
IV. A SÖTÉT ÉJSZAKA  

(vagyis A MEGTISZTULÁS, A PASSZÍV ÖSSZESZEDETTSÉG) IMÁJA  

(Isten megvilágosítja a lélek sötétségét) 

„Nem látlak, Uram!” 

 

 

1. A TISZTULÁS AKTÍV SZAKASZA 
 

 

116. A mennybe felvett Szűzanya nekünk is mutatja az utat 

 

 

Énekeljük 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.  

 

 Az Úr mindnyájunkat a mennyországba hív. Jézus azért jött el, hogy megváltson bennünket 

a pokol hatalmától, hogy megmutassa a mennyország felé vezető utat, és meg is nyissa a 

mennyországot. Gondoljunk vissza tegnap ugyanezen időpontra! Azóta 24 óra múlt el. Objektíve 

nézve tehát egy nappal közelebb kerültünk a mennyhez, hiszen egész életutunk meghívás, hogy 

zarándoklásunk végén bejuthassunk a mennyországba. Ha egy hónappal, vagy másfél hónappal 

tekintünk vissza, akkor vajon lelkileg is 30 vagy 45 nappal közelebb kerültünk a mennyországhoz?  

 Ha az ember egy ismeretlen hegycsúcsot meg akar mászni, akkor hegyi vezetőt fogad. 

Számunkra ilyen vezető az Anyaszentegyház, de még inkább a mennybe felvett Szűzanya és a 

szentek. Sokszor van úgy, hogy a hegymászók egy darabig napsütésben tudnak haladni. Azután a 

magasban felhők borítják be a hegyet, és az ember az orráig sem lát, de főleg nem látja a 

hegycsúcsot, ahova igyekszik. Vannak olyan hegyek, amelyeket a hegymászók több napon át 

tudnak csak meghódítani, s így az éjszakákat is fenn töltik a hegyen. A sötétségben ki kell várni, 

míg újra megvirrad.  

 A következő imaóráknak is ez a témája: A sötét éjszaka után hogyan jutunk fel Isten 

hegyére? A sötétség után hogyan jön majd el a világosság? 
 Mai imádságunk során ezért irányítsuk tekintetünket elsősorban a mennybe felvett 

Szűzanyára! Őbenne látjuk ugyanis földi életünk végcéljának megvalósulását. Ahogyan az Úr őt 

felvette a mennyországba, úgy akar bennünket is beengedni oda, hogy megadja azt, amit „szem nem 

látott, fül nem hallott, amit emberi szív fel nem fogott, de azoknak készített, akik szeretik Őt” (vö. 1 

Kor 2,9). Próbáljuk tehát most lelkünk tekintetét a felhőkön, a hegycsúcson túl Isten mennyei 

országába emelni! 

 

I. Hogyan tudjuk megtalálni a mennyország felé vezető utat?  

 

 1. Először Jeremiás próféta ad ehhez egy jó tanácsot: „Álljatok ki az útra, és nézzetek körül! 

Kérdezősködjetek a régi idők útjai után! Kérdezzétek meg, hogy hol van az az út, ahol a jót 

megtaláljátok! Menjetek azon, és akkor békességet talál a lelketek!” (Jer 6,16).  

 Akkor tehát nézzünk körül, s kérdezősködjünk: Mit kell tennünk, hogy megfelelő metódust 

találjunk, amely segít felfedezni a mennyországba vezető utat, hogy eljussunk oda, ahol majd 

békességet talál a lelkünk, ahol majd Isten él és uralkodik a lelkünkben örökre? 

 1.1 Először is nézzünk! Használjuk az egyik szellemi képességünket, a szellemi nézést, 

vagyis az értelmi megismerést. Belül, a lelkünk mélyén mondjuk ki az Úrnak: „Most nem akarok 

semmit sem nézni, csak Téged!” 



 1.2 Aztán akarjunk menni a megtalált úton! A másik szellemi képességünk ugyanis az 

akarás.     

 Imádságainkban mindig Istenre próbáljuk irányítani értelmünket és akaratunkat. Most tehát 

gyakoroljuk azt a magatartást, hogy egyedül Ő legyen a gondolatunknak és az akarásunknak 

tárgya, mert Nála találjuk meg békességünket. Mondjuk Neki: „Nem akarok mással foglalkozni, 

csak Veled!” Értelmünk és akaratunk ugyanis mindig valami cselekvésben akar kibontakozni. 

Legyen ez az elhatározásunk – tudniillik, hogy „Nem akarok mással foglalkozni, Uram, csak 

veled!” – a szeretetünknek a vallomása, amely tanúsítja: „Uram, Te fontosabb vagy számomra 

minden másnál!” 

 Ha gondolataink vagy vágyaink elkalandoznának, akkor tegyünk újra vallomást:  

 – „Nem akarok semmi mást nézni, csak Téged!”  

 – „Nem akarok semmi más után vágyódni, csak Teutánad!”  

 – „Nem akarok mással foglalkozni, csak Teveled!” 

 Ha valamiről lemondunk az Úr kedvéért, az is mind-mind e vallomásunkat erősíti: „Teérted 

hozom meg az értelmem, az akaratom és a cselekvéseim áldozatát, mert szeretlek, mert örömömet 

találom Benned!” Ezt így is megfogalmazhatjuk: 

 – „Nem akarok másban örömöt találni, csak Benned, Uram!”  

 – „Nem akarok mást szeretni, csak Téged, Istenem!”  

 2. A Szűzanya ugyanis ilyen Istennel egészen eltöltődött lélek volt. Őt nézte, Őutána 

vágyakozott, Vele foglalkozott, Benne találta az örömét, és Őt szerette. A felfelé vezető út 

számomra is ez a szűzanyás magatartás lesz. Nem baj, ha még nem látom a hegycsúcsot, nem baj, 

ha még nem látom a mennyországot, nem baj, ha még sötét van. Elég, ha tudom: „Van 

mennyország, ahová Jézus engem is meghívott!” A vágyódásommal már a kitűzött cél felé 

irányulhatok, lélekben már ott lehetek!  

3. A Zsoltárossal együtt mondhatom: Szomjazik a lelkem Isten után, az élő Isten után! 

Mikor mehetek, hogy lássam Isten arcát? (Zsolt 41,2.3) Ha még nem is látom, akkor is csak 

mondjam Neki: „Vágyódom a Te arcodat látni, Istenem!” Ez a látás nem testi szemekkel történik, 

mert Isten lélek. A testi szem a matériát, az anyagot tudja csak látni. Isten arcának szemlélése a 

szívvel történik, mert Isten a Szeretet (1 Jn 4,8) A szív szeretetével tudjuk mi Isten szeretetét 

felfogni, mert Ő előbb szeretett minket! (1 Jn 4,19) Szemlélni azt jelenti: Szívvel nézni és 

viszontszeretni Istent, Aki előbb szeretett minket.  

4. Én magam is a földi lét fényein és sötétségein túlra, Istenhez emeljem fel a szívem 

vágyát! Hatódjam meg amiatt, hogy Ő már előbb szeretett engem, mielőtt én szeretettel Őhozzá 

fordulhattam volna! Próbáljam tehát most szeretettel keresni Őt: 

 „Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom” (Ho. 146). Merre keresselek? (vö. Én 3,2)  

„A szeretet útja mindenképpen jó út, hogy Rád találjak. Nem baj, ha még csak tapogatódzom 

Utánad, mint amikor a sötét szobában sem látom a tárgyakat, de keresem, hol is vannak. Szeretettel 

Reád irányulok, Istenem! Tudom, hogy vagy, tudom, hogy itt vagy! Nemcsak kereslek, hanem Rád 

irányulok, mert tudom, hogy itt vagy a közelemben! Szeretettel Reád figyelek! A csendben, a 

sötétben hallgatózom, figyelek:»Hol vagy?«”  

 Azért fontos a csend, mert akkor – még ha sötét is van – meghallom Isten Szívének a 

dobbanását, mint ahogyan a Szűzanya is meghallotta Názáretben az angyal szavát. Próbáljak meg 

szeretettel kitárulkozni Isten előtt, mint ahogyan a Szűzanya is kitárulkozott az isteni szóra! Ez a 

kitárulkozás nem olyan, mint amikor a nagy parabolaantennákat ráirányítják a messzi világokból 

jövő sugárzásokra, hiszen ez azoknál még mélyebbre hatoló kitárulkozás és befogadás! Próbáljam 

meg szeretettel befogadni Isten felém áradó Szeretetét, mint ahogyan a Szűzanya is befogadta 

Názáretben azt a feléje áradó Szeretetet. 

 A Boldogságos Szűz Mária magatartása alapján – amellyel szerette Istent és befogadta Isten 

Szeretetét – így is megfogalmazhatjuk imamagatartásunkat: „Szeretni és szeretve lenni!” Ez volt 

Mária titka itt a földön, és ez ott az örökkévalóságban is. 

 Aki szeret, az hagyja, hogy őt is szeressék. Aki szeret, az feladja a szuverenitását, a másiktól 

független létmódját.  



– Ezért szeretném én is Istent beengedni az én méltatlan hajlékomba.  

 – Ezért szeretném engedni, hogy Isten eluralkodjék a lelkemben.  

– Ezért szeretnék kimenni a régi önmagamból, amely olyan távol kószált a Paradicsom 

boldogságától, és Isten nélkül akarta keresni a boldogságot.  

– Ezért szeretnék egyre beljebb hatolni a mennyei Paradicsomkertbe, egyre közelebb kerülni 

Istenhez, Aki örök életem és boldogságom forrása!  

– Ezért szeretném megadni magamat a végtelen isteni Magasság/Mélység vonzásának, és 

szeretnék belemerülni, „belesemmisülni” Istenbe!  

Tudjuk, hogy Istenben a mélység és a magasság (Ef 3,18) nem számít. Ha belemerülünk 

Istenbe, akkor Őnála, a mennyország magasságában vagyunk. Istenbe belemerülve eltöltődhetünk 

Ővele, és eggyé leszünk Ővele. Micsoda isteni akarás ez! Milyen erős ez az isteni vonzerő, amely 

új emberré tud teremteni bennünket, hogy ez az új krisztusi ember ne önmagában, hanem 

Krisztusban éljen! Ne a földön, hanem a mennyországban éljen! Ez valóban mennyországi élet már! 

Isten Szeretete nekünk ajándékozza magát. Ilyen életet készít számunkra az Úr, aki azt mondta: 

Maradjatok meg szeretetemben! ... Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek 

legyen, és ezzel a ti örömötök tökéletesebb, nagyobb legyen! (Vö. Jn 15,9.11) Ha Jézus így mondta: 

Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok (Jn 15,4) - tudniillik már ezen a földön -, akkor 

milyen lehet a mennyországi élet boldogsága Ővele és Őbenne?  

 

 Határozzuk el, hogy akármilyen sötétségen kell is átmennünk, már soha nem akarunk 

visszafordulni, hogy a Szűzanya példáját követve a földön, majd az ő életét élhessük mi is a 

mennyben! 

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

  

Téged az én lelkem kíván keresni, 

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, 

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

 

  



 

117. „Nem látlak, Uram!” 

 

 

Énekeljük 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.  

 

 Ha kezünkbe akad egy lexikon, érdemes megkeresni benne a misztika címszót. A jobb 

lexikonokban általában benne van, de ahogyan a filozófiának sincs egy egységes meghatározása, 

nem lehet csodálkozni, hogy a különböző lexikonok a misztikát is más és más módon írják le.  

 A legtöbbször azonban így határozzák meg: „A misztika: Az elrejtett dolgok ismerete. A 

nem látott dolgok látása, tudása.” Szerintük „az a misztikus, aki emberi erőfeszítéssel próbál 

érintkezésbe, kapcsolatba jutni az Istenséggel, hogy az elrejtett dolgokat megláthassa.” Ez azonban 

eléggé csupán az ember oldaláról való megközelítés, hiszen Isten „misztikus”, vagyis titokzatos 

önközlése csakis Isten ajándéka lehet. De akármilyen beállítottságúak is a lexikonok szerkesztői, 

abban azonban egyetérthetünk velük, hogy az ember lelke szomjazik az Isten után, keresi a 

titokzatos, elrejtett Istent. 

I. A lélek éjszakája 

Mi – Krisztus Urunk ajándékából – valóban a titokzatos, elrejtett Isten arcának ragyogását 

szeretnénk szemlélni! Ennek az útnak egyik szakasza a lélek éjszakája. A következőkben 

részletesebben akarjuk tanulmányozni a sötétség útját, amelyen túljutva azt a nem látható világot 

várjuk, amelyet a Szentlélekben szeretett Fiával Isten-Atyánk készít számunkra, szeretett 

gyermekeinek! 

 

 1. Hunyjuk be a szemünket, hogy érzékeljük a sötétséget!  

 Szítsuk fel szívünkben a vágyat: „Szeretnélek látni, Uram!” 

 2. Amikor az imádságban behunyva tartjuk a szemünket, s csak a sötétséget érzékeljük, 

akkor joggal gondolhatunk arra, hogy „miért nem látlak, Uram?” Ilyenkor valami szomorúság tölti 

be a lelkünket. 

 2.1) Aki ugyanis már megízlelt valamit az Úr édességéből, aki már megtapasztalta, hogy 

milyen jó az Úr (vö. 1 Pét 2,3) –, az attól kezdve még jobban vágyakozik az isteni édesség mélyebb 

megízlelésére. Aki a belső imában (vagyis amikor sikerült a lelke mélyén Istenhez szólni, illetve 

meghallani válaszát) megélt már valami megrendültséget, megtapasztalt valamit az isteni Fölség 

szívet-lelket gyönyörködtető élményéből, az attól kezdve még jobban is vágyakozik rá, és ennek a 

gyönyörűségnek a hiányában csendes szomorúságot él meg: Isten után szomjazik a lelkem, mikor 

mehetek, hogy megjelenjek az Ő színe előtt? ... Szomorkodik bennem a lélek (Zsolt 41, 3.7). Most 

ugyanis inkább csak a sötétséget tapasztalja, és ez szomorúsággal tölti el, hiszen már nagyon 

szeretné „látni” az Urat. 

 2.2) Ha kirándulunk, és valami nagyon finom gombát találunk az erdőben, akkor azt a 

termőhelyet jól megjegyezzük, remélve, hogy majd megint találunk ott újabb gombát. A piacon is 

tudjuk, hogy hová érdemes visszatérni a szép áruért. Milyen bánatosak vagyunk, ha legközelebb 

nem látjuk vágyunk beteljesedését! Az a fájdalmas élmény is – tudniillik hogy nem tudjuk Istent 

megtalálni, hogy nem tudjuk újra megtapasztalni az ő Lénye fenségességétől való 

megrendültségünket, és nem tudjuk érzékelni az ő Szeretete cirógatását, amikor pedig azt úgy 

szeretnénk –, gyötrelmet ébreszt a lelkünkben.  

 3. Az Úristen pszichológiája szerint tehát az imádkozó ember a lélek éjszakájában az Isten 

utáni vágyakozással van betöltve: „Szeretnélek látni, Uram!” A nem-látás gyötrelme fájdalmat és 

vágyakozást eredményez az ember lelkében: „Miért nem látlak még, Uram?”  

 Ez az éj elmúltára, a hajnal hasadására, a nap felragyogására való gyötrődő várakozás 



azonban megtisztulást eredményez a lelkünkben. Nagyobb testvéreink, a szentek – akik már 

végigmentek ezen az úton – mind-mind megtapasztalták a léleknek ezt a szárazságát, belső 

kifosztottsága élményét, a sötét éjszakát. Az ő példájuk segítsen arra a bizalomra, hogy az Úristen 

majd minket is keresztülvezet ezen az éjszakán!  

