
 

148. A fényesedő éjszaka 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket: 

 Leborulva áldalak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az emberi gyengeség.  

 

 Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 

 Testi gyarlóságnak homályával takarván. 

 Itt emberi tested előlünk elrejted, színek alatt titkolván. 

 

 Béky Gellért SJ. számolt be egyszer arról, hogy a híres müncheni komikus, Karl Valentin 

egy színpadi jelenetben az utcai lámpa fényénél keres valamit. Sűrű sötétség van, este. Forog ide, 

forog oda, kezével tapogatja a földet. A rendőr először csak nézi, a fejét csóválja, majd megkérdezi:  

 – Mit keres az úr annyira?  

 – A kapukulcsot – hangzik a válasz.  

 A rendőr megsajnálja, segít neki keresni, persze eredménytelenül. Végül elunja a dolgot, és 

megkérdezi:  

 – Biztos benne, hogy itt ejtette el azt a kulcsot? – kérdezi a homlokát törölgetve.  

 – Dehogy, kérem. Amott esett ki – mutat az ember a sötétbe.  

 – De akkor miért itt keresi a lámpa alatt?  

 – Mert itt világos van – feleli az ember mentegetőzve.  

 

 Sokan keresik Istent. Nagyon jól kell tudnunk, hogy akit keresünk, azt nem a mesterséges 

fényekben kell keresnünk, hanem a szentek tanítása szerint a sötétben. Pedig Isten maga a Fény.  

 Keresztes Szent Jánossal együtt ezt az Istent keressük, Aki maga a Fény. De olyan 

Világosság, hogy az ember szeme itt a földön nem tekinthet bele. Keresztes Szent János a Kármel 

hegyének tiszta fényességében keresi Istent. Oda kell eljutnunk, hogy meglássuk. Le is rajzolta a 

térképet, hogyan juthatunk el a Kármel hegyére. A csúcson egyetlen jelzőtábla van, rajta ez áll: 

SEMMI, azaz itt már semmi sincs a sötétségből, az éjszakából, az árnyékokból, a félelemből, a 

küzdelemből. Isten árasztja el a mindenséget, a dicsőség fénylő Istene. Mi is ide szeretnénk eljutni 

Jézus biztatása, meghívása alapján. Ő vonz minket is magához.  

 

I. Hagyjuk, hogy megbabonázzon minket is ez a keresztre feszített Krisztus 

 

Amikor Keresztes Szent János a kereszt éjszakájának útját rajzolja, felsorolja, hogy mi mindenről 

kell lemondanunk a hegyre való feljutáshoz. Világosan tanítja: az önkiüresítés vezet el a 

fényesség Istenéhez. A fényesség Istene pedig nem más, mint Krisztus a kereszten. A véres, 

ruháitól megfosztott, a tanítványaitól elhagyatott Jézus, a Szent Isten, a halhatatlan Isten, a 

tisztaságos Fény. Ő a dicsőség Ura, Akin nem látszik meg a dicsőség ragyogása, mert elrejtette.  

 Keresztes Szent János is hagyta magát Isten szeretetétől megbabonázni. Még csak huszonöt 

éves volt, amikor találkozott az akkor ötvenkét éves Jézusról nevezett (Avilai) Szent Terézzel. 

Vállalta a Karmelita Rend megreformálója, Szent Teréz útját, mert a legtüzesebb szeretetet akarta, a 

legragyogóbb keresztény életet élni megalkuvások nélkül, egészen Istennek adva önmagát. A 

reform ellenzői – a sarus karmeliták – rá akarták bírni, hogy hagyjon fel ezzel az eszményi 

gondolattal. De amikor ő – mert mindennel szegényebb akart lenni – nem a földi karriert 

választotta, nem a földi kincsek kellettek neki, hanem a végtelen nagy Isten –, elfogták, 

bebörtönözték és a sötétségbe vetették.  

 1. Amikor a magunk életében a mi kis gyötrelmeinkkel vagyunk eltelve, amikor úgy 

érezzük, hogy kisemmiznek, vagy szeretetlenül bánnak velünk, a magány börtönébe zárnak, akkor 

próbáljuk követni ennek a misztikus szentnek a lelkületét! Ő ott a börtönben, piszokban, bűzben és 

sötétben verseket írt, a spanyol költészet mindmáig legragyogóbb gyöngyszemeit Isten szeretetéről, 



 

az isteni szerelemről bámulatosan merész kifejezésekkel. Az Úristen mindnyájunk életének az 

Alkotója, életutunk Irányítója. Ha talán nem is hív bennünket ilyen fizikai börtönbe, azért 

megenged sötétségeket, kifosztottságokat Pontosan ez a sötét éjszaka haszna: lefoszlik rólunk 

Minden, az élet letép rólunk mindent, ami akadályozná az Istennel való kapcsolatunkat. Abban 

a sötét éjszakában a lélek minden földitől, minden evilágitól lecsupaszítva csupa szeretettel 

fordulhat Istenhez. Érdemes most Keresztes Szent János pártfogását kérnünk: „Segíts nekünk is 

lemondanunk, mindent odaadnunk, hogy csupa szeretettel lehessünk Isten iránt!” 

