 

isteni Orvos belehelyezi az embert a szenvedő tisztulás sötét éjszakájába, hogy kigyógyítsa 
mindabból, amin ő maga nem tudott segíteni” (A lélek sötét éjszakája – A szellemi rész sötét 

éjszakája, 3. fejezet).  

 1. Amikor a gyermek felismeri a maga tehetetlenségét, akkor odamegy édesanyjához vagy 

édesapjához, és kéri: „Segíts!” Amikor felismerjük: a magunk erejével nem tudunk megtisztulni, 

hogy alkalmasak legyünk Isten befogadására, akkor gyermeki bizalommal menjünk oda isteni 

Atyánkhoz! Nem kell szavakat mondanunk, tudniillik, hogy „Ezt vagy azt csináld, Uram, velem!” 

Ő ismeri gondolatainkat és a szavainkat, mielőtt azok az értelmünkben megfogalmazódnának vagy 

az ajkunkon elhangoznának. Ne is akarjuk imádságunk csendjét szavak zajával felverni! A mi 

mennyei Atyánk olyan jó Orvos, Aki anélkül is meg tudja állapítani a diagnózist, hogy a betegnek 



 

azt el kellene mondania. Elég csak teljes bizalommal Elébe állnunk, kitárulkoznunk, és 

befogadnunk azt az orvosságot, amelyet Ő ad. Ez a befogadókészség a lélek passzív magatartását 

jelzi, tehát egyrészt azt, hogy nem Ő az aktív, Aki most cselekedni akar valamit; másrészt azt, hogy 

passzíve befogadja, elviseli, elszenvedi azt az orvosságot, amelyet a jóságos Mennyei Atya ad, még 

ha keserű is az az orvosság. Ez az éjszaka ugyanis olyan gyógyír, amely tisztít és gyógyít, még 

ha gyötrelemmel és kínlódással jár is.  
 2. Miből adódik a léleknek ez a gyötrelme?  

 2.1) Egyrészt abból, hogy Isten Léte felülmúlja az emberi létet. Berzsenyi Dániel a 

„Fohászkodás” c. versében ír csodálatos módon erről: „Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, ... 

Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet.” 

 2.2) Másrészt, Isten Bölcsessége is felülmúlja a lélek felfogó képességét. Hozzá képest a 

lélek csak sötétség: Istent a bölcs lángesze föl nem foghatja. Ez gyötrelem a szellemnek, az emberi 

megismerő képességnek.  

 2.3) Harmadszor, Isten Szentsége meghaladja az ember szentségét, emiatt az ember 

alacsonyrendűnek és tisztátalannak érzi magát Isten színe előtt. Ez kínos, fájdalmas és homályos. 

De idő kell ahhoz, hogy az orvosság hasson.  

 3. Most az imádság csendjében mi is hagyjuk, hogy hasson ránk Isten Léte, Bölcsessége és 

szent Szeretete. Nem baj, ha kicsinek érezzük magunkat a színe előtt! Ahogyan egy kellemes 

élményt, például a napsütkérezésnél a nap fényét és melegét belül is szívesen átéljük, úgy egy 

kellemetlen élmény belénk hasítását is érezzük. De az okosan gondolkodó ember nem a 

keserűséget, például az orvosság beszedésének a gyötrelmét nézi, hanem az utána bekövetkező 

eredményt. Mi is engedjük, hogy az isteni Napunk Léte, Bölcsessége és Szeretete belénk 

áradjon! Az ilyen imádságban a lélek megélhet valamit a belénk öntött szemlélődésből, amelyben 

Isten közli az Ő tökéletes lényét az emberrel.  

 Ez a szemlélődő ima leglényege: Isten nekünk ajándékozza magát a szeretetben.  