 3.1) Mondogassuk a Zsoltárossal: Járjak bár halálsötét völgyekben, ott sem félek semmi 

bajtól, mert Te velem vagy! „Hiszem, hogy a sötétben is velem vagy!” Pásztorbotod és 

terelővessződ az én bizodalmam (Zsolt 22,4). A bárányka számára kényelmetlen, fájdalmas a 

pásztor botjának a terelő hatása, amelyet az oldalán érez, hiszen a jó pásztor nem engedi 

elcsatangolni. Mi azonban Jézus nyájához tartozva bizalommal már eleve vállaljuk el azt a 

keménynek tűnő eligazítást, amellyel visszaterelget a jó útra, vagy megtart azon. Tehát indítsuk fel 

a bizalmat: „Még ha sötét is van, és nem látlak, Uram, de megbízom benned! Minden erőmmel még 

szorosabban kapaszkodom irányító kezedbe, amellyel vezetsz.” Jézus a Hegyi beszédben ugyanis 

világosan megadta az útvonalat ahhoz, amelyen járnunk kell, hogy megláthassuk Istent: Boldogok a 

tiszta szívűek, ők meglátják Istent (Mt 5,8). Tehát a lelkünk megtisztulása kell ahhoz, hogy a 

lélek szemével szemlélhessük Istent! 
 3.2) Nagy Szent Leó pápa a nyolc boldogságról mondott beszédében így szól erről: „Méltán 

kapja a boldogító istenlátás ígéretét a tiszta szívű ember. Az igazi Világosság ragyogását ugyanis a 

tisztátalan szem nem is láthatja meg. Ami élvezet a tiszta léleknek, az gyötrelme a bűntől 

szennyezettnek. El kell tehát fordulnunk a földi dolgok meddő káprázatától, és a lélek szeméből ki 

kell törölni a bűn minden szennyét, hogy Isten dicső látásában tiszta tekintettel gyönyörködjék a 

lelkünk!” (Sermo 95,8) Ha tehát az isteni Világosság ragyogásának meglátásához a lélek tisztasága 

kell, akkor nagylelkűen, boldogan vállaljunk el mindent, ami ehhez a megtisztuláshoz segít! 

Előre elfogadjuk Isten-Atyánk szerető cselekvését, amellyel meg akar tisztogatni (vö. Jn 15,2). Ha 

a halál sötét völgyében járok is, akkor sem félek! Ezt a félelem mentes bizalmat próbáljuk 

felcsiholni a szívünkben!  

 

II. A dolgok ismerete segít a félelem oldásában.  

Ezért az orvosok nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is elmondják: „Most ezt fogom 

csinálni, most ilyen érzést fog tapasztalni,” és ezzel készítik fel őket arra, hogy ne legyen a 

számukra sokkoló hatású a beavatkozás.  

 1. A következő imaórákban mi is ilyen elirányító, biztató szavakat kapunk Egyház-

anyánktól, amellyel minket, gyermekeit akar segíteni, hogy ne ijedjünk meg, hanem merjünk 

végigmenni Krisztussal a keresztút fájdalmasan sötét szakaszán át a feltámadás ragyogásába, 

megdicsőülésébe.  

 2. Gondoljuk át előbb az édesanya példáját: Először csak olvas valami receptet egy nagyon 

finom süteményről. Még nem látja, nem ízleli, nem élvezi. Amikor már minden hozzávaló megvan, 

és elkészíti a tortát, akkor azonban már nézi és gyönyörködik benne. Összeállt ugyanis az, amit 

eddig nem látott, amit eddig csak leírásból ismert. Végül pedig családtagjaival együtt megeszi, 

vagyis ízleli azt a finom tortát, és gyönyörködik abban, amit befogad. Csak közben ott volt a 

fáradtság, ott volt a konyhai meleg, a sütő kisugárzásának az eltűrése is. A háziasszonyok azonban 

tudják, hogy érdemes mindent elszenvedni azért, hogy azután az eredmény a családtagok számára 

ilyen kézzel fogható, testet-lelket gyönyörködtető legyen!  

 3. Alkalmazzuk magunkra ezt az élményt! Tanulmányozzuk és használjuk az édes-Anya-

szentegyház jól bevált gyakorlatát, receptjét, hogy mi segít az istenközelség élményére? Melyik az 

az út, amelyen járnunk kell?  

 

III. Hogyan juthatunk túl a sötét éjszakán?  

 

Nézzünk most egy jó bevált receptet a szentek tanításából, hogy ők – akik már megízlelték és 

magukba fogadták Isten-Atyánk édességét, illetve engedték, hogy Isten befogadja az ő lelküket 

szentháromságos önmagába – hogyan jutottak túl a sötét éjszaka testi-lelki megtisztulásán! 

 



 1. Clairvaux-i Szent Bernát ciszterci apát ilyen tanácsokat ad: 

 „A szemlélődés első fokozata az, amikor kitartóan fontolgatjuk: Mit akar az Úr? Mi 

kedves előtte, mit fogad szívesen tőlünk?” 

 A Mennyei Atya tehát szívesen fogadja a készségünket, amellyel ajánlkozunk, hogy – 

akarata szerint – végigmegyünk akár a halál sötét völgyén is a mi Jézus Urunk nyomában. Akkor 

így már mintegy „szemléljük” Őt, Akit ugyan még nem látunk a sötétségben, de tudjuk, hogy ott 

megy előttünk. Tudjuk, hogy ezt akarja az Úr. „Az Úrra figyeljünk”! Azt fontolgassuk, arra 

tekintsünk, amit Ő akar, amit tőlünk vár, és akkor bizalommal mehetünk előre. 

 2. Szent Bernát folytatja: „Hogyha Istennel sem egyesülni, sem hozzá felemelkedni nem 

tudunk, akkor alázkodjunk meg a magasságbeli Isten hatalmas keze alatt! Tegyünk meg 

mindent annak érdekében, hogy irgalomra méltóak legyünk, és kérjük: Gyógyíts meg Uram, és 

meggyógyulok! (Jer 17,14). Vagy: Uram, könyörülj rajtam! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem 

ellened! (Zsolt 40,5)”. 

 Tehát esdekeljünk szüntelenül az Úr irgalmáért, amint azt a Jézus-imában már gyakoroltuk! 

Akkor ugyanis bizalommal remélhetjük, hogy az Úr lesz az, Aki megtisztít bennünket, és 

alkalmassá tesz a látásra. 

 3. Szent Bernát további tanácsot is ad: „Miután szívünk megtisztult az ilyesfajta gondolatok 

révén, már ne a mi lelkünk bajával, hanem az isteni Lélek sok gyönyörűségével foglalkozzunk! 

Ne azt keressük már, hogy mi az Isten akarata mibennünk, hanem hogy milyen az Ő akarata 

önnönmagában!” (Sermo 5 de diversis, 4-5). 

 Tehát már ne a magunk gondjaival foglalkozzunk, ne a magunk tökéletlenségein legyen a 

tekintetünk, mondogatván: – „Jaj, ebben a sötétségben én úgysem tudok előrehaladni, jaj, én nem 

ismerem az utat, jaj, nekem gyenge a lábam, én béna vagyok, én gyenge vagyok, jaj, én egyedül 

vagyok a sötétben!” – hanem Isten gyönyörűségeire irányítsuk lelkünk tekintetét! Azt keressük, 

hogy mennyi mindent kaptunk már Tőle, s milyen Ő önmagában! Tehát ha a halál sötét völgyében 

járunk is, ne ijedezzünk a sötétségtől, hanem azzal a gondolattal töltsük be a lelkünket, hogy milyen 

édes az Úr! (Zsolt 33,9). Milyen jóságos és gyönyörűséges Ő önmagában! Milyen lesz az a 

világosság, amelyre Ő meghívott? 

 Adjuk meg már végre magunkat ennek az isteni vonzásnak! Már ne magunkon legyen a 

tekintetünk! Ne a félelmeink töltsenek be! Ne az úton kapott sebeinket nyalogassuk, hanem 

menjünk előre lélekben a sötét völgy végén túlra, ahol az Úr ragyogó világában majd örvendezve 

meghallhatjuk, amint azt mondják nekünk: Már itt is áll a lábunk kapuidban, ó, Jeruzsálem! (vö. 

Zsolt 121,1.2)  

 

IV. Meddig tart még az éj? 

A természetjárók tudják, hogy a völgyek szélesek a hegy lábánál, de azután egyre szűkebbek 

lesznek. Először csak egy kicsit emelkednek, azután egyre meredekebben. Teremtő jó Atyánk tudja, 

hogy mi milyen gyenge, gyarló emberek vagyunk, akiknek időre van szüksége a távolság 

legyőzésére, idő kell ahhoz, hogy kijussunk a völgyből. Akkor ne türelmetlenkedjünk, hogy: 

„Meddig tart még az éj?”! Elég ha tudjuk, hogy egyszer elfogy a völgy, a sötétség eloszlik, és 

egyszer majd közelebb jutunk a hegy csúcsához, a ragyogáshoz, a Fény forrásához.  

 A tapasztalt hegymászók különböző bázisokat állítanak, ahol lerakják a további úthoz már 

nem szükséges dolgokat. Mi is tegyük le mindazt, ami akadály, ami teher a felfelé menetelésben. 

A fölösleges dolgok elhagyása egyben megtisztulást, megkönnyebbülést is jelent. Aki még nem 

eléggé tapasztalt hegymászó, az összeszed mindent, amit csak talál, mert úgy gondolja, hogy ez is, 

az is bizonyára jó lesz majd a hegycsúcs meghódításához. De a tapasztalt hegyi vezető tanácsolja: 

„Tedd le ezt is, azt is! Ez sem szükséges, az sem fontos!”  

 Amikor már érezzük a nagy Cél vonzását, vagyis hogy ez a titokzatos, végtelen, nagyfölségű 

Isten a maga módján segít az Ő közelségébe eljutnunk, a sötétségen át az Ő világosságába behatolni 

–, akkor ne sajnáljuk letenni a ballasztokat! 

 Ha van valami, amit most le tudunk tenni, akkor már most megtapasztalhatjuk, hogy 

könnyebb a járásunk felfelé a sötét völgyben.  



 Kérjük a Szentlélektől, isteni Vezetőnktől a jó tanács ajándékát: „Szentlélek Úristen, 

ajándékozz meg minket azzal a jó tanáccsal, hogy mit ne vigyünk magunkkal, hanem tegyük le, 

mert az csak felesleges teher lenne! Mutasd meg, hogy mit vigyünk magunkkal, ami segíti az 

előrehaladásunkat!”  

 Kérjük az értelem ajándékát is: „Világosítsd meg értelmünket! Hadd lássuk, mit ne 

tegyünk, és mit tegyünk!”  
 Ahogyan az expedíció tagjai esténként kiértékelik a dolgokat, úgy amikor az imádság útján 

beáll a sötétség, isteni Vezetőnkkel mi is értékeljük ki a már megtett utat, illetve szegezzük 

tekintetünket az előttünk levő útra. Még csak az út kezdetén vagyunk, de lélekben már előre 

tekinthetünk a Célpontra, sőt, boldogít a tudat, hogy Urunkhoz mehetünk, Aki ott áll az út végén! 

 A többit már nem is kell mondanunk. Itt nem a szavak kellenek, hanem a vágyott 

találkozás öröme, amely a sötétség ellenére is betöltheti a lelkünket! Ahogyan a sötét völgyben 

előrehaladó embert élteti a remény, úgy a mi szívünket is éltesse a találkozás örömének reménye!  

 

Ezt a Jézus-ima módjára is meg lehet fogalmazni:  

 Jézusom, szüntelenül remélek Benned!  

 Jézusom, szüntelenül remélek Benned! 

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

 Téged az én lelkem kíván keresni, 

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni. 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, 

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

  



A) A SZÁRAZSÁG IMASZAKASZA 

 

 

118. Magatartásunk a lelki szárazságban  

 

 

Imádkozzuk a 128. számú éneket: 

 Porba hullok én Előtted, drágalátos nagy Szentség, 

 Úr Krisztusnak teste s vére, elrejtőzött Istenség! 

 Könnyben úszik mind két szemem, mint a tenger, üdvöm nagy; 

 Mert hitem és szívem mondja: Isten Fia, jelen vagy! 

 

 Olyan jó, amikor a hitem is mondja, meg a szívem is tudja: „Isten Fia, jelen vagy!” Sokszor 

azonban nem érezzük, vagyis szívünk szeretete nem jelzi Isten jelenlétét. De a hitünkkel akkor is 

mondhatjuk: „Hiszem, hogy jelen vagy!” 

 

I. A lelki szárazság  

 

 1. Sokszor csak fájó lélekkel tudjuk elviselni azt a kínlódást, hogy nem látjuk az Urat. 

Hiányzik az Úr édes jelenlétének a megtapasztalása. Ez a lelki szárazság, amikor az ember 

száraznak, elfásultnak érzi lelkét, életét! Nem arról van szó, hogy kiábrándultság uralkodott el 

bennünk Istennel kapcsolatban, hanem inkább a felfokozott vágyról, hogy szeretnénk a szívünkkel 

megtapasztalni Isten jelenlétét, még inkább színről színre meglátni Őt, mert az Úr megígérte az 

istenlátást. Csakhogy a lélekben ott van a fájdalmas élmény: „Nem érzem közelségedet, Uram!” 

1) Jézus azonban a boldogító istenlátás ígéretét adta a tiszta szívű embernek (vö. Mt 5,8), 

vagyis megtanított arra, hogy Isten szemléléséhez a lélek megtisztulása kell!  

 Indítsuk fel tehát magunkban a vágyat erre a megtisztulásra: „Uram, szeretnék egészen 

tiszta lenni, Tehozzád méltó, hogy a látásomat semmi se zavarja, Tőled semmi se válasszon el!” 

2) A Zsoltáros is tanít, hogy könyörögjünk ezért: Újíts meg minket, mindenható Isten! 

Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! (Zsolt 79,4) Jézus pedig világosan megmagyarázta: 

Az igazság szabaddá tesz benneteket (Jn 8,32). Szabaddá tesz bennünket az a Fényes Ragyogás, Aki 

maga az Isten. A Zsoltáros azt is elmondja, hogy hogyan tisztít meg bennünket Isten. Az egyiptomi 

kivonulásra utal: Egyiptomból telepítetted át szőlődet, népeket űztél el, hogy elültethesd. Helyét jól 

megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet (Zsolt 79,9.10). A mi új Mózesünk, Jézus 

vezetésével az Úr a keresztség vizében vezet ki bennünket a bűn rabságának házából. 

Megtisztít, hogy „beállítson majdan szobros csarnokába” (Babits Mihály: Psychoanalysis 
Christiana), s a szentek között kapjunk helyet. Ezt a megtisztítást kell elviselnünk, ahogyan a 

gyermek is elszenvedi a megcsutakolást. Édesanyja ugyanis azt akarja, hogy tiszta legyen, és úgy 

ölelhesse magához. 

3) A megtisztulás gyötrelmes szakaszában megvigasztalhat bennünket Izajás próféta is, 

akinél az Úr azt mondja a választottjainak: Neved nem lesz többé „Elhagyatott!,. országodat sem 

hívják úgy, hogy „Pusztaság!”. – „Gyönyörűségem!” lesz a neved, és országodé: „Menyasszony!”, 

mert gyönyörűségét leli benned az Úr! (Iz 62,2.4). Tehát az Istennel való életünkben van egy olyan 

szakasz, amikor „Elhagyatott!-nak hívnak, vagy legalábbis úgy látszik, hogy olyanok vagyunk, 

mint akit az Úr elhagyott, mint akit az Isten megvert, ahogyan Jahve szolgájáról mondja ugyancsak 

Izajás próféta (vö. Iz 50,6). 