 2. Szent Pál azt tanítja: Amíg e földi sátorban, tehát a testben lakunk, elnehezülten 

sóhajtozunk, mert nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, és így a 

halandót elnyelje az élet... Csak akkor nem látszunk majd mezítelennek, ha azt felöltjük (2 Kor 

5,4.3). Engedjük, hogy az Úristen levegyen rólunk minden földi terhet! A mi erőfeszítésünk 

gyümölcse, a lemondás (ez az aszkézis útja) keserű, sötét éjszakát jelent az érzékek számára. A hit 

világa – tudniillik hogy hisszük: Isten itt jelen van, és szeret, és nekünk akarja ajándékozni magát – 

az értelmünket fogja körül sötét éjszaka módjára. Bármennyire is itt van Isten ebben a földi 

életben, mi nem láthatjuk, nem érhetjük fel Őt, de a hitünkkel tapogatózhatunk Utána. Ezért 

mondták ezt sötét szemlélődésnek, vagyis olyan szemlélődésnek, amelyben a lélek Istent (a sötét 

homályban) látás nélkül tapasztalja meg. Az éjszaka sötétségében az ember nemcsak Isten 

közelségéről, nemcsak a jelenlétéről nyer bizonyosságot, hanem a lelkébe való beleáradásáról is. 

Hagyjuk magunkra hatni – nem a sötétséget, hanem – Istent, azt, Aki jobban körülvesz, mint a 

sötétség! A hétköznapi életünkben is tapasztaljuk, hogy minél tovább ülünk egy sötét szobában, 

annál jobban megszokja a szemünk a sötétséget, s mégis csak elkezdünk valamit látni, mivel az 

ablakon beszűrődnek a külvilág fényei.  

 3. A szemlélődő imának – vagyis a nem tevékenykedni, nem cselekedni akaró imának – a 

stílusa ez a csendes várakozás. Meg kell tanulnunk:  

 Nemcsak a cselekvésünk köt össze Istennel, hanem  

  – a Reá való várakozás,  

  – az Utána való vágyakozás,  

  – és az Előtte való kitárulkozás is.  

 

 A lelki élet útjának harmadik szakasza ez, amikor (a bűnöktől való megtisztulás, illetve az 

erények gyakorlásának a szakasza után) a tökéletesség útszakaszára lép a lélek. Ez a 

megszentelődés útja, az Istennel való egyesülés útszakasza (via unitiva). A „megszentelődés” 

kifejezés mutatja, hogy az ember befogadhatja Isten megszentelő cselekvését. Kifejezi, hogy Isten 

veszi át a kezdeményezést, Ő az elsődleges cselekvő, Ő az, aki megszentel. Ez a sötétségből a 

fényességre való eljutás lelki útszakasza, az a fázis, ahol Isten önmagával akarja betölteni a 

lelket, és fel akarja lobogtatni benne az Ő szeretetének a tüzét. Akkor tapasztalja meg, éli meg 

az ember Isten világosságát. Mint minden hajnalhasadás és napfelkelte, a lelki éjszaka utáni 

ragyogó világosság is az alkonyattal kezdődik. Az érzékek éjszakájában az érzések, a szokások, a 

rendetlenül ragaszkodó szeretet világa lassan szürkületbe vész. A dolgok lassan leválnak rólunk, 

elszakadnak tőlünk. A lélek nem véletlenül érzi száraznak magát, mert az Úristen valóban ki akarja 

szárítani. A nedves fa nem lobban lángra. Az embert a vágya hajtja Isten felé, azonban a vágyát 

tehetetlennek érzi, Istent elérhetetlennek. Hányszor megtapasztaljuk, hogy milyen gyengék 

vagyunk! Ugyanakkor a világ sem ad már szilárd támpontot a lélek számára, mert már elveszítette 

minden varázsát, vonzerejét. A lélek valami szebbre, nagyobbra, istenire vágyik! Elindult az 

egyik partról, az evilágból, de még nem érkezett meg a másik partra, Isten világába. Ugyanakkor a 

szóbeli, illetve az elmélkedő imádság sem ízlik. A képzelet és az akarat felmondja a szolgálatot az 

imában, nem lendítenek előre, mint a csónakot az evezőcsapások. Isten végtelen szépségéhez képest 

a lélek mindent semmiségnek tekint. Szent Pál ezt így mondja: „…Mindent szemétnek tekintek” (Fil 

3,8), akadálynak.  

 Ez az az imaállapot, amikor az ember nem tehet mást, mint csak vár, előrenéz és 

nyugton marad. Erősíti a hitét, mert Jézustól megtanulta: A sötétségben és a viharban, a vízen a 

túlsó partra menetelés közben nem szabad kicsinyhitűnek lenni (vö. Mt 14,31). Ebben a 



 

bizonytalannak látszó imaállapotban érdemes újra meg újra megvallani az apostolokkal együtt: 

„Valóban Isten Fia vagy!” (Mt 14,33). Ez a hit megment. Ez a hit megtapasztalást ad Istenről, 

Aki nem enged elsüllyedni. Jézus Pétert is megragadta, amikor elkezdett a vízbe merülni. A lelki 

éjszakában, a sötét éjszakában a lélek tehát szeretetből felad mindent, ami nem Isten. Elenged 

mindent, ami nem Ő. Belekapaszkodik Istenbe, Aki megragadja, magához emeli, magához öleli 

őt, mint Pétert, amikor Jézus szavára elindult az éjszaka sötétségében a vízen Jézus felé.  