IV. Ne állítsunk gátat Isten Önmagát ajándékozó szeretete elé! 

Lehet, hogy még nem tudjuk befogadni, lehet, hogy még nem érezzük annak az önmagát 

ajándékozó isteni szeretetnek a belénk áramlását, de tudnunk kell, hogy Isten akkor is sugározza ezt 

az önközlését, ha mi nem is érzékeljük azt. Ha napernyőt teszünk a fejünk fölé, és így nem érezzük 

a nap sugarát, a nap akkor is ontja a fényét és a melegét. Itt a lélek passzív éjszakájában pontosan 

arról van szó, hogy ne tegyünk ernyőt, vagyis akadályt, elzáró gátat Isten önmagát ajándékozó 

Szeretete elé! De ha próbálunk is minden akadályt elhárítani, Isten ragyogó fényénél 

felismerhetjük, hogy még nem vagyunk elég tiszták Isten befogadására. Ez a lélek sötét passzív 

éjszakájának igen nagy szenvedése. Így szoktuk ezt megfogalmazni: Uram, nem vagyok méltó, 

hogy hajlékomba jöjj! (Mt 8,8).  

 1. A lélek sötétnek és nyomorultnak érzi magát Isten előtt. Olyannak éli meg magát, mint 

egy koszos ablak, amelyen nem hatol át a fény, vagy legalább is nem ragyog át rajta 

maradéktalanul. Emberi nyomorúsága igazi lelki fájdalommal tölti el. Felsír benne a vágy: „De jó 

lenne tisztának lenni! De jó lenne a mennyei patyolatban megtisztulni!” Mondhatja a Zsoltáros 

imáját is: „Meddig rejtőzöl el, Uram? Talán végleg? Meddig lángol haragod tüze? Emlékezz arra, 

hogy mily rövid az életem, mily mulandónak teremtettél minden embert!” (Zsolt 88,47.48). Vagy 

mondhatja Istennek ezt is: „Fordulj felém, és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény 

vagyok! Végy oltalmadba, mert Neked élek! Szabadítsd meg, Istenem, a Te szolgádat, aki Benned 

bízik!” (Zsolt 85,1.2). Ez nagyon fontos alapmagatartás: „Neked élek, Uram!” Ez az istenszerető 

emberek stílusa. Ez a jámbor ember magatartásmódja, aki már nem magának, hanem Istennek él. 

Mivel látja gyámoltalanságát, tisztátalanságát, a lelkiekben való szegénységét, kicsinységét, ezért 

hagyatkozik Isten oltalmazó erejére. Lelki gyötrelmünkben – amikor a magunk léte, a magunk 

eredménytelensége, kicsinysége miatt a kétségbeesés kísértése kerülget – ott van a menekülés útja, 

amikor bizalommal ráhagyatkozunk Isten jóságára.  

 2. Keresztes Szent János így írja le a lélek szenvedésének az okát: „Nemcsak azért szenved, 

mert sötétnek és nyomorultnak, kicsinynek érzi magát Isten előtt, hanem szenved a gyengesége 

miatt is, amikor tudniillik rendkívüli erővel ragadja magával a szemlélődés. Pedig Isten nem akar 



 

terhet róni rá, hanem irgalmasságból érinti meg, hogy tisztítsa, és elárassza kegyelemmel.” (A lélek 

sötét éjszakája – A szellemi rész sötét éjszakája, 5. fejezet) 

 2.1) Itt tehát már Isten tevékenykedését lehet tetten érni. Isten az, Aki a szemlélődés 

kegyelmével, isteni Létével, Bölcsességével és Szeretetével betölti a lelket. Az ember szinte 

összeroskad e fönséges teher súlya alatt. A gyengeségnek ez a gyötrelme úgy látszik, csak azért 

van, hogy a lélekben felfakadjon a vágy: „Szeretnélek még jobban szeretni, Uram! Szeretnélek 

még jobban befogadni! Bárcsak erősebb lehetnék, hogy Te még jobban betölthess önmagaddal!” – 

Amikor a lélek kimondja ezt az imát, akkor Isten iránti nagylelkűségéről tesz tanúságot. Istent pedig 

meghatja ez a nagylelkű készség: nem fogja betöltetlenül hagyni az embernek ezt a vágyát Őutána. 