4) Az Ószövetség imádkozó embere is megélt ilyen nehéz szakaszokat. A megpróbáltatások 

idején ezt mondja az Úrnak: Az ellenség üldözőbe vett, hogy az életemet a földre tiporja. Sötétségbe 

taszít, mint a régen megholtakat (Zsolt 142,3). A sötétségben nem azt mondja: – „Hol van az 

Isten?” –, hanem a sötétségből is Istenhez kiált. Bármennyire is tragikusnak tűnik a helyzete, hiszen 

egészen elcsügged a lelke, és a szíve is megdermed benne, mégis ott él lelkében a bizalom a 

szabadító Isten iránt, hiszen így folytatja: A régmúlt napokra emlékezem. Végiggondolom minden 



tettedet. Azon elmélkedem, amit kezed művelt (Zsolt 142,4.5). 

5) Ez egy csoda jó recept: „Amikor a sötétség miatt nem látok, amikor a szívem nem lángol, 

amikor az életem nem érzi Isten jóságát, akkor idézzem fel a régi eseményeket: az Úr hatalmas 

jobb kezének erejét, nagy tetteit, amelyeket velem művelt!” 

6) De a múlt felé fordulás mellett legyen meg a jövő felé való irányulás is! A Zsoltáros ezt 

is tanítja: Kezemet Feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem Utánad eped. Siess, hallgass meg, 

Uram! Már a lelkem is eleped. Mutasd meg, melyik úton járjak, (tudniillik a jövőben) mert Hozzád 

vágyódik a lelkem! (Zsolt 142,6.8)  

7) Ha most itt az imádságban – a hitem által – meg tudom tapasztalni Isten közelségét, 

jelenlétének örömét, akkor engedjem, hogy elárasszon ez az öröm! 

8) Ha nem tudom megtapasztalni, akkor megélhetem a sötét éjszaka imáját. De tudnom 

kell: Lesz majd egyszer hajnalhasadás, még ha addig várakoznom is kell! Az elmúlt napok 

fényességéből, a ragyogó szép élményekből erőt merítve tárulkozzam ki a jövő Napom felé! 

Nagyon fontos ez a hűséges, készséges magatartás. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Mindezek 

most ránk szakadtak, Téged mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg a szövetségedet. Szívünk nem 

fordult el Tőled! Lépteink utadról le nem tértek, pedig megaláztál a sakálok földjén minket, ránk 

borítottad a halál árnyát (Zsolt 43,18.20). 

2. Ha Isten ószövetségi választottainak ilyen megpróbáltatásokon kellett átmenniük, akkor 

az újszövetségi választott lélek sem csodálkozhat azon, hogy Isten megpróbálja. 

 Nekem is fel kell készülnöm Isten akaratának készséges elfogadására! Bármit is kér tőlem a 

jövőben, P. Hunya Dániel S. J. szavaival mondjam: „Már most eleve elfogadom a jövőmet, annak 

minden ismeretlenségével, sötétségével együtt.” Nem kell ismernem a részleteket, elég, ha azt 

tudom, hogy Isten-Atyám szeretete készíti számomra a jövőt az én egyéni megszentelődésem, 

illetve embertestvéreim megszentelődése érdekében!  

 Hiszen „senki sem sziget”, ahogy Thomas Merton, a trappista lelki író mondja. Senki sem 

izolált, elszakított személy, a többiektől függetlenül létező lény.  

 Ha Márton Áron püspök, illetve Szabó Dezső író tudott így fogalmazni: „Minden magyar 

felelős minden magyarért!”, akkor a keresztény is tud így fogalmazni: „Minden keresztény felelős 

minden emberért!” Az én megszentelődésem a többiek megszentelődését, vagyis egyre mélyebben 

Istenhez kapcsolódását szolgálja! A lelki felkészüléshez szükséges annak a világos látása is, hogy 

megszentelődésünk nem csupán a mi erőfeszítésünk eredménye, hanem legfőképpen Isten 

műve.  

 Szent Ágoston így mondja: „Isten, aki megteremtett téged nélküled, nem fog üdvözíteni 

téged nélküled”, – vagyis a te közreműködésed nélkül! Az elsődleges cselekvő mégiscsak az Úr. 

Istennek ezt a megszentelő tevékenységét el kell fogadnunk. Ha úgy tűnik, hogy kemény az a 

pedagógiai módszer, amellyel az Úr dolgozik, akkor is el kell viselnünk! Egyesek azt gondolják, 

hogy az Istenhez való közeledés, a Vele történő találkozás, illetve ahogyan Ő keresi a szívünket, azt 

jelenti, hogy Ő mindig békével, vigasszal és örömmel árasztja el az embert. Tény azonban, hogy 

sokszor a lelki eufória, vagyis belső derű és béke szakasza után a lélek – aki pedig nagylelkűen állt 

az Úr szolgálatában – hirtelen azt veszi észre, hogy szenvedés veszi körül, meg van fosztva minden 

vigasztól, és általában mindenütt a csüggedés kísértése veszi körül. Ez nem véletlen, mert az Úr a 

mi érdekünkben – nem csupán édes vigaszokkal, hanem fájdalmas megpróbáltatásokkal is 

közeledik! 

3. A lelki élet elején az Úr magához édesgeti a lelket, hogy az megízleljen valamit Isten 

édességéből, az Istennek élés gyönyörűségéből. Mint ahogyan a gyermeket is cukorkával 

édesgetjük magunkhoz, vagy ahogyan a költő mondja: Csalogatja csemegével Muci paripáját 

(Arany János: Rozgonyiné). De ahogyan előrehaladunk a lelki életben, rá kell jönnünk, hogy ha 

csak azt keresnénk, ami nekünk jó, az csak egy fajta lelki önzés lenne.  

3.1) A lelki élet iskolájának ebben a magasabb osztályában tehát meg kell tanulnom Istent 

Önmagáért keresnem és szeretnem! Akkor is, ha nem ad lelki édességeket, vigaszos 

kegyelmeket, akkor is, ha kemény a kereszt, amelyet a vállamra tett, akkor is, ha száraz a kenyér, 

amelyet a vándorlásom alatt lelkem táplálására kapok Tőle. Isteni Mesteremet gyermeki 



bizalommal elfogadom lelkem Tanítójának (vö. Mt 23,10). Az Istennel való teljes egyesülés, az 

Istenben való átalakulás ugyanis megköveteli a lélek abszolút megtisztulását minden rendetlen 

ragaszkodásától, vagyis hogy szabaddá váljon mindattól, ami akadályozná az Istennel való 

kapcsolatot. Ennek a tisztulásnak annyira teljesnek kell lennie, hogy azt – amint Keresztes Szent 

János tanítja – az ember nem is képes egyedül megvalósítani. Isten közreműködésére van szükség, 

Neki kell kitépnie belőlünk mindazt, amitől mi magunk képtelenek lennénk teljesen megszabadulni. 

Önszeretetünk kibúvói ugyanis annyira körmönfontak, és olyan rejtett beleegyezésekre késztetnek, 

hogy saját magunk nem tudjuk azt sem leleplezni, sem felszámolni. Önszeretetünk ugyanis 

megjellegezi cselekedeteinket, sőt még az imáinkat is. Az ideális az, amikor azért akarunk 

imádkozni, hogy Isten tetszésére legyünk. De felüti a fejét az önszeretet: „Én akarok Isten 

tetszésére lenni! Én akarok vigaszt és örömet találni!”, vagyis mindezekkel csak az ösztöneink 

kielégítését szolgáljuk. Mindazokat, akik valójában Istent akarják szeretni – és ezt meg is mutatják 

azzal, hogy hűségesen gyakorolják a lemondást és a belső imát –, Isten meg akarja szabadítani 

ezektől a gyengeségektől és gyerekességektől. Ha én nagylelkű vagyok Isten iránt, akkor Ő – Akit 

nagylelkűségben nem lehet felülmúlni – elém jön, hogy a lelki élet egy magasabb szintjére emelje 

fel a lelkemet! Olyan ez, mint a menyasszony felékesítése: „Szépségének ára van! Ki kell bírnia!” 

Nekem is ki kell böjtölnöm a felkészülés időszakát!  

3.2) Pontosan emiatt a felkészülés miatt helyezi Isten az embert a lelki szárazság 

állapotába, amikor a lelki vigasz megszűnik, és az ima sötétté és hideggé változik. Bár a lélek most 

is a már sokszor gyakorolt módon készül az imára, vagyis: 

 – Isten jelenlétébe helyezkedik,  

 – kitárja a szívét az Ő igazságának a befogadására,  

 – felcsiholja a szívét a szeretet lángolására,  

 – és akaratát Isten üzenetének készséges megvalósítására, 

de mégis az az érzése, hogy 

 – nem találja Istent,  

 – nem hallja az üzenetét, 

 – nem lángol a szíve,  

 – gyötrődik az akarata,  

 – elméje szinte teljesen kiürül az Istenre irányuló gondolatoktól,  

 – ugyanakkor képzelete fergetegesen kavarog,  

 – állandóan az elszórakozottság gyötrelme gyötri, 

 – szíve olyan hideg, mint a jégcsap,  

 – és amikor az akaratával szeretné bizonyítani a szeretetét, nem érzékeli szeretetének az 

áramlását. Úgy tűnik, hogy a lelkében a virágzó tavaszt a zord téli sötétség váltotta fel. Másnap 

ugyanezekkel a nehézségekkel találkozik, és harmadnap ugyanígy.  

3.3) Keresztes Szent János nagy szakértelemmel tárgyalja a lelki szárazság témáját. A sötét 

éjszaka elemzése központi helyet foglal el tanításában. Ez nagy vigaszt nyújt a megpróbáltatást 

szenvedő léleknek. Megérteti, hogy ez az Istentől származó megpróbáltatás valóban nagy 

kegyelmet rejt. Ez nem visszaesés, hanem ez a lelki élet egy magasabb szintjére szóló isteni 

hívás.  

4. Amikor Isten a lelki szárazságot küldi, akkor az a biztos haladás eszköze! Erről így ír P. Gabriele 

di S. M. Maddalena karmelita atya: „Aki a lélek sötétségét tapasztalja az Istennel való 

kapcsolatában, annak először is nem szabad aggódnia! A bizalmat kell magában felindítani” 

(Istennel egyesült élet Keresztes Szent János szerint, 57-59.).  

 

II. Mit tegyek a lelki szárazság állapotában?  
 

 Mélyítsem a szentháromságos egy Istennel való kapcsolatomat: 

 1) Mondogassam: „Atyám, Rád hagyatkozom!” (Boldog Charles de Foucauld). A 

sötétségben, amikor nem tudok imádkozni, amikor nem látom Azt, Akihez szól az imám, akkor újra 

és újra ismételjem meg ezt a vallomást: „Atyám, Rád hagyatkozom!” – És ezt nem csupán öt percig 



vagy negyedórákig mondhatom Neki, hanem hűségesen mindvégig, ameddig a sötétség tart.  

 Azután egyszer csak megállhatok a szavakkal! Most már nem mondanom kell a 

ráhagyatkozásomat, hanem egyszerűen hagyni, hogy áradjon a szívemből a ráhagyatkozásom az én 

szerető Atyámra! Ez a ráhagyatkozás által történő összekapcsolódás Isten-Atyámmal olyan édes tud 

lenni, hogy az ember lelke megvigasztalódik minden sötétség és szárazság ellenére is.  

 Hasznos a Zsoltáros tanítása szerint kezeimet az Úr felé tárni (vö. Zsolt 142,6), ölelésre 

tárni, Isten átölelő Szeretetének a befogadására kitárni. 

2) Imádságomat irányítsam a második isteni Személy felé azokkal a szavakkal, amelyeket 

Szent Fausztina nővérnek tanított, de nekem is szólnak: Jézus, bízom Benned!  

 Minél többször megvallom az iránta érzett bizalmamat, annál jobban meg fogom érezni: 

„Bízom Benned, Uram, Jézus!” 

3) A hosszú éjszakában hívogassam, kérleljem a Szentlelket is: Jöjj, Szentlélek, Úristen! 

(Ho. 259)  

4) Nem sírásra görbülő szájjal, hanem bizalommal teljes gyermeki szeretettel kérleljem a 

szép Szűzanyát, mennyei Anyácskámat, járjon közben értünk a szentháromságos Úrnál:  

 

 Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!  

 Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.  

 Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.  

 Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg.  

 Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!  

 Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen. 

  



119. A lelki szárazság természetes okai 

 

 

Énekelve imádkozzuk a 97. számú éneket!: 

 Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk édességed sugarát! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek Istenünk! 

 

 Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet. 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek Istenünk! (vagyis szárazságunkra áraszd 

rá kegyelmedet, szárazságunkban légy velünk!)  

 

 A lelki szárazság: az érzékek és a lélek vigasztalásának a hiánya. Az Úristen irgalmából 

bizonyára megtapasztalhattuk már, hogy a kegyelmi vigasztalások egyrészt megkönnyítik az imát, 

másrészt pedig elősegítik az imádság gyümölcsét, vagyis az erények gyakorlását. Olyan könnyű 

ilyenkor imádkozni és a jót tenni! A lelki szárazság idején viszont minden erőfeszítésünk ellenére 

sem ízlik az ima, illetve nehéz az erények gyakorlása. Csak az akarat mozgat a jóra.  

 A lelki szárazság tudatos feldolgozása nagyon fontos. Ha tudjuk, hogy mi miért történik, 

sokkal könnyebb annak az elfogadása. Minden ember szenved, a hívő ember is. A keresztény 

azonban látja a szenvedés értelmét, tudniillik hogy azt Krisztussal egyesítve felajánlhatjuk a 

magunk és mások bűneinek az engesztelésére. Az értelmetlen szenvedés kétszeresen fáj, 

nemcsak a testnek, hanem a léleknek is. Segít tehát, ha megismerjük a lelki szárazság okait, mert 

akkor könnyebb azt hordozni, elviselni.  

 A lelki szárazságnak két nagy eredője van: az egyik, amikor természetes okokból fakad, a 

másik pedig, amikor természetfeletti okokból. Most nézzük meg, hogy milyen természetes 

jelenségek okozzák a lelki szárazságot? 

 

 

 I. A természetes eredetű jelenségekből fakadó lelki szárazság 
 

 1. A pszichofizikai, vagyis testi-lelki rosszullét 

1.1) Valamilyen természetes külső behatás következtében nincs kedvünk az imádsághoz. 

Elég egy nagyfokú fáradtság, szinte legyőzhetetlen aluszékonyság, amikor az agy eltompul, és nem 

tud szárnyalni a lélek. Külső fizikai hatásra, például a fullasztó hőségben, amikor az ember alig kap 

levegőt, bizony nem nagyon tud lelkesedni. Vagy a fogvacogtató hidegben nem könnyű 

elmélyülten, összeszedetten imádkozni. Végső fokon fizikai alapon jött létre a rossz hangulat, 

amely akadályozza a lelkes imát. Mindenesetre a tapasztalat azt mutatja, hogy a nehézségek 

elmúltával a szárazság is elmúlik. A hőséget felváltja az enyhület, a téli hideget a tavasz, a 

fáradságot vagy éppen a rossz emésztés gyötrelmét kidolgozza a szervezet. 

 1.2) Persze vannak olyan természetes, testi-lelki vonatkozású jelenségek, amelyek nem 

múlnak el egykönnyen. Ilyen például a sokáig, hosszú éveken át viselt betegség, amely igencsak 

próbára teszi a türelmünket. Persze az Úristen gondot visel az évek óta ágyban fekvő betegre is. 

Élete nemcsak lelki szárazságban telik el, hanem sokszor megtapasztalja az Úr vigasztalását is.  

 1.3) Még fájdalmasabb esemény kedves hozzátartozónk halála. Már nem tudja felénk 

sugározni szemének ragyogását, szívének szeretetét. Iszonyatos hiány tud lenni egy-egy 

hozzátartozó eltávozása! Lelki szárazságot, sötétséget, sötét éjszakát él meg az ember, amikor ilyen 

kereszttel látogatja meg az Úr. De szüntelen tudnunk kell: Az istenszeretőknek minden a javukra 

szolgál! (Róm 8,28) Ő majd úgy kanyargatja életünk útjait, hogy ne szűnjön meg a 

szeretetkapcsolat elhunyt szeretteinkkel, sőt inkább mélyüljön és lelkibbé váljon! 

