
 

144. A boldogító éjszaka célja: a megvilágosodás 
 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget. 

 

 Lélekben most próbáljunk kitárulkozni az Úr előtt! A boldogító éjszaka célja az, hogy 

kiüresítse és alkalmassá tegye a lelket Isten befogadására, hogy kiüresítse az értelmet és az 

akaratot a földi dolgoktól, tehát hogy a földi megismerés és vágyódás tápláléka nélkül, azaz 

sötétségben, kiüresedetten hagyja. Így alkalmassá teszi az embereket a földi és az égi dolgok isteni 

módon való szemlélésére, szellemi módon való ízlelésére és élvezésére. Végül is itt a két szellemi 

képességnek, az értelemnek és az akaratnak az átalakításáról van szó. Amikor Isten munkálkodása 

révén a lélek mindentől szabaddá, megtisztulttá lesz, akkor képes az isteni fény és szeretet fönséges 

és sajátos szellemi érintéseit és közléseit felfogni. Keresztes Szent János azt mondja: „Az értelem a 

maga természetes világosságában előbb meg kell hogy tisztuljon és megsemmisüljön.” (A szellemi 

rész sötét éjszakája 9. fejezet), tudniillik a természetes értelem nem képes felfogni az isteni fényt. 

Ezért a lélek istenlátása, istennézése, vagyis szemlélése homályos.  

 Szent Pál is így mondja a szeretethimnuszban: Most még csak tükörben látunk, 

megismerésünk még csak töredékes. Akkor majd színről színre fogjuk látni Istent. Most még csak 

töredékes a tudásunk (vö. 1 Kor 13,12). Tehát kimondhatjuk: Isten a sötétségnek, vagyis a 

nemlátásnak az útján vezeti az embert, amíg meg nem szűnik benne a korábbi berögződött szellemi 

megismerési forma. Mi itt a földön a dolgokat szemünkkel látva megismerjük azok formáját, színét, 

hőmérsékletét. A külsőt látjuk. Ezek a járulékos dolgok azonban nem segítenek minket Isten 

megismerésre, ezért Ő átalakítja a mi megismerési módunkat, úgy, mint Sámuel prófétánál, amikor 

kiválasztotta Dávidot. A próféta már Izájnak hét fiát végignézte, hogy vajon előtte áll-e az Úr 

felkentje, s csak azután adta neki az ismeretet, hogy kit választott ki királyának. Az Úr nálunk is 

nem a külsőt nézi, hanem a belsőt, a szívet (vö. 1 Sám 16,7). 

 

I. A szemlélődő imára meghívott embernek meg kell tanulnia ezt a belső látást: 

látni a láthatatlant. 
  

Úgy is szoktuk mondani: a dolgok mögé kell néznie. 

 Tehát Isten ebben az áldott éjszakában a lelket elvonja a teremtményektől. Azáltal tanítja 

meg a „semmi” útjára, hogy kiüresíti belőle a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodásokat, 

vagyis segít, hogy azoktól független legyen. A szemlélődő imának ez az útszakasza – amelyet 

Keresztes Szent János vezetésével tanulmányozunk – nem a teremtményeken keresztül való 

istenismeretet adja, amelyről az előző elmélkedésekben beszéltünk. Itt a teremtények a tagadás 

útján vezetnek Istenhez. A lélek megállapítja: „Ez sem Isten, az sem Isten!” Végül is minden 

teremtményről elmondja ezt. Nem az Olympos, vagy a Mount Everest, vagy a Kilimandzsáro az 

Isten, még ha az ott lakók az istenek hegyének vélik is. Nem a szél a Láthatatlan Erő, nekünk azon 

túl kell tekintenünk, hogy meglássuk a Szellemi Energiát. Nem a nap – amely fényt és meleget ad – 

az Élet Fakasztója. Túl kell lépnünk mindezeken a teremtményeken. Ne rájuk irányuljunk, hanem 

éppen ezektől kell kiüresednünk. Ez a „semmi” útja. Isten ugyanis azt akarja, hogy az ember 

akarata a szerető egyesülésben megtanulja élvezni azt az isteni vonzást, azt a magasztos örömet, 

amely mindenféle teremtménynél több, azt az örömet, amelyet egyedül Isten adhat. Tehát a 

teremtményektől való kiüresedés csak azért kell, hogy egyre jobban befogadhassuk Istent, 

hogy egyre jobban betöltsön a „Minden”.  

 Akinek ilyen fölséges célja van, annak nem számít, hogy mennyi ideig tart a tisztulás. Akik 

szemüveget hordanak, nem sajnálják az időt a szemüveglencse megtisztítására. Tudják, hogy attól 

kezdve sokkal jobban látnak. Az imádság útján se sajnáljuk a fáradságot, ne sajnáljuk a lélek aktív 

éjszakájában a mi emberi tevékenységünknek, az értelemnek, az emlékezetnek és az akaratnak a 



 

kiüresedését! Ne sajnáljuk magunkat, hogy a lélek passzív éjszakájában Isten az, Aki kezelésbe 

vesz bennünket, hogy a teremtmények helyett már csak Őrá figyeljünk, Őt hallgassuk, és Őt 

fogadjuk be! Micsoda szellemi megvilágosodás ez, tehát nem a testi szemmel való látás, hanem 

belső ismeret, annak felismerése, hogy milyen nagyszerű célja van Istennek, amikor bennünket 

átvezet a lélek sötét éjszakáján.  

 

II. Isten azért üresít ki minket a teremtményektől, hogy alkalmassá legyünk az Ő 

befogadására 

 

Hogy mennyire így van ez, hívjuk segítségül a Szentírás tanítását: mit üzen nekünk erről az isteni 

tevékenységről!  

 – A Zsoltáros mondja: „Az Úristen nap és védőpajzs, kegyelmet oszt és dicsőséget. Nem von 

meg semmi jót azoktól, akik ártatlanul élnek” (Zsolt 83,12). Kell tehát a mi emberi erőfeszítésünk, 

hogy akarjunk ártatlanul, vagyis bűn nélkül élni. Az Úristen pedig felragyogtatja ránk nemcsak a 

földet beragyogó napfényt, hanem sokkal inkább az Ő dicsőségének a fényességét is. Ez lesz majd 

az igazi megvilágosodás. Az előfeltétel tehát az, hogy ártatlanul éljünk, kerüljük a bűnt.  

 – Maga az Úr pedig ennek az ártatlan életnek a fontosságáról azt mondja: „Akinek az útja 

szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét” (Zsolt 49,23). Ez a feladatunk: Isten 

útján szeplőtelen lélekkel kell járnunk! Mit mond? Azt, hogy megláthatjuk, vagyis szemlélhetjük 

Isten üdvösségét. De fordítva is érvényes, megláthatjuk az üdvözítő Istent, Akit szem nem láthat, 

fül nem hallhat, emberi értelem, emberi szív fel nem foghat (vö. 1 Kor 2,9; Iz 64,3). Az Úr azt 

mondja: Megadom neki a képességet, a lehetőséget, hogy szemlélhesse az isteni Dicsőséget, Isten 

üdvözítő tevékenységét, az Üdvösséget, aki nem más, mint maga Isten. 

 