 

 II. A misztikus imafokozatok: 

  

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz által részletesen leírt imafokozatok:  

 – Affektív (vagyis érzelmekkel teli) ima. 

 – a Kontempláció (vagyis az Istenre figyelés és szeretés, illetve Isten szerető befogadása) 

imája, ahol már az érzékek megkötöttsége jelentkezik, vagyis az ember szíve már nem a földiekre 

irányul, hanem az égiekre.  

 – A misztikus szunnyadás (vagyis az Istennel egymásban való elpihenés) imája,  

 – Az egyesülés imája: a lélek Istenben van, Isten pedig a lélekben. 

 – az isteni extázis, vagyis a lelki elragadottság imája, amelyben Isten magához emeli és öleli 

a lelket.  

 2. Keresztes Szent János pedig beszél 

 – a belénk öntött szemlélődésről, a misztikus teológiáról, Isten szerelmes megízleléséről, 

belső tudásáról, 

 – a természetfeletti szemlélődésről, mely megtisztít és tökéletesít, 

  – az Isten utáni szerelmes vágyról, az egymás utáni vágyódásról, amely megvilágosítja a 

lelket, és munkálja az Istennel való egyesülést. A lélek kezdi már megérteni, hogy bár homályban, 

sötétségben van, mégis Isten fényessége, fényes világossága veszi körül (vö. A sötét éjszaka, II. 

könyv, 5. fejezet, 1. rész).  

 A sötét éjszakának – amelyről Keresztes Szent János beszél – misztikus paradoxona az, 

hogy a lelket körülvevő éjszaka nem más, mint Isten ragyogó világossága. Csak ezt az isteni 

fényt mi ezzel a földi szemünkkel még nem látjuk, mert megvakítja a fény, mint a bagoly szemét a 

nappal világossága.  

 3. Az Isten hegyére való feljutás eszköze: a kiüresedés, ami igazán a szívtisztaságot jelenti 

és ez azonos 

 – a lelki szabadsággal,  

 – a fénnyel,  

 – az Istennel való együttléttel, amely más szempontból magánynak tűnik,  

 – az egyszerűséggel, ami azt jelenti, hogy nincs más ügyünk, mint az egyetlen, a végtelen 

Isten, illetve a kiüresedés nem más, mint szeretetből történő ragaszkodás, Istenhez 

kapcsolódás. Ez a tisztaság, ez a kiüresedés az Istennel való egyesülés feltétele! Az Istennel való 

egyesülésnek, az Isten birtoklásának lényeges feltétele ugyanis az, hogy el kell szakadnunk 

mindattól, ami nem Isten. Ezt a lelki magatartást fogalmazza meg Keresztes Szent János híres 

mottójában: Nem a könnyebbet, nem a kényelmesebbet, nem a kellemesebbet kell választani, hanem 

a nehezebbet, a kellemetlenebbet. Nem a vigaszt, nem az értékeset, nem a kívánatosat, hanem a 

keserűt, a silányat, a megvetettet (A Kármelhegy útja, I. könyv, 13. fejezet).  

 

 4. Keresztes Szent János igen eredeti hasonlattal szemlélteti a megtisztulási folyamatot, az 

éjszaka megvilágosodásának a folyamatát: „Amikor fát teszünk a tűzre, a tűz először kiszárítja azt. 

Utána a fa elkezd „könnyezni”. Füstöl, rossz szagot áraszt, de lassan felmelegszik, azután lángra 

lobban, és maga is tűzzé válik. Így az isteni tűz is könnyeket fakaszt az Istent kereső lélekből. 

Feltárja bűneinket, csúnya tulajdonságainkat, és ez lever, nehézzé tesz, mintegy rossz-szagúak 

leszünk önmagunk előtt. Látjuk, hogy milyen kormosan, füstölögve ég bennünk a szeretet tüze, 

önhibánkból. De ha kitartunk, Isten kegyelméből felmelegszik, sőt, tűzzé válik szívünk-lelkünk, az 

Ő tüze jár át. Ó, de kívánatos ez a tűz!” 



 

 

 Ha Jézus azért jött, hogy tüzet gyújtson a földön, és szeretné, hogy már fellobbanjon (vö. Lk 

12,49), akkor nekünk is szabad arra vágyódnunk, hogy fellobbanjon a szívünkben is ez az isteni 

Tűz.  

 

Befejezésül a 119. számú éneket imádkozzuk ennek a tűznek a fellángolásáért: 

 Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel, 

 Oltsd el szegény szívem gonosz lángját véreddel, 

 Drága harmatoddal aszú szívem földjét  

 Kegyelmesen öntözd fel.  

 