 2. A természetes lelki szárazság másik oka a lelki hűtlenség. Ez alatt a bocsánatos bűnöket 

értjük, vagyis amikor tudatos mulasztást követünk el, amikor a lélek szabad elhatározással 

visszatér a tökéletlenségekhez, a rosszhoz, a bűnhöz. Ha a saját hibánkból esünk lelki szárazságba, 

akkor nem valami váratlan gyengeségről van szó, amelynek elmúltával a lélek azonnal bűnbánatot 



tart, és szilárd akarattal feláll, hogy újra gyakorolja az erényeket. A tudatos mulasztásokkal az 

ember a saját kedvét keresi, a rendetlen vágyait, amikor is egyre több olyan dolog lesz az életében, 

amelyhez rendetlenül ragaszkodik, önmaga örömét keresi, bár tudja, hogy ez nem tetszik az Úrnak! 

Alapjában véve apró, kis dolgokról van szó, például:  

 – a nyelv meg nem fékezéséről, amikor pedig már elhatározta, hogy fegyelmezi a nyelvét, 

 – a türelmetlenség megengedéséről, pedig már régen elhatározta, hogy törekszik a szeretet 

gyakorlására,  

 – az alázat hiányáról, amikor nincs az emberben elég készség, hogy mindenben Istent tegye 

az élete legelső helyére, azaz magát fontosabbnak tartja a lelki gyakorlatoknál, az Úristenhez való 

kapcsolódás cselekedeteinél.  

 A bocsánatos bűn olyan, hogy ha nem küzdünk ellene, akkor erőre kap, követelődzik, újra 

meg újra tért akar nyerni az életünkben. Ekkor az ember elkezd lefelé csúszni. A bocsánatos bűnök 

nyilván nem adódnak össze egy halálos bűnné, azok még a százegyedik alkalommal is bocsánatos 

bűnök maradnak. Az ember – mivel nem követett el halálos bűnt – továbbra is a megszentelő 

kegyelem állapotában él, de a lélek lobogása szürkül minden egyes bocsánatos bűn tudatos 

elkövetésével. Amikor az ember a teremtményekben meg nem engedett módon keresi az örömét, 

akkor már nem marad szabad Isten szeretetére, és így egyre jobban a lelki szárazság tölti be az 

életét. 

3. A természetes szárazság harmadik oka a lelki langyosság, a közömbösség, vagyis 

amikor az ember sem a jóval, sem a rosszal nem törődik. A langyos ember olyan, hogy nem is 

nagyon áll ellene a gonosznak, de nem is nagyon törekszik a jóra. A lelki írók szokták használni ezt 

a hasonlatot: „Megpihen, mint a disznó a pocsolyában”, és jól érzi magát benne; közömbössé válik. 

 Maga Jézus ad eligazítást arról, hogy mennyire nem kedves ez előtte: Bárcsak hideg lennél, 

vagy forró! De mivel langyos vagy, kiköplek a számból (Jel 3,16). Ez nagyon fájdalmas, észre térítő, 

felrázó mondat! Halljuk meg az Úr másik szavát is: Akiket szeretek, azokat korholom és 

megfenyítem! Buzdulj fel, és tarts bűnbánatot! (Jel 3,19).  

 

 

 II. Milyen legyen a magatartásunk a lelki szárazságban? 

 

 Ha jobban ismerjük a lelki szárazság természetes okait, ez segít, hogy ne nyugtalankodjunk 

a szárazság beköszöntésekor! Tehát:  

1. Viseljük el a testi-lelki külső hatásokat! A bocsánatos bűnöket és a lelki 

hűtlenségeket tudatosan kerüljük el! A közömbösséget semlegesítsük tüzes lelkűséggel! Szent Pál 

mondja: Igyekvésetekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek, tüzes lelkűek! Az Úr az, akinek 

szolgáltok (Róm 12,11). Tehát amikor az ember tapasztalja magában a szárazságot, az imára való 

kedvtelenséget, ne ijedjen meg! Próbálja feltérképezni, hogy miből ered az ilyen lelki szárazság! Ha 

felismerjük, hogy külső körülményektől függ, vagy a mi belső hűtlenségünktől, 

közömbösségünktől, akkor tegyünk arról, hogy azokat elkerüljük! 

2. Gondoljunk a már eddig megtapasztalt szépre és a jóra! A hideg ellen fűtéssel 

védekezünk, a meleg ellen pedig hűvös szobába vonulunk. A hévben maga a Szentlélek lesz hűvös 

árnyékunk (vö. Ho. 259,4). Tehát ne hagyjuk, hogy a szárazság győzedelmeskedjék rajtunk, hanem 

a rossz hangulatot pozitív gondolatokkal győzzük le! 

3. Engedjük be a szívünkbe a Szentírás tanítását, a kinyilatkoztatás üzenetét! Például: Nem 

veszítjük el a bátorságunkat, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról 

napra megújul. A pillanatnyi könnyű szenvedésünk ugyanis a mennyei dicsőség túláradó, örök 

mértékét szerzi meg számunkra. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük a 

tekintetünket! A látható ugyanis ideig tartó, a láthatatlan viszont örök! (2 Kor 4,16.18)  

 4. Próbáljuk megőrizni a reményünket! Ha a külső körülmények azt eredményezik, hogy a 

külső ember romlásnak indult bennünk (vö. 2 Kor 4,16), akkor is van remény, mert Krisztus 

legyőzte a bűn büntetését, a szenvedést és a halált. Csak még várakoznunk kell a győzelem 

elérésére, csak még alkalmassá kell lennünk arra a feltámadásra, amelyben Jézus részesít 



bennünket! Tehát még csak a felépülés szakaszában vagyunk. Akkor most indítsuk fel a vágyat: 

„Uram, feltámadt Jézusom, szeretnék Veled lenni, bármibe is kerül!” Szent Pál tanítása szerint: A 

szenvedés pillanatnyi, könnyű, a mennyei dicsőség pedig majd örök lesz. Üzleti befektetésnek is jó: 

A pillanatnyi, kis áldozatokért elnyerni az örök dicsőséget! Tehát amikor a lélek megérzi a 

szárazságot, akkor a jövendőre tekintsen! Szent Pál így mondja: A láthatatlanra szegezzük a 

tekintetünket, mert a láthatatlan örök (vö. 2Kor 4,17.18). A tekintetnek ez az örök Istenre való 

szegezése a szemlélődés útja: Irányítsuk lelkünk tekintetét a láthatatlan, örök Istenre! 

5. Emeljük lelkünket a magasságban lakozó Isten-Atyánkhoz! Próbáljuk érzékelni 

emberi mivoltunk nyomorúságait, fáradtságunkat, gyengeségeinket! Ebből a mélységből kiáltsunk 

az Úrhoz! (Vö. Zsolt 129,1)  

6. Segítségül lehet hívni a szomjazás képét is: Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten 

után! (Zsolt 41,3). „Hozzád száll fel a vágyam, Istenem!” 

7. Az éhség élménye segítségével próbáljuk átélni a lelki szegénységet! Ezek a lelki 

irányulások – azaz lelkünk szemének, szomjának vagy éhségének Isten felé irányítása – segítenek 

abban, hogy kimoccanjunk a lelki szárazságból, felfelé irányuljunk, kiemelkedjünk. 

8. Gondoljunk arra, hogy Isten atyai szeretettel hajol le hozzánk! A lelki szárazságban 

nemcsak én, a lelki ember küzdök a magam erejével, hogy tekintetemet, szomjúságomat, éhségemet 

Istenhez irányítsam, hanem Isten is lehajol hozzám! Maga a Szentlélek tesz tanúságot a lelkünkben, 

hogy Isten fiai vagyunk! Ha pedig fiai, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig 

társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk! Az a 

véleményem, hogy a jelen szenvedések nem mérhetőek ahhoz a dicsőséghez, amely nyilvánvaló lesz 

rajtunk. A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja (Róm 8,16.19). Tehát 

Isten-Atyánk megkönyörül az Ő gyermekein, akik a lélek szárazságában gyötrődnek. Nekünk is 

mondja: Te vagy az én szeretett fiam! (Mt 3,17). Maga a Szentlélek tesz tanúságot arról, hogy mi 

Isten gyermekei vagyunk! (Róm 8,16). Kinyilvánítja, kinyilatkoztatja nekünk: „Nem baj, ha még 

nem érzed Isten-Atyád szerető cirógatását. Most elég, ha hiszel Mennyei Atyád jóságában, mert 

még nem a szemlélés, hanem a hit állapotában élsz (vö. 2 Kor 5,7). Ezért ébresszük fel a hitet: 

„Mennyei Atyám, én elhiszem tanúbizonyságodat, hogy a Te gyermeked vagyok!” A 

kinyilatkoztató Isten azt is üzeni Szent Pálon keresztül: Előbb van a szenvedés ideje Krisztussal 

együtt, hogy azután majd meg is dicsőüljünk Krisztussal együtt (vö. Róm 8,17). Most megint 

kicsillámlik „az üzleti szempont”: Ez jó befektetés lesz. Szent Pál ért a dolgokhoz. Azt mondja: A 

jelen élet szenvedései nem mérhetőek az eljövendő dicsőséghez, amely nyilvánvalóvá lesz rajtunk 

(vö. Róm 8,18). Tehát érdemes elvállalnunk e földi, mulandó élet minden szenvedését, szárazságát! 

Kissé kisarkított megfogalmazással: „Ez a kis befektetés hatalmas haszonnal jár!” A keresztény 

ember persze nem nyerészkedni akar Istenen, hanem Isten gondolatát akarja elvállalni: Örökre 

együtt lenni Istennel, még ha ehhez a lelki gyermeki – Isten atyai együttlétünkhöz a szülés 

fájdalmait nekünk is el kell viselnünk. Tehát a lelki szárazságban legyen számunkra vigasztaló 

Isten-Atyánk hozzánk állása, amellyel a Szeretetét küldi, a Szentlelket sugározza ránk! Amíg ez be 

nem teljesedik, addig csak sóvárogjunk Isten gyermekeinek a megnyilvánulása után! Ez a sóvárgás, 

vágyakozás megint csak kilendít bennünket a kedvtelenségből, felemel Isten-Atyánkhoz, sőt 

megtapasztalhatjuk – a hitben mindenképpen –, hogy Isten az Ő Szeretetével, Szentlelkével lehajolt 

hozzánk. Velünk van a szárazságban, a nyári hőségben is.  

9. Gondoljunk arra, hogy Isten a megpróbáltatás tüzében tisztítja a lelkünket! A lelki 

szárazság megpróbáltatásaival kapcsolatban érdemes szívünkbe táplálni a következő szentírási 

gondolatot is: Örüljetek, ha esetleg egy kissé szomorkodnotok is kell a sokféle kísértés miatt, hogy 

kipróbált hitetek, amely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál, dicséretre, dicsőségre 

és tiszteletre méltó legyen Jézus Krisztus megjelenésekor. Őt, bár nem láttátok, szeretitek; bár most 

sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, ujjonghattok majd a megdicsőültek 

kimondhatatlan örömével, amikor eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét (1 Pét 1,6.9). 

Tűzpróba! Ha az aranyat tűzben tisztítják, akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy a lelket a 

megpróbáltatás tüzében tisztítja az Úr. A hőség a gyulladási hőfok elérésére segít, amikor majd 

megszűnik a szárazságom, és végre lángolhat a lelkem! Ha kell, akár összeszorított foggal is, de 



még inkább Isten gyermekeinek belső békéjével, megnyugvásával, Isten akaratába való 

belenyugvásával indítsam fel a hitet abban az Istenben, Akit még nem látok. Szent Péter így 

mondja: Bár nem láttátok, hisztek benne. Indítsuk fel a reményt: Elérhetjük hitünk célját, lelkünk 

üdvösségét! Majd indítsuk fel a szeretetet: „Bár nem látlak, Uram, de mégis szeretlek!” A 

Bölcsesség könyvéből ugyanezt a tanítást kapjuk: Az igazak kevés fenyítés után nagy 

jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket, mint az 

aranyat a kohóban, megvizsgálta, és elfogadta őket égőáldozatul (Bölcs 3,5.6). Itt már egyértelmű 

tanítást kapunk arról, hogy mi a lelki szárazság célja: Isten azért tesz próbára bennünket, hogy  

 – magához méltónak találjon!  

 – magához ölelhesse a lelkünket, 

 – elfogadja az életünket és annak áldozatait égőáldozat gyanánt. Tehát ne 

nyugtalankodjunk, ha a lelki szárazság gyötrelme kínoz! Nem félünk, mert van értelme a 

szenvedésünknek. Az áldozat Krisztus áldozatával egyesítve a titokzatos Test lelki 

előrehaladására szolgál. 

10. Legyünk hűségesek Istenhez! Az ószövetségi szentírási könyvből tudjuk, hogy Tóbiás, 

bár hűséges volt az Úrhoz, mégis megpróbáltatás érte, megvakult. Felesége is csak szidta (vö. Tób 

2,10.14). Tóbiás azonban az Úr irgalmába kapaszkodott, és arra hivatkozott, hogy szentek ivadékai 

vagyunk (Tób 4,12). Tehát legyünk hűségesek, ahogyan a szent őseink is kitartottak Isten mellett 

megpróbáltatásaik ellenére is. Szent Pál azt tanította: A szenvedés, a szárazságban való 

megpróbáltatás is a dicsőségünkre szolgál. Azzal vigasztalt, hogy pillanatnyi, könnyű szenvedések 

ezek (2 Kor 4,17), azaz majd elmúlnak. Mi pedig tudatosítsuk: A lélek szárazságában a helyes 

magatartás: a hűség Istenhez. A régi, szép, értékes napokra visszagondolva, az akkori hűséget 

felidézve vállaljuk újra a helytállást: „Kitartok, Uram, bármit is élek át a lelki életem folyamán!” 

Tehát ne ijedjünk meg a lelki szárazságtól, mert mindezeknek a lelki szárazságoknak az az 

értelme, hogy Isten nagy kegyelmeket készít a számunkra: A lelki élet magasabb szintjére hív, a 

nagyobb szeretetlángolás szintjére. Vagyis amikor Isten küldi a lelki szárazságot, akkor az a biztos 

előrehaladásunk eszköze lesz. A lelki szárazság Isten szeretetének a jele!  

 

 II. János Pál a harmadik évezred kezdetére nagyon fontosnak tartotta hangsúlyozni az isteni 

irgalmasság üzenetét, amelyet Jézus Szent Fausztina nővéren keresztül nyilatkoztatott ki a világnak. 

Amikor a pápa Krakkóban, Fausztina nővér kolostorának közelében 2002. augusztus 17-én 

felszentelte az Isteni Irgalmasság bazilikáját, akkor a zarándokok lengyelül ezt a kis fohászt 

énekelték:  

Jezu, ufam tobie! – Magyarul így énekelhetjük: 

 
 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 
 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 

           Jé – zu– som,    bí – zom  Ben – ned! 

 
 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 

           Jé – zu– som,    bí – zom  Ben – ned! 

 
 ————————————————————————————————————————————————————————— 
 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————————————————————————— 

 

           Jé – zu– som,    bí – zom  Ben – ned! 

 

 

 Indítsuk fel azt a bizalmat, amelyet Jézus kér tőlünk. Ő irgalmas hozzánk a szárazságunkban 

is. Ezt az imát – ugyanúgy, ahogyan a Jézus-imát – újra meg újra imádkozhatjuk, énekelhetjük. 

Most már nem annyira az Úr irgalmáért esedezünk, ahogyan a lelki élet elején a Jézus-imában 



(Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!), hanem itt a 

megtapasztalt irgalom újra meg újra történő megéléséről van szó:  

 Jézusom, bízom benned! – „Bízom a Te irgalmadban!”  