 2.2) Ahogyan a gyerek rákap a finom falatra, és egyre bátrabban újra meg újra vesz az 

asztalon levő süteményből, úgy a mi lelkünk is gyermeki bátorsággal merje nyújtogatni a készségét! 

Nagylelkűen mondogassuk: „Kész vagyok, Uram, egyre jobban befogadni Téged! Még ha isteni 

hatalmad el is nyomja értelmemet, ha Léted hatalmassága az akaratom számára és 

befogadóképességem számára kimondhatatlan nagy feladat is, már nem törődöm a magam 

gyengeségével, kicsinységével, hogy nem tudlak befogadni. Csak arra kérlek: ajándékozd nekem 

egyre jobban Önmagadat!” 

 3. Isten barátai, a misztikusok szerint van olyan sötétség is, amely nem az emberi lélekben 

van, hanem Istent veszi körül. A Zsoltáros így írja le élményét: „Isten homályba burkolózott. Mint 

valami sátor, úgy takarta őt a sötétlő víz, égi felhő. De arcának fényétől a felhők szétfutottak” 

(Zsolt 17,12.13).  

 3.1) Az ember tehát e sötét felhők miatt sem láthatja még Istent. Isten és a lélek között még 

felhő van. Mindenesetre amikor Isten ezt a felhőt szétszaggatja, és Önmagát rásugározza a még 

kellően meg nem tisztult lélekre, és rásugározza az Ő titokzatos bölcsességének és szeretetének 

sugarát, akkor ez az isteni önajándékozás az ember értelmében sötétséget, a szívében pedig 

gyötrelmet okoz, mint az erős fény, amely fáj a szemnek. Nem a fényben van a hiba, hanem a 

befogadó kapacitásunk gyengeségében. Amikor tehát ez a tiszta isteni fény belehatol a lélekbe, 

hogy kiűzze belőle azt, ami nem tiszta, akkor az értelem sötétnek, az akarat pedig gyengének érzi 

magát.  

 3.2) Ha megéljük ezt a belső sötétséget, belső gyengeséget, akkor megnyugodhatunk: jó 

helyen vagyunk. Nem az a jó kifejezés, hogy: „Jó úton vagyunk!”, mert az úton előre kell menni! 

„Jó helyen vagyunk!”: ez azt jelenti, hogy helyben maradunk. A fény egyre jobban rásugároz a 

lelkünkre. Meg kell szoknunk azt az isteni ragyogást, amellyel Ő önmagát közli. Isten ugyanis 

titokzatos módon tanítja a lelket a tökéletes szeretetre. A lélek pedig ebben az imában nem tesz 

egyebet, mint hogy szeretettel figyel Istenre. Hallgatja Őt. Anélkül fogadja magába az Ő 

világosságát, hogy értené, miféle dolog ez a beléöntött világosság, vagyis ez a beléöntött 

szemlélődés. Isten Létének, Bölcsességének és Szeretetének ez a titokzatos beleáradása a 

lélekbe megtisztítja és megvilágosítja a lelket.  

 Ez Isten tevékenysége a lélek passzív éjszakájában: előkészíti a lelket az Ő befogadására, 

és a Vele való egyesülésre.  

 A lélekben kiüresedett ember tevékenysége pedig az, hogy szeretettel figyeljen Istenre, 

hallgassa Őt, mint Mária Betániában, és befogadja Isten világosságát, Istennek a lelkébe való 

beáradását.  

Az a dolga, hogy, arra az Istenre figyeljen,  

 – Akit szíve egyre akadálytalanabbul szeret,  

 – Akit lelke egyre mélyebben befogad, és 

 – Aki egyre inkább nekünk akarja ajándékozni önmagát.  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

 Ahova csak fordulsz, híven követlek, 

 Téged, Megváltómat, szívből szeretlek. 

 Add, hogy lelkem, Jézus, Téged áldjon, 

 Holtom után Véled vigadozzon.  