 

Ilyen bizalommal teljes lélekkel, ilyen Isten irgalma iránt érzett bizalommal imádkozzuk újra:  

 Jézusom, bízom Benned! 

 Jézusom, bízom Benned! 

 Jézusom, bízom Benned! 

 

Engedjük, hadd szálljon szívünkből a bizalom egyre szabadabban felfelé az Úrhoz!  

 Jézusom, bízom Benned!  

 Jézusom, bízom Benned!  

 Jézusom, bízom Benned! 

Mint a Jézus-imában, itt is együtt van a végtelen irgalom, Jézus irgalmas Szíve, illetve a mi 

irgalomra rászoruló szívünk. 

 Bizalommal hívogassuk, kérleljük Istennek ezt az irgalmát!  

 

 JÉZUS, MI és a BIZALOM: együtt vagyunk ebben az imában: vagyis együtt vagyunk 

Jézussal az imában! 

  



120. A természetfeletti szárazság 

 

Énekelve imádkozzuk a 259. számú éneket: 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen 

 Mennyből fényességedet, mennyből fényességedet! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek Úristen! 

 

 I. A természetfeletti lelki szárazság meghatározása 

 

 Mint minden más fogalom, a lelki szárazság is az ellentétéből érthető meg a legjobban. 

Amikor lelkünket öröm árasztja el, amikor vigaszt érezünk az imádságban, olyan könnyű az ima. 

Ez a lelki vigasztalás állapota. Amikor pedig örömtelen a lelkünk az imában, amikor nem ízlik az 

imádság, akkor ez a lelki szárazság imamódja. A lelki szárazságnak nemcsak természetes okai 

vannak, hanem természetfeletti okai is.  

 A természetfeletti szárazság isteni eredetű jelenség, amelyet Isten bocsát reánk az 

elmélkedésből a szemlélődésbe való finom átmenet miatt, hogy az érzékekre támaszkodó belső 

élet egy tisztább, lelkibb életbe alakuljon át! Világosan fel kell ismernünk, hogy milyen 

szándékkal küldi reánk Isten e tisztító szárazságot. Isten a végtelen Szeretet (vö. 1Jn 4,8). 

Mindent, amit tesz, szeretetből teszi.  

 Keresztes Szent János A Kármelhegy útja című művében három jelről ír, amelyeknek 

felismerése megerősíti az imádkozót, hogy nyugodt lélekkel tudjon áthaladni a lelki szárazság 

válságos állapotán. A lélek sötét éjszakája című művében pedig feltárja a válság isteni eredetét.  

 Mi ez a három jel, amelyek szerint fel lehet ismerni, hogy a szárazságot maga Isten 

bocsátotta ránk, és ezért a megpróbáltatásoknak megnyugtató és jótékony hatása kell, hogy legyen 

lelkünkre? 

 1. Az első jel: A lélek nem érzi örömét sem a teremtményekben, sem Istenben, de szilárd 

elhatározással keresi Istent! Tehát nem a szárazság természetes okáról van szó, hogy tudniillik 

bocsánatos bűnöket követett el, hogy a teremtményekben kereste az örömét. A lélek világos 

elhatározással, továbbra is hűségesen Istent akarja, csak nem találja. Azonban ebben a száraz 

állapotban mégsem akar pótlékokat, pótörömöket keresni a teremtményeknél, hanem még jobban 

Istent akarja! Ha tehát valaki kínlódik a lelki szárazság miatt – mert nem tud buzgón, áhítattal 

imádkozni, de figyel Istenre, és szeretne Isten iránti szeretettel, lángoló lélekkel imádkozni –, akkor 

nyugodt lehet! Ha világosan látja, hogy ő nem a teremtményeket keresi, hanem Istent, akkor 

felismerheti, hogy ezt a lelki szárazságot – mint megpróbáltatást – Isten küldte az ő számára. 

Állapotát így is meg lehet fogalmazni: nem talál élvezetet sem az imában, sem a teremtményekben. 

Ha a hűtlensége miatt esett volna a lelki szárazság állapotába, akkor nagyon is a teremtményekhez 

fordulna, azokhoz vonzódna, és azokat akarná élvezni. De ha világosan látja, hogy Istent akarja 

mindennél jobban szeretni, akkor nem kell nyugtalankodnia! 

 2. A második jel az, hogy a lélek csak aggódva tud Istenre gondolni, mert fél, hogy nem 

képes Neki hűségesen szolgálni, hanem visszafelé süllyed. Vagyis világosan felismeri, hogy nincs 

benne az az érezhető áhítat, amelyet az Úristen talán már neki ajándékozott a lelki életének eddigi 

szakaszában. Emiatt nyugtalankodni kezd: „Én szeretnék Istennek szolgálni, de úgy érzem, nem 

tudok. Hol van a hiba?” – Aki langyos lelki állapotban él (ez a természetes lelki szárazság második 

oka), abban nincs meg a szív fájdalmas érzése: „Nem szolgálom eléggé Istent!” Aki langyos lelki 

állapotban él, az közömbös lett. Akiben viszont megvan az Úr szolgálata miatti aggódás, és szeretne 

még buzgóbb lélekkel szolgálni Neki, az világosan felismerheti, hogy lelki szárazságát nem a 

langyos élete okozta, hanem Isten ajándékozta azt neki.  

 3. A harmadik jel: A tisztító szárazság tartósan megmarad, illetve a lélek nem képes a 

fontolgató elmélkedésre. A tehetetlenség állapotát éli meg, vagyis a maga erejéből nem képes 

lelkileg Istenhez felemelkedni. Gondolatait, vagyis elméjét az elmélkedésben nem tudja Istenre 

irányítani. Olyan, mint a szita, amelyből kifolyik a víz. Olyan, mint az erőtlen kismadár, amely nem 

tud az ég felé repülni. Amikor valaki szeretne elmélkedni, de ezt a tehetetlenségét éli meg, ez 



megint nagyon jó jel arra, hogy Isten neveli őt. Isten e megpróbáltatással átmenetet létesít az 

elmélkedésből a szemlélődésbe, amikor is az imában már nem annyira a szavainkkal, ajkunkkal 

formáljuk meg az imát, nem annyira az elménkkel gondoljuk végig az ima témáját, hanem a 

lelkünk szemével csak nézzük Istent és az Ő igazságait! „Csak” nézzük, „csak” szemlélve 

szeretjük Őt!  
 Isten tehát a tisztító lelki szárazsággal a szemlélő imára akar átvezetni. Talán csodálkozva 

kérdezheti valaki: hogyan lehet beszélni kontemplációról a lelki szárazsággal kapcsolatban? Hiszen 

úgy tűnik, hogy ebben az állapotban a lélek nem tud imádkozni! Mindenekelőtt tisztázzuk: a 

szemlélődés nem azonos a lelki elragadtatással. A szemlélődés csak kezdete annak az imának, hogy 

Istent már nem csupán az értelmünkkel ismerjük meg, hanem a szeretet élményével. Ez az élmény 

nem közöl Istenre vonatkozó új ismereteket, hanem megadja Isten nagyságának érzését, annak 

megélését. A szemlélődést sokan valami rendkívüliségnek tartják csak. Összezavarják a 

látomásokkal, a magánkinyilatkoztatásokkal. Azt hiszik, hogy a szemlélődő ima világos bepillantást 

enged Isten misztériumaiba. Nem erről van szó, hanem a szeretet és a megtapasztalás szintjén 

történő újfajta istenismeretről. A szemlélődés tehát a megélt istenszeretet, Isten 

megtapasztalása. Ez a csendes ráfigyelés, istenismeret és –szeretet formálódik ki a lelki 

szárazságban. Ha tehát a szemlélődés egyszerűen Istennek a szeretetből fakadó megtapasztalását 

jelenti, továbbá Isten és az Ő nagyságának érzékét hozza létre – anélkül hogy a lélek erről pontos 

fogalmakat alkotna –, akkor Keresztes Szent Jánossal együtt elfogadhatjuk: Isten a szemlélődést a 

lelki szárazság idején kezdi megadni nekünk. Tehát nem lehet okunk a nyugtalanságra:  

 – ha nem érzünk örömet a teremtményekben, de Istenben sem, 

 – ha aggódunk amiatt, hogy nem tudunk eléggé Istennek szolgálni, 

 – ha megtapasztaljuk azt, hogy nem tudunk elmélkedve imádkozni, pedig szeretnénk 

mélyebb kapcsolatba kerülni Istennel,  

 akkor biztassuk magunkat ezzel a szóval: nyugalom, mert megpróbáltatásunk jó irányba 

bontakozik ki. 

 Érdemes mondogatni a türelem szót is, mert segít, hogy kivárjuk a lelki szárazság 

orvosságának gyógyító hatását.  
 Megtörténhet, hogy az ember visszatérne a szóbeli imához, és szeretne kilométereket 

imádkozni, de ilyenkor jusson eszébe Jézus szava: Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint 

a pogányok, akik azt gondolják, hogy ezért kapnak meghallgatást. Amikor ti imádkoztok, akkor így 

szóljatok Istenhez: Mi Atyánk (Mt 6,7.9), vagyis imádkozó tekintetünket vessük a Mennyei Atyára! 

 Ha a lélek nem tud magának nyugalmat, „megállj”-t parancsolni, akkor vissza akar térni az 

elmélkedés ösvényére is, vagyis hogy az imádságban az elmét tornáztassa, szóljon Istenhez, 

mondjon el Neki mindent, ami a szívét nyomja vagy azt megérintette. Ha Isten valakit a 

szemlélődés útjára akar vezetni, akkor ne fogja le Isten kezét! Hiszen most éppen Ő tette a lelkét 

elmélkedésre képtelenné, mégpedig azzal a céllal, hogy egy másik imaútra vezesse. Ha tehát a lélek 

ebben az átmeneti állapotban újra elmélkedni akarna, akkor ez a cselekvésmód nem lecsendesíti a 

lelket, hanem még nagyobb nyugtalanság állapotba helyezi. Keresztes Szent János tanítása szerint: 

ha valakinél felismerhető a három jel, vagyis hogy  

  – nem érzi örömét a teremtményekben, de Istenben sem, 

  – aggódik amiatt, hogy nem tud eléggé Istennek szolgálni, 

  – megtapasztalja, hogy nem képes elmélkedni a képzelőtehetsége segítségével,  

 akkor biztosan elmondhatja: „Az Úr most más útra vezet.” Akkor így is kell tennie. A 

léleknek most meg kell tanulnia, hogy az Úr jelenlétében maradjon, Őrá szegezze szerető 

tekintetét, és egyszerűen csak várjon Rá! Maradjon az Ő társaságában! Olykor mondjon Neki 

egy-egy szerelmes szót! Meg fogja látni, hogy lassanként hozzászokik ehhez az imamódhoz. Észre 

fogja venni, hogy lényegében sokkal jobban együtt maradhat Istennel, mint előzőleg.  

  



 

 II. Most próbáljuk gyakorolni is a teendőket!  

 

 1. Először tehát meg kell tanulnunk Isten jelenlétében maradni! Nem baj, ha nem érezzük 

Isten jelenlétét, nem baj, ha nem lángol a szívünk Isten jelenlétének a gondolatára. A száraz fa még 

nem lángol, hanem csak akkor fog égni, ha már eléri a gyulladási hőfokot.  

 2. Ha van a külvilágban olyan jelenség, amely segít az Úrhoz, azt persze beengedhetjük a 

lelkünkbe! Például, ha megszólal a harang. Mennyire észre lehet venni az evilág egyéb zajai közül 

az Istenre figyelmeztető harangszót! Ahogyan a csendben mozdulatlanul a harangszóra figyelünk, 

úgy különösebb elmefuttatás nélkül ahhoz emelhetjük gondolatainkat, Akiért, Akinek a harang szól: 

Istenhez! Egyszerű lelki tekintettel gondolhatunk azokra a testvéreinkre is, akik a harang szavára 

most az imádságban Istenhez emelik a lelküket. Velük együtt most mi is emeljük lelkünket az 

Úrhoz! Ez a lélek-felemelkedés már a lélek szerető tekintetét irányítja rá az Úrra: Arra irányulunk, 

Akit nem látunk, Akit nem érzünk. 

 3. Mint amikor az autós vagy a gyalogos elindul az útjára, szemével még nem láthatja a 

célját, de lélekben már ott tud lenni a célpontjánál, ahova meg akar érkezni, úgy a lelki 

szárazságban is előreküldhetem a tekintetemet Istenhez! Mivel még nem mehetek Hozzá – 

egyébként ez is egy lelki gyötrelem forrása –, kérjem meg, hogy Ő jöjjön el hozzám! Ezért 

egyszerűen csak csendben, a várakozás állapotában maradok. Csendben várakozom. Ha esetleg még 

nem tudok szerelmes szavakat mondani Neki, akkor a Zsoltárossal együtt kérdezzem: Meddig 

rejtőzöl el, Uram? (Zsolt 88,47) Talán végleg? 

 4. Szabad további kérdéseket is feltennem az Úrnak: Régi szereteted, Uram, hol van? És 

hűséged, amelyet Dávidnak ígértél? (Zsolt 88,50). A lelki szárazságban szabad az Úrnak már 

régebben megtapasztalt szeretetét is felidézni – nem részletezve az eseményeket –, csak egyszerűen 

újra átélni azt a biztonságtudatot, amelyet akkor tapasztalhattunk, amikor lelki életünk eddigi 

szakaszán elborított minket az istenszeretet. Ezek a kérdések, ezek az esemény-felidézések nem 

toporzékoló gyermeki türelmetlenségek, hanem a jegyes bizalmas dialógusa isteni Jegyesével, 

Akivel mindent meg lehet beszélni. 

 5. Folytathatom a Zsoltáros kérésével: Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy 

bölcsességre neveljük szívünket! (Zsolt 89,12). Az Úr ugyanis bölcsességre nevel lelki 

szárazságunknak ebben az állapotában. 

 6. Gyermeki bizalommal esedezhetünk hozzá: Térj hozzánk, Urunk! Meddig vársz még? 

Indítson meg szolgáid könyörgése! – Ezzel megvallhatom: Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, 

csak szolgáid közé fogadj be engem! (Lk 15,21), – ahogyan a tékozló fiú mondta.  

 7. Aztán így folytathatjuk a könyörgésünket: Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy 

mindennap ujjongjunk és vigadozzunk! Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, az évekért, amikor 

rosszul ment sorunk! (Zsolt 89,14-15).  

 8. Ha a Zsoltáros el tudta viselni a lelki szárazság éveit, akkor a szárazságnak ez az ideje 

nekem is erőt adhat: Én is ki fogom bírni! Vigasztalhat Jézus ígérete: Kis idő, és viszontláttok 

engem (Jn 16,16). Hagyjam megvigasztalni a szívemet ezzel az isteni ígérettel! Viszontláthatom Őt! 

 9. Majd mondjam tovább a Zsoltárossal: Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és 

gyermekeid dicsőségedet! (Zsolt 89,16). Bizony ide szeretnénk eljutni: Szemlélni az Úr dicsőségét.  

 10. Ha talán még nem tapasztaljuk, hogy menedékünk lett az Úr, akkor is csak valljuk meg a 

Zsoltárossal: Menedékünk te vagy nemzedékről nemzedékre (Zsolt, 89,2). A Zsoltáros tapasztalata 

nekünk is belső bizonyosságot ad, hogy mi is megtapasztalhatjuk majd: az Úr a mi menedékünk.  

 11. Vagy mondjam neki az ószövetségi Bölcs szavát: Soha nem feledkeztél meg népedről, 

és mindig mindenütt vele voltál (Bölcs 19,20). Bármilyen lelki szárazságban vagyok is, 

megalapozott a reményem: „Az Úr nem feledkezik meg rólam, sőt velem van!” Ha végre 

felismerem: „Itt van az Úr!”, akkor maradjak meg a társaságában! Ahogyan a levegőt sem látom, de 

jobban betöltődöm vele, ha mélyebbeket lélegzem, úgy bár az Urat sem látom, de egyre jobban 

vágyódhatom arra, hogy még inkább betöltődjem jelenlétével! 
 12. Keresztes Szent János tanácsa szerint mondjam ki szívem szerelmes vallomását ennek a 



nem látott Jelenlévőnek: „Szeretlek!” Engedjem, hogy a szívemből Őfeléje áradjon a szeretet! 

Amennyiben szükséges, újra meg újra csiholjam ki magamból a vallomást: „Szeretlek!”, mint 

ahogyan a gyufásdoboz oldalán is többször végighúzzuk a gyufát, hogy végre tüzet csiholjunk.  

 13. Mózes, az Ószövetség nagy imádkozója, Isten szemlélője mondja: Közel van hozzánk a 

mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk (MTörv 4,7). Folyamodjunk Hozzá szeretetünk 

megvallásával: „Szeretlek!” A természetfeletti Szeretet nem érezhető. Ez nem az érzelmi szeretet, 

hanem az akarat által kicsiholt szeretet. Lényege az akarat belső eltökéltsége, hogy Istent 

mindenek felett szereti, és önmagát teljesen Isten szolgálatára szenteli. Egyre jobban meg kell 

tanulnunk megismerni Istent: Ő Lélek, tiszta Szellem! Az Ő érzékeléséhez, megtapasztalásához el 

kell hagyni az érzékelést, mert itt a lélek érzékeléséről van szó, nem pedig az érzékszervek 

közvetítésével létrejött érzékelésről. Keresztes Szent János szerint Isten a lelki szárazság 

állapotában kezdi belénk önteni a Szeretetét! Itt tehát arról a Szeretetről van szó, amely által 

nemcsak a lélek irányul Isten felé – megvallva, hogy szeretni akarja Őt –, hanem titokzatos 

(misztikus) módon maga is megérzi: Isten Szeretete vonzza őt, mert Neki akarja ajándékozni magát.  

 

 A lelki szárazság állapotában tehát növekszik a Szeretet. Mert egyrészt a lélek részéről 

megvan az ágaskodás Isten felé, ha nem is az érzelmi megvalósulás, de az akarás szintjén, másrészt 

pedig egyre jobban érvényesül Isten vonzása, amellyel magához vonz bennünket! Itt az ideje, hogy 

megadjuk magunkat e vonzásnak. Itt az ideje, hogy ne a mi akaratunk érvényesüljön, hanem Istené! 

A szemlélődő imában éppen ez a lényeg: Isten a kezdeményező, az ember feladata pedig, hogy 

adja át magát Istennek! A lélek eljut arra az állapotra, hogy vágyódjon a még nagyobb szárazság 

után, amikor majd végre eléri a gyulladási hőfokot, és fellobban benne az isteni Szeretet! Amikor 

az ember már kilép önmagából, hogy bemenjen Istenbe! Isten pedig eljön hozzá, és nem 

hagyja üresen az ember lelkét, hanem önmagával tölti be. Ilyen fenséges gyümölcsök 

reményében, a kibontakozás ilyen csodálatos távlatával, az ember már nem sajnálja önmagát, ha 

Isten tőle a lelki szárazság megpróbáltatását, tisztító hatását kéri. (Vö. P. Gabriele di S. M. 

Maddalena O.C.D.: Istennel egyesült élet Keresztes Szent János szerint, 60-66.) 

 

 Befejezésül az isteni irgalom iránti bizalmunk imáját énekeljük:  

 

Jézus, bízom Benned!  

 

 

  



 

121. A lelki szárazság előnyei 

 

 

Imádkozzuk a 117. számú éneket: 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon.  

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon.  

 Minden teremtett lélek földön és a föld fölött buzgó szívvel imádjon! 

 

 A lelki szárazságot az ember úgy éli meg, hogy Isten elrejtőzött előle. Isten célja a lelki 

szárazsággal a megtisztítás. Az imádságra való megtisztulás ugyanúgy fájdalmas, mint ahogyan a 

gyermek számára gyötrelmes lehet, amikor az édesanyja fürdeti. De végül is a szülő tudja – és Isten 

is tudja –, hogy ez a gyötrelmes megtisztulás: jó! Mindig szem előtt kell tartanunk a célt, ahová 

Isten el akar vezetni: a szemlélődést!  

 A szemlélődés az Istent szemlélő, vagyis szeretettel néző ima, tehát nem szavakkal kérlelő 

ima, vagy pedig az igazságokat elmélkedve befogadó ima, hanem az Istennel való kontemplatív 

egyesülés állapota, vagyis az egymásra tekintés és szeretés, az egymásra mosolygás, az 

egymásban való gyönyörködés és a kölcsönös kicserélődés imája. Ha az ember látja ezt az 

eszményi célt, akkor azt mondja: „Szívesen elvállalok mindent, csakhogy megszerezhessem ezt a 

kincset!”, ahogyan a szántóföldön elrejtett kincsért is az ember hajlandó mindent eladni, csakhogy 

megszerezhesse azt (vö. Mt 13,44). 

 

I. Milyen előnyei vannak lelki szárazságunknak?  

 

 Keresztes Szent János részletesen elmagyarázza, milyen előnyökkel jár a sötét éjszaka – 

amelynek a kezdete a lelki szárazság –, amelybe végül is Isten helyezi a lelket.  

 

 1. Az első előny az, hogy az ember megtapasztalja azt, amit elméletileg már úgyis tud: 

Isten nélkül semmit sem tehet. Amikor halljuk Jézus tanítását az evangéliumban: Nélkülem 

semmit sem tehettek (Jn 15,5), ezt olyan szép gondolatnak tartjuk. Meghallgatjuk, azután megyünk 

tovább az életutunkon. Sokszor magunk akarjuk önmagunk megváltását. Megfeledkezünk arról, 

hogy Isten nélkül semmit sem tehetünk. Amikor a lelki szárazságban mindenféle nyugtalanságot, 

szorongó aggodalmat tapasztalunk, akkor ráébredünk kicsinységünk tudatára, és átélhetjük emberi 

nyomorúságunk nagyságát. Ha ez a lelki szárazság a maga gyötrelmével segít megtapasztalni a 

magunk kicsinységét, akkor majd nagyobb tisztelettel tudunk közelíteni Istenhez, Aki szüntelenül 

lehajol hozzánk, közel jön hozzánk! A magunk kicsinységének tudata hozzásegít a kontemplatív 

magatartáshoz, mert ráébredünk arra, hogy Isten az, Aki az imádságot, vagyis az Istennel való 

egybekapcsoltságot létrehozza bennünk. A magunk erejéből ezt nem tudjuk megvalósítani.  

 Most próbáljuk átélni a magunk kicsinységét és Isten nagyságát! Nem elmefuttatásokat kell 

végeznünk, tudniillik, hogy mit jelent Isten nagysága, és mit az én kicsinységem, hanem 

egyszerűen csak átélni: Ő a nagy, én a kicsi. Nem baj, ha nem érzem át Isten nagyságát! Most 

elég csak a tényt konstatálnom: Isten nélkül semmit sem tehetek! Ez a megállapítás persze csak 

fokozza lelkem szomjúságát, belső szárazságát. De türelmesen várok, mert tudom, hogy Isten ezzel 

a lelki szárazsággal a megtisztításomat akarja.  

 2. A lelki szárazság második előnye az, hogy az ember újfajta módon ismeri meg Istent. 

A negatívum, vagyis az Isten közelségének a hiánya által ismerjük meg egyre jobban, hogy 

mennyire fontos nekünk Isten! 

 Ez a gondolat azután ahhoz is segít, hogy embertársainkat is új módon ismerjük meg: ők is 

mennyire rászorulnak Isten szeretetére! Így elnézőbbek tudunk lenni mások megítélésében. 

Tapintatosabbak leszünk a testvéri szeretet gyakorlásában, segítőkészebbek leszünk a testvéri 

kapcsolatokban. 

3. A lelki szárazság harmadik előnye: Az ember megtanulja, hogy ne a saját ízlése szerint 

cselekedje a jót. Eddig a maga feje szerint ment a tökéletesség útján is. Most, hogy a minket 



szerető Isten megfosztja az embert minden érezhető örömtől, megtanulja, hogy csupán az akarata 

indítására cselekedjék! Ne az érzések, az érzelmek irányítsák, hanem az Istenre irányozott akarata. 

Ez nagyon fontos magatartásmód. Úgy szokták mondani: „Ha cigánygyerekek potyognak is az 

égből, akkor is megcsinálom!” Tehát ha az égből nem hull az érezhető kegyelem, akkor is 

megteszem a jót, mert akarom a jót tenni! Ez a feltétel nélküli bizalom, ez a készséges 

magatartásmód pedig a lelki életben nagyfokú haladást eredményez. Nem a magam kedvéért 

akarok jó lenni, hanem Isten kedvéért!  
 Persze szabad arra is gondolni, hogy majd egyszer elmúlik ez a lelki szárazság, és az Úr 

túláradó mértékben ajándékoz meg önmagával! – Mikor? Hogyan? – Nem tudom. Rábízom az Ő 

szent, isteni tetszésére. Addig pedig helytállok, kitartok, és hűségesen megyek előre, akármekkora 

sivatagon kell is átmennem. Nem adom fel! Ez a magatartásmód a lelki szárazság negyedik 

előnyéhez vezet át: 

 4. A lelki szárazság által Isten egyre nagyobb vágyat ébreszt a lélekben. Az ember 

hűséges akar lenni Istenhez, és nem akar visszafordulni, bármennyi megpróbáltatás várna is még rá. 

Ezekkel a megpróbáltatásokkal ugyanis az ember az érzékek szintjéről – ahol eddig belső élete folyt 

– szellemi szintre emelkedik. Már nem az érzései, az érzékek irányítják, hanem az állhatatos 

hűség.  

 Segít, ha ebben a szakaszban ezt az imaszót mondom Istennek: „Hiányzol!” Valljuk meg 

újra meg újra lelkünk legmélyén Istennek ezt az imaszót: „Hiányzol!” Amikor ezt az imaszót 

kimondom, akkor lelkem tekintetét arra az Istenre vetem, aki még nem mutatja meg nekem olyan 

nyilvánvalóan jelenlétét, mint a szemlélődés imájában. De ha megvallom, hogy hiányzik az Ő 

közelsége, akkor ezzel az imaszóval mégiscsak összekapcsolódott a lelkem a távol levő, a még nem 

látható Istennel, a transzcendens Istennel. Nem szükséges sokat magyaráznom, miért, hogyan, 

mióta hiányzik nekem az Úr.  

 A betániai Mária és Márta is csak ennyit üzent Jézusnak: Uram, akit szeretsz, beteg (Jn 

11,3). Nem sürgették: „Gyere azonnal, gyógyítsd meg! Vedd el a mi lelki bánatunkat testvérünk 

betegsége miatt!” Nekem is elég csak ennyit mondanom: „Uram, hiányzol! A Te beteged vagyok!” 

– Jézus magatartásmódját ismerjük. Így szólt: A betegség nem okozza Lázár halálát, hanem Isten 

dicsősége lesz, hogy ezáltal megdicsőüljön az Isten Fia! (Jn 11,4). Lelkemnek ez a gyötrelme: 

„Hiányzol, Uram, száraz a lelkem, beteged vagyok!” – szintén Isten dicsőségére lesz majd. Ez majd 

engem is megnyugtat. Az evangélista folytatja: Jézus szerette Mártát, a nővérét Máriát és Lázárt 

(Jn 11,5). Ez minden lelki szárazságomban biztos eligazítást ad nekem is: Jézus szeret engem is, és 

az én testvéreimet is! Azt, hogy mikor indul el, mikor jön hozzám közel, rábízom isteni tetszésére. 

Amikor Jézus meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig még ott maradt, ahol volt. De akkor így 

szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét Júdeába!” (Jn 11,6.7)  

Az isteni Mester pedagógiájából már ismerem ezt a gyötrelmet, tudniillik hogy várakoznom 

kell az érkezésére. Majd ezt is a javamra fogja fordítani! Várjak türelemmel! A tisztulás ugyanis 

fokozatos próba, időbe telik.  

 Legyek kész arra, hogy Isten fokozatosan mindent eltávolítson belőlem, ami akadály a Vele 

való egyesülés útjában. Az embernek nemcsak lelki örömei vannak, hanem külső dolgok is okoznak 

örömet: például vagyontárgyak, egészség, becsület, mások jóindulata; vagy pedig egyszerűen 

kedvét leli az ember a maga természetes adottságaiban, sikereiben, önuralmában és belső 

békéjében. Ezekhez is tudunk rendetlenül ragaszkodni. Amikor Isten elkéri ezeket, akkor 

szomorúság marad a lelkünkben. Szerencsétlennek érezzük magunkat, ha  

 

 – megfosztanak a javainktól,  

 – megrágalmazzák a jó hírünket,  

 – beszennyezik a nevünket,  

 – betegség gyötri szeretteinket, barátainkat, 

 – a halál elragadja őket.  

 Érdemes felfigyelnünk arra, hogy mindnyájan megtapasztalunk ilyen próbálkozásokat Isten 

részéről: „Add nekem, gyermekem, külső és belső örömeidet is!” Ha tudjuk, hogy ezek a 



megpróbáltatások voltaképpen Isten irgalmáról tesznek tanúságot – tudniillik hogy maga Isten segít 

a léleknek, hogy lélekben szabaddá tegye őt és felkészítse a Vele való bensőséges egyesülésre –, 

akkor nem ijedünk meg. 

Mondjam el újra az Úrnak az előbbi élményemet: „Hiányzol!” Elmondhatnám ugyan, hogy 

mi minden hiányzik: belső vagy külső öröm, amelyet elkért tőlem az Úr, de inkább mondjam azt, 

hogy „Elvállalom!” (Most tehát nem kell részleteznem, hogy mi minden hiányzik, vagy miket 

vállalok el. Az Úr jobban tudja, hogy mit hiányolok, vagy mi szolgál a javamra.) Itt van a 

megoldás: elfogadom, hogy az Úr elkér tőlem „valamit”. Sőt, merjem nagylelkűen kimondani: 

 „Kérhetsz még, Uram! Nem tudsz olyat kérni tőlem, amit – ha nyüszítve is, de – oda ne 

adnék Neked! Nem tudsz olyat adni, amit el ne fogadnék Tőled, csak azért, mert Te vagy az én 

Istenem! Mindent kérhetsz, Uram! Nem fogom sajnálni magamat, ha bármit is elkérsz tőlem azért, 

hogy nekem ajándékozd a Mindent! Mindent kérhetsz tőlem, Uram!” 

 Suttogjam el neki újra – akár könnyes szemmel is – „Mindent kérhetsz tőlem, Uram!”  

 

 

II. Ha már mindenről lemondok, az Úr Önmagával ajándékoz meg 

 

 

 E készséges lelkület kicsiholásakor kicsillámlik a lelki szárazság előnye, vagyis hogy 

mennyire hasznunkra lesz ez a lelki állapot. Maga Isten segít mindent odaadnunk Neki, hogy 

lélekben üressé, szabaddá legyünk, és így előkészüljünk a Vele való betöltődöttségre. Mondogassuk 

neki: „Hiányzol!” Ez a kontemplatív tekintet, vagyis a hiányolt Istenre irányított szeretetteljes 

nézés, és ez a kontemplatív szeretetet a szeretetben való egyesülésre segít bennünket. 

 Addig pedig erősítsük magunkban a hitet! Ha elsuttogjuk Neki ezt az imaszót: „Hiányzol, 

Uram!”, akkor ebben benne van az a hitünk is, hogy majd egyszer betölti a hiányunkat. Valljuk meg 

neki: „Hiszem, hogy egészen nekem akarod ajándékozni önmagadat!” De nagy boldogság lesz, ha 

már a találkozás örömével mondhatjuk Neki: „Hiányoztál, de most már tudom, hogy itt vagy!” 

 Ha a ruhánkon kis szakadás van – és nem vigyázunk rá –, akkor hamarosan még nagyobb 

lesz a lyuk. Lelkem kitárulkozását a hozzám közelíteni akaró, de nekem még hiányzó Isten felé 

azonban tágítsam tudatosan egyre nagyobbra: „Kitárom a lelkemet, hogy majd még többet tudjak 

befogadni Belőled, Uram!” Ha ezt az imaszót: „Hiányzol!” – újra meg újra mondom Neki, akkor 

ebben az imában benne van a gyermek nyöszörgése is: ”Várlak, jöjj már!” Ebben a várakozásban az 

sem baj, ha az Úristen a lelkem bejáratát még nagyobbra bontja azáltal, hogy elveszi a bejáratnál 

levő akadályokat, mert olyan külső vagy belső örömöktől foszt meg, amelyekhez ha ragaszkodnék, 

akadályoznák a Vele való lelki egyesülésemet. A nagylelkűség ajkunkra adhatja a következő 

fohászt is: „Ne kímélj, Uram!” A beteg is tudja, hogy a rákos daganatot egészen ki kell vágni, nem 

lehet csak egy kis részletet eltávolítani belőle. Így imádkozzam én is: „Vegyél el tőlem, Uram, 

mindent, ami elburjánozna bennem, és akadályozná, hogy Te belém áradhass Jelenléteddel és 

Szereteteddel!”  

 Mindenben „Igen”-t mondok Isten akaratára, ahogyan Jézus kimondta a maga 

„Legyen!”-jét (Mt 26,42), és ahogyan a Boldogságos Szűz Mária kimondta a maga „Legyen!”-jét 

(Lk 1,38). 

 Boldogan, mert hasonló lehetek Jézushoz és Máriához,  

 – mondjam ki én is Istennek a boldogító „Igen”-t: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6,10). 

 – ha most még csak szárazságot adsz, Uram: Legyen meg a Te akaratod!  

 – ha külső, belső megpróbáltatást adsz, Uram: Legyen meg a Te akaratod!  

 – ha elkéred az érezhető örömöket, és csak szárazságot érzek: Legyen meg a Te akaratod!  

 – ha a külső és belső örömeimtől megfosztasz: Legyen meg a Te akaratod! (Vö. P. Gabriele 

di S. M. Maddalena O.C.D.: Istennel egyesült élet Keresztes Szent János szerint, 67-70.) 

 Minél inkább előrehaladunk a lelki szárazság útján, annál jobban felismerjük, hogy milyen 

titokzatosak az Úr útjai: Végül is nem kifosztani akar, hanem végtelen gazdagságával betölteni. 

Elkér, elvesz „valamit”, hogy helyébe Önmagát adja. Ha a teremtményeket a Teremtő nélkül 



akarnám birtokolni, nem leszek boldog. Ha odaadom a teremtményeket, hogy a Teremtőt 

birtokoljam, akkor Ő önmagával ajándékoz meg minket! Ha Jeremiás prófétával együtt azt 

mondom: Szemem éjjel-nappal könnyet ont, és nem tud csillapodni (Jer 14,17), akkor is csak 

mondjam neki:  

 „Kérhetsz még, Uram! Nem tudsz olyat kérni tőlem, amit – ha nyüszítve is, de – oda ne 

adnék Neked! Nem tudsz olyat adni, amit el ne fogadnék Tőled, csak azért, mert Te vagy az én 

Istenem! Mindent kérhetsz, Uram! Nem fogom sajnálni magamat, ha bármit is elkérsz tőlem azért, 

hogy nekem ajándékozd a Mindent! Mindent kérhetsz tőlem, Uram!” 

 

Akkor boldogan tudom majd énekelni az isteni irgalmasságban való reményem imáját: 

 Jézusom, bízom Benned! 

 

 



122. Teendőink a lelki szárazságban 

 

Imádkozzuk a 265. számú éneket: 

 Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs! 

 Mit fárasztod én elmémet? Nyugodalmam addig nincs, 

 Míg fel nem talállak téged, én Uram, én Istenem! 

 Benned nyugszik meg a lelkem, Istenem és mindenem! 

 

 A lelki szárazság olyan lelki állapot, amelyben  

1) az embernek nincs kedve imádkozni, tehát Istenhez fordulni, de ugyanakkor a teremtményekben 

sem leli a kedvét,  

2) aggódik, hogy nem szolgál eléggé az Úrnak,  

3) bár akarná, de nem képes a fontolgató elmélkedés útján Istenhez közeledni, vagyis a gondolatai 

sem segítik közelebb Istenhez.  

 Olyan ez a lelki szárazság, mint amikor az ember egy sivatagos szakaszon szeretne 

keresztülmenni. Vándorlása útján eddig szép élményekben volt része: hegyek, zöldellő erdők, 

virágos rétek, patakcsobogás, madárdalolás. Ahogy beljebb hatol a sivatagba, mindezek 

elmaradnak, és egyre jobban kezdi gyötörni a szomjúság. A cél sarkallja: el akarok jutni a 

sivatagon túl ahhoz az Úrhoz, akihez elindultam (vö. 1 Kir 19,8). Megrettenhet az emberi szív: „Mi 

lesz most velem, Uram?” Nem szabad megijednünk! Tudnunk kell: A lelki élet sivatagjain át is 

Isten vezet!  

 Izajás prófétának is volt ilyen élménye. Isten megmondta a prófétának: Pusztává teszem a 

hegyeket és a halmokat, és minden füvüket és kiégetem. Szárazzá teszem a folyómedreket, és a tavak 

vizét kiszárítom (Iz 42,15). Nyilván nem azért teszi ezeket az Úristen velünk, mert ő ellensége lenne 

az emberi nemnek. Nyilván csak azért engedi meg a nehéz szakaszokat a lelki élet útján is, hogy a 

sivatagon átkelve – megtisztult lélekkel – célba jussunk. Minél beljebb megy az ember a 

homokrengetegbe, annál nagyobb a szárazság, annál kietlenebbnek tűnik a sivatag. A szélvihar 

felkavarja a homokot, a homokfelhő pedig eltakarja a napot. Úgy néz ki, hogy a gyötrődő lélek 

szinte elveszti a tájékozódó-képességét is. Ha nem látja a napot, akkor mi szerint tájékozódjék? Az 

idő múlik, de úgy látszik, hogy a távolság nem csökken. A zarándok szeretne előbbre jutni a lelki 

élet útján, de íme, besötétedett, nem tud tájékozódni. A homokvihartól nem látja már a csillagokat 

sem. Az idő múlásával pedig egyre sötétebb lesz. 

 A lelki életnek ebben a szakaszában az embernek lehet ilyen élménye is: „Már nem látom 

utam kezdeti szakaszát, ahonnét jöttem, és nem látom utam végét sem, ahová igyekszem, hogy a 

sivatagon átkelve az én Uramhoz eljussak.” 

 

 I. Mit tud tenni az ember ebben a lelki szárazságban?  

 

 1.) Egyrészt felméri a helyzetet. Vigasztalhatja a tudat, hogy nincs egyedül, mert előtte már 

mások is megjárták ezt az utat. Így a Zsoltáros is, aki így imádkozott: Elgyengültem, és levert 

vagyok, keserűen jajgatok szívem fájdalmában. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve 

előtted sóhajom. Reszket a szívem, elhagy az erőm, elhomályosul szemem világa (Zsolt 37, 9.11). 

Nagyon jó segítség tehát a lelki szárazság gyötrelmeiben, ha felismerem: mások is kibírták ezt a 

lelkiállapotot, nem vagyok egyedül. Nem történik velem méltánytalanság az Úr részéről, hogyha 

engem a lelki élet sivatagjába hív.  

 2.) De nemcsak azt állapíthatom meg, hogy előttem már mások is jártak itt, hanem másrészt 

azt is meg kell állapítanom: én is az Úr előtt vagyok minden kívánságommal, minden 

szomjúságommal együtt! Biztos reménysugarat ad: „Nem hagy magamra most sem az Úr!” 

 3.) Merítsünk erőt az ismerős példa tanításából: 

Egy ember a sivatagban együtt megy az Úrral. Visszatekintve látja, hogy mindkettőjük lábnyoma 

ott van egymás mellett. Amikor azonban már nagyon elfáradt, s úgy érzi, hogy nem tud 

továbbmenni, megrettenve konstatálja, hogy már csak egy személy lábnyoma van a sivatagban, 



felkiált: „Uram, miért hagytál magamra itt a sivatagban? Egyedül kell továbbmennem?” – Az Úr 

csak annyit válaszol: „Azért nem láttad a másik lábnyomot, mert amikor nagyon elfáradtál, a 

karomba vettelek, és úgy hordoztalak. Most tehát már csak az én lábnyomomat látod.” 

 4.) A lelki élet minden gyötrelmében is legyen meg bennünk a hit, a remény és a szeretet! (1 

Kor 13,13). Ha a Zsoltáros a lelki szárazság gyötrelmét – tudniillik, hogy szomorkodik bennem a 

lélek – így tudja feloldani: – hozzád repül ezért gondolatom (vö. Zsolt 41,7); akkor mi is – amikor a 

lelki szárazságban szomorúságot és gyötrődést élünk meg – emeljük fel az Úrhoz a 

gondolatainkat a hit, a remény és a szeretet felindításával! A lelki szárazságnak ebben az 

imaszakaszában ugyanis nemcsak arról van szó, hogy az Úristen segít eltávolodnunk a 

teremtményektől – amelyeket vagy akiket még ott a termékeny vidéken magunk mögött hagytunk, 

amikor elindultunk az Isten felé vezető sivatagos úton –, hanem sokkal inkább arról, hogy a lelki 

élet sivatagján át a lelkünk egyre jobban közeledik Istenhez! A lelki életnek ebben a szakaszában 

az Úr segít, hogy elhagyjuk a rendetlen kívánságokat, a vágyakat, hiszen Ő a teremtményekhez 

fűződő rendetlen örömöktől való felszabadulásunkat igényli. A sivatagban is eldobunk minden 

felesleges terhet, amelyek akadályoznának bennünket abban, hogy az utat végigjárjuk. 

 5.) Az Úr a lélek megtisztulása érdekében bocsátja ránk a lelki szárazságot. A lelki élet 

térképéről már jól ismerjük a megteendő utat: „A test felett a léleknek, a lélek felett pedig Istennek 

kell uralkodnia!”Azonban nem elég a térképen megnézni: „Melyik út is vezet a célunkhoz?” A 

célba érkezés érdekében az utat lépésről lépésre – akár gyötrelmek között is – végig kell 

járnunk!  

 Mivel hitünk elénk állította az elérendő célt, vagyis az Istennel való együttlétet, az 

Istennel való egyesülést és az Istenbe való hazaérkezést, hozzuk meg a döntést, hogy szívesen 

elhagyunk mindent, ami akadályozna a Vele való együttlétünkben, az Istennel való mélyebb 

kapcsolatba kerülésünkben. Nem baj, ha a lelki élet ezen útszakasza száraz lesz, hiszen a 

továbbhaladás érdekében hajlandóak vagyunk már ezeket az érzékekhez, vagyis a testhez kötődő 

rendetlen vágyakat, kívánságokat is leadni!  

  



 

 II. Hogyan segít minket Isten a lelki szárazság útján? 

 

 Amit mi már emberi erőnkkel nem tudunk megtenni, és a szárazság útján nem tudunk 

továbbmenni, abban Úr segít, hogy feltöltődjünk, éspedig az úgynevezett teologális erényekkel, 

más néven az isteni erényekkel: a hitben, a reményben és a szeretetben való megerősödéssel.  

 Azért nevezzük ezeket az erényeket isteni erényeknek, mert a tárgyuk is – tehát amire 

irányulnak – Isten, a céljuk is, és a létesítő okuk (a létrehozó princípiumuk) is Isten. Az Istennel 

történő egyesülés ugyanis olyan isteni ajándék, amelyre az embernek a természetes rendben nincs 

joga: Nem követelheti meg a teremtmény, hogy örökre együttlehessen az őt megteremtő Istennel! 

Az Úr azonban, amikor a megváltásunkat és a megszentelésünket elhatározta, akkor egyszülött 

Fiában és a szeretet Szentlelkében mégis nekünk ajándékozza Önmagát. De ez ingyen, vagyis 

kegyelemből történt. A mennyországban majd közvetlenül birtokolhatjuk Istent, színről színre 

láthatjuk. Az emberi nyelv nem tudja kidadogni az Istennel való betöltöttség állapotát. A teológia 

ezt úgy tanítja: A mennyországban az Istennel való betöltöttség, az Isten közvetlen megismerése a 

Lumen Gloriae, a Dicsőség Világossága által történik. Az, amit a Szent Isten és az Ő szentjeinek 

ábrázolásakor a glóriával, a dicsőség jelével próbálunk kifejezni; valamiképpen azt a mérhetetlen 

dicsőséget szeretné kifejezni, Aki az Isten. Ezt a mennyei dicsőség-látást itt a földön a hit homálya 

vagy világossága pótolja. Istennél ugyanis mind a kettő ugyanaz. (Mint ahogyan a napba nézve a 

ragyogás után homály borítja a szemünket, mert nem látunk a vakító fényesség miatt.) A boldogító 

színelátásnak a mennyben, valamint a hitnek itt a földön a tárgya ugyanaz, tudniillik Isten, egyedül 

Isten megismerésének módja más. A mennyországban világos ez a megismerés, a földön még 

homályos. Értelmünk azonban a mennyországban is, és itt a földön is, Isten lényegét ismeri meg, 

vagyis eljut az Egységben a Háromsághoz, a Szentháromságos Egy Istenhez.  

 1) Most tehát a száraz sivatagban, a kezdődő sötét éjszaka szituációjában gondoljak arra, 

hogy Isten segíteni akar, és megajándékoz a hittel: Nemcsak azáltal, hogy a gondolkodás, az 

értelmem segítségével akkor is eljuthatok a hitre, a teremtmények Teremtőjének a felismerésére (vö. 

Róm 1,20), amikor még nem látom Őt, hanem sokkal inkább azzal, hogy megígérte: Én veletek 

vagyok mindennap, a világ végéig (Mt 28,20). Mivel hitemnek ilyen szilárd alapot adott, boldogan 

valljam meg Neki: „Uram, én élő Istenem! Hiszem, hogy Te itt vagy velem a lelki élet sivatagjában 

is! A fojtogató szárazság, a sűrű sötétség és a marcangoló vihar ellenére is hiszem, Uram, hogy 

megérkezhetem Hozzád! Még ha nem is látom a Te mennyei házad ablakát – amelyen át már 

sugárzik Felém a Te dicsőségednek és a Nekem készített otthonnak a fénye –, mégis tudom, 

hiszem, hogy vár ez a fény!”  

 2) A hit mellett Isten megajándékoz a reménnyel is. E kegyelmi ajándék, a remény belénk 

öntött erénye olyan, mint a horgony (Zsid 6,19), amely már belekapaszkodik a mennyei, túlsó 

partba. Nekem csak a kötelet kell fognom, és azt követve abban a biztos reményben mennem a 

sötétben is előre, hogy Isten jósága és irgalma a segítségemre jött már. Ez az isteni hozzánk hajlás 

biztosít arról, hogy eljuthatok abba az örök világosságba, benne lehetek abban az örök 

Fényességben, Aki az Isten! Fontos, hogy újra és újra felindítsam magamban a reményt: „Isten 

előttem van itt a sivatagban is! Nincs rejtve előtte a sóhajom, Ő ismeri minden kívánságomat.” (Vö. 

1 Krón 28,9)  

 Indítsam fel a bizalmamat: „Segítségével eljuthatok mennyei házába, csak ne lankadjon az 

akaratom!” Aki már valamilyen nehéz helyzetben megtapasztalta a reménytelenséget, az tudja, 

hogy milyen erőt jelent a reménység: „Mégis csak van kiút ebből a megoldhatatlannak látszó 

helyzetből!” A lelki élet sivatagjában is szítsuk fel a reményt: a reménytelenség ellenére is van 

okom a reményre, mint ahogyan hitünk atyja, Ábrahám a reménytelenségben is reménykedett, és 

hitt az ígéretet tevő Istennek (vö. Róm 4,18) és megtapasztalhatta, hogy teljesült Isten ígérete. 

 3) A sivatagi szárazságban oly vigasztaló a tudat, hogy Isten megajándékoz a harmadik 

teologális, azaz isteni erénnyel, a szeretetettel is. Ez a szeretet képesít arra, hogy Istent – mint a 

legfőbb Jót – szeressem! Ide kell kicsúcsosodnia egész lelki életemnek: Istent mindenek felett kell 

szeretni! Ha úgy érzem, hogy lelkem szárazsága miatt ezt a minden szeretetemre méltó Istent hittel 



és reménnyel nem tudom megközelíteni, akkor mondjam ki szeretetem vallomását: „Kész vagyok, 

Uram Érted mindent odaadni, akár önmagamat is egészen Neked adni!” A vértanúság vágya is ilyen 

szeretetből fakad. Az Istenhez eljutni vágyó léleknek is késznek kell lennie akár arra is, hogy 

önmagát egészen elemésztő áldozatul adja az Őt teremtő Isten iránti szeretetből, és a jóságos 

Mennyei Atya iránti szeretetben felolvadjon, szinte belesemmisüljön Isten mérhetetlen nagy 

Szeretetébe. De ha még nem tudok így imádkozni, ha száraz a lelkem, akkor bizalommal kérjem 

Istentől a hitet, a reményt és a szeretetet!  

 

 III. Mi legyen a válaszunk a lelki szárazság útján Isten segítségére? 

 

 1) Akarjuk egyre jobban befogadni ezt a három isteni erényt! Megerősíti és növeli az 

Istenben való hitünket, reményünket és iránta való szeretetünket a Zsoltáros vallomása: Isten a 

sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad (Zsolt 135,16). Ha az ószövetségi 

választott népet átvezette a sivatagon, és bevezette az ígéret földjére, akkor minket, Krisztusban 

szeretett újszövetségi választott népe tagjait mennyivel inkább átvezeti a sivatagon az örök Szeretet 

otthonába!  

 2) A lelki szárazságban Istentől kapott hit, remény és szeretet képesít arra, hogy Istenre 

irányuljak akkor is, ha nem érzékelem jelenlétét. Le tudok mondani Isten jelenlétének érezhető 

öröméről is, ha Ő ezt elkéri tőlem!  

 – Ilyenkor a maga csupaszságában, szárazságában csak a Tőle kapott hit kapcsol vele 

össze. Tehát érzelmek lobogása nélkül is hinni akarom, hogy itt van. Ha nem tudom Őrá emelni a 

tekintetemet, mert nem látom jelenvalónak Őt, emeljem Hozzá a lelkemet!  

 – Tudom, hogy még itt kell rostokolnom a lelki élet sivatagjában, de a Tőle kapott remény 

már képesít rá, hogy Őnála legyek, Akihez vágyódik a szívem! Szent Pál apostollal elmondhatom: 

Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levők után törekszem (Fil 3,13). Isten a lelki 

szárazságban csiholja ki belőlem ezt a vágyat: „Szeretnék már egészen Veled lenni, Uram!” Ne 

számlálgassam a veszteségeimet, hogy miket kellett leadnom az úton, hogy egyre könnyebben 

mehessek Isten felé! Ne nyalogassam a sebeimet, amelyek ezen az Isten felé vezető úton testemet 

vagy lelkemet érték, mert akkor még mindig csak magamon volna a nézésem. Isten éppen attól akar 

megtisztítani, hogy már ne én magam, már ne a teremtmények legyenek a legfontosabbak, hanem 

Isten legyen a legfontosabb a számomra! Keressétek először Isten országát! – (Mt 6,33). Ha talán 

száraz ajakkal és lélekkel is, de mondjam ki neki a vallomásomat: „Uram, Te mindennél fontosabb 

vagy számomra!” Kimondhatom az ószövetségi nagy imádkozó vallomását is: Tapadjon ínyemhez 

a nyelvem, ha megfeledkeznék rólad, Jeruzsálem Ura, ha nem Téged helyeznélek minden örömem 

fölé! (vö. Zsolt 136,6).  

 – A szerelmesek mondhatják egymásnak ezeket a szerelmes szavakat: „Magamnál is jobban 

szeretlek!” Az Isten szeretetétől elbűvölt lélek is mondhatja Urának ugyanezeket a szavakat! 

Akkor csoda-e, ha erre a vallomásra Isten is ilyen szavakkal válaszol: „Szeretlek, gyermekem, 

szeretlek, kedvesem, szeretlek, én választottam!”  

 Ha nem is látjuk azt, Aki kimondta ezeket a szavakat, azért csak hallgassuk a vallomását! Ez 

kárpótol minden gyötrelemért, amelyet a lélek szárazságában ez idáig el kellett viselnünk. 

Engedjük, hogy szívünk mélyére hatoljon ez az isteni kinyilatkoztatás: „Szeretlek, kedvesem!” Ez 

akkora erőt ad, hogy bármekkora út is áll előttünk a sivatagban, bármilyen hosszú is az éjszaka, ki 

tudunk tartani, és mindig előbbre fogunk menni. Minden lépéssel erősebb lesz az adás, ahogyan a 

rádió sugárzását is egyre jobban tudjuk fogni, ahogyan közeledünk a rádióadóhoz.  

 

IV. Isten a Szeretete nyilát lövi felénk szüntelen 

 

 Az a lélek, aki már nem az érzékekhez kötött boldogságát keresi, hanem Istent, az nem 

törődik az előtte levő pálya hosszúságával, a rá váró gyötrelmekkel, hiszen tudja, hogy sok 

viszontagságon át kell bejutnunk az Isten országába (ApCsel 14,22), és csak megy, állhatatosan, 

szüntelenül megy előre. Ez is a Jézus által igényelt szüntelen imádság (vö. Lk 18,1) egyik formája: 



Szüntelen odavágyakozás Istenhez, illetve készség Isten felénk sugárzó szeretetének szüntelen 

befogadására.  

 A sivatagi úton újra meg újra indítsuk fel a hitet, a reményt és a szeretetet, mert 

lelkünk ezek által jut el a leggyorsabban Istenhez, és összekapcsolódik Vele, illetve Isten is a 

szeretet által jut el a lelkünkhöz, a Szeretet nyilait lövi felénk, hogy azután magához vonzzon 

bennünket.  

 Ha az ember tudja, hogy egy merénylő célpontja lehet, micsoda félelem, micsoda pánik vesz 

erőt rajta. Városokat is megbéníthat az a hír, hogy sorozatgyilkos jár az utcákon, és válogatás nélkül 

lövi le az áldozatait. Nekünk nem kell félnünk a Szeretet nyilától! Adjunk jelzéseket az Úrnak: „Itt 

vagyok!” Nem a zseblámpa fényével, hanem a szívünkből kiáradó szeretet lobogásával adjuk le a 

sötétben a jelzést: „Itt vagyok, Uram, és szeretlek és várlak! Hozzád igyekszem! Jöjj 

segítségemre!” (Zsolt 69,2).  

 Walter Nigg Szent Ágostonra alkalmazott képével mondhatjuk: „Isteni Vadász, mikor 

találsz reám, mikor jársz át egészen a Szereteted nyilával, mikor sebzed meg a lelkem Szereteted 

érintésével, mikor fakasztasz bennem életet, a Te isteni Életedet?” 

 Mert a lelki élet sivataga, a lélek szárazsága csak ezért az új életért van, amelyben már Isten 

élete jár át bennünket, hiszen Ő nekünk ajándékozta magát.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 263. számú éneket: 

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 

 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindennek, 

 Amit Krisztus hitén vallunk, mert mindezek Tőled vannak. 

 E szent hitben, reménységben, Szeretetben erősíts!  
  



 

 

B) A LÉLEK AKTÍV ÉJSZAKÁJA 

 

 

123. A lelki éjszaka útja 
 

Imádkozzuk a 63. számú éneket: 

 A keresztfához megyek,  

 mert máshol nem lelhetek  

 nyugodalmat lelkemnek. 

 S ott talállak, ó, Szűzanya,  

 fájdalom közt bágyadozva, 

 tőr veré át lelkedet.  

 

I. A sötétség és a kereszt összetartozó fogalmak 

 

 Jézus Krisztus keresztje mindig a mi reménységünk jele. A keresztutat is azért járjuk 

Jézussal, hogy a 14 stáción keresztül végigkísérjük az Ő szenvedését, hogy vele együtt részesedjünk 

a halálában, és így majd a 15. stációnál Vele együtt részesedjünk a feltámadásában is! 

 1) Krisztus keresztre szegezésekor is sötétség borította az egész földet déltől délután 3 

óráig. A kereszt és a sötétség – úgy látszik – összetartozó fogalmak. Az evangélista is megjegyzi: 

amikor az áruló már eltávozott az utolsó vacsoráról, sötét éjszaka volt (Jn 13,30). A Getszemáni 

kertben is sötétség volt (vö. Jn 18,3). 

 2) Nem lehet csodálni, hogy a keresztény ember életében is ott van a kereszt, és ott van a 

sötétség is. Keresztes Szent János, a lelki élet nagy mestere – bár Krisztus keresztjéről kapta a nevét 

– jobbára inkább az éjszakáról beszél. Könyveiben azt a sötétséget magyarázza, amelyet a testnek 

és léleknek, az érzékeknek és a léleknek kell elviselnie. Mivel Krisztus keresztjéről a Húsvét előtti 

40 napon át minden évben elmélkedünk, s mivel a keresztutat együttérző szívvel gyakran 

végigjárjuk, most kövessük inkább Keresztes Szent János terminológiáját, szóhasználatát! Mi is ez 

a sötétség? Mi is a lélek számára ez az éjszaka? Mit akar az Úr, amikor az éjszaka útján vezet 

bennünket?  

 3) Mindnyájan tapasztaljuk, hogy az éjszaka sajátos természeti jelenség. A nappal egyszer 

csak elfogy, azután jön a szürkület, egyre gyengébb lesz a fény ereje. A filozófusok meghatározása 

szerint „a sötétség a fény hiánya”. Az éjszaka nem önmagában áll fenn, mert ha kozmikus 

méretekkel nézzük, akkor a Nap sugarai körülölelik a Földet, csak éppen a tőle elforduló földrészen 

van sötétség, mert nem ér oda a fény. Az éj láthatatlan, alaktalan, mégis észrevesszük, mert 

érzékeljük a fény hiányát. Ahogyan a fény elénk tárja a tárgyak látható tulajdonságait, úgy nyeli el 

mindezt az éjszaka; a természetben élő ember azonban az éjszakát gyakran úgy éli meg, hogy a 

sötétség most elnyeli el őt! Nekünk most könnyű a dolgunk. Azelőtt mécsvilágot gyújtottunk, száz 

éve az elektromosság ontja a fényt. Úgy érezhetjük, hogy legyőztük az éjszakát. De ha a cserkész- 

vagy hittanos táborban az éjszakai őrséget álló gyermekek élményét – akár tapasztalatból, akár az ő 

elbeszéléseikből – ismerjük, akkor osztjuk a véleményt: az éjszakai sötétség félelmetes tud lenni! 

Az éjjeli őrségben álló gyermekek a sziklát – amelynek tömege még jobban feketéllik az éjszakában 

– fenyegető medvének vélik. A bokrokat – főleg, ha a szellő egy kicsit megmozgatja őket– közelítő 

ellenségnek érzékelik, fenyegetéseket érzékelnek az éjszakában.  

  

 II. Keresztes Szent János az éjszaka, a sötétség jelképét használja  
 

 1) Különbséget kell tennünk a természetben található varázslatos holdvilágos éje és a 

holdfénytől mentes, borult ég alatti „tökéletes” sötétség éjszakája között. Amikor a telihold enyhe, 

szelíd fényét árasztja el a tájon, akkor az éj nem nyeli el a dolgokat, hanem mintegy kiemeli a 



lényegeset. A tárgyakat valahogyan élesebben, keményebben látjuk, mint esetleg a napvilágnál, 

mert akkor szinte ügyet sem vetünk a kontúrra, a körvonalakra. Az éjszaka megszólaltat olyan 

hangokat is, amelyeket elnyom a nappali zaj. Ha egy elszáradt gally a fáról a földre hull, az éjszaka 

csendjében százszoros zajt csapva rémületet is okozhat: „Jaj, mi történt?” A táborozó gyerekek 

azonban megtanulják, hogy az éjszakának mennyi mozgása van. A természet éjszaka is éli a maga 

világát. De azt is megtapasztaljuk, hogy az éjszaka véget vet a nappali rohanásnak: a lárma elcsitul, 

az ember a nyugalom és a béke fázisába kerül. Este lepihenünk, mert az elalváshoz ez a kedvező 

pozíció: ilyenkor lelassulnak a gondolataink, nem zakatol az agy, megpihenünk a napi robottól. Az 

ilyen esti megpihenés segít arra, hogy összeszedettebben, mélyebben hatoljunk be saját 

lényünk mélységeibe; saját életünket, a világ, és a másik Világ összefüggéseit jobban 

megismerjük. Akkor az ilyen éjszakai csendben hálás lélekkel lehet megpihenni.  

 2) A lelki életben „a sötét éjszaka” szó azonban nem ezt a megpihenés, felüdülés jelleget 

akarja kifejezni. Ez az éjszaka valamiképpen a halál előíze. Arra a végső napfogyatkozásra 

emlékeztet, amikor életünk végén már nem látjuk a napunkat ragyogni, de azután a sötétség 

elmúltával felragyog az örök világosság!  

 Csakhogy az ember előbb a sötétséget, az éjszaka gyötrelmét éli meg. A lélek – bár 

szeretne Isten felé fordulni, szeretne imádkozni, az imádságban Isten üzenetét átelmélkedni – azt 

tapasztalja, hogy nem képes erre. Ahogyan a lélek szárazságánál már elemeztük ezt az élményt, 

most még inkább azt tapasztalja az ember, hogy „megáll a tudomány”! Az elmélkedésnek az 

Istenbe kapcsoltsága és öröme elmarad. Az elmélkedésben eddig jól tudta foglalkoztatni érzékeit, 

vagyis elképzelni az evangéliumi jelenetet, amelyről elmélkedett, például Jézust, ahogyan tanít, 

vagy a Szentföld kék egét, a háborgó Genezáreti tavat, de most már szinte megáll a képzelet is, és 

nem tudja a többi szellemi képességét: az emlékezetet, az értelmet és az akaratot gyakorlatoztatni az 

elmélkedésben. Ha az elmélkedés által az Istenbe való kapcsolódás számára eddig belső öröm 

forrása volt, most nemcsak hogy a szárazság és szomjúság van a lelkében, hanem kezd besötétedni 

a lélek számára a lelki távlat: majdhogynem azt se tudja, hogy merre forduljon. 

 3) Ilyenkor a jól bevált módszer szerint a Szentírásból keressük meg azokat a 

mondatokat, amelyek fogódzópontok voltak eddig is a számunkra! Beléjük lehet kapaszkodni! 

Mint ahogy a hegyre mászásnál az előttünk felfelé igyekvők nekünk, utánuk jövőknek már 

vaskampókat vertek vagy lépcsőket vájtak a sziklába, úgy kapaszkodjunk bele ezekbe a megélt, jól 

bevált gondolatokba, tanításokba! Mondogassuk például a Zsoltárossal: Terád szomjas a lelkem, 

testem Utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hadd 

lássam hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62,2.3). Ez az egyik legszebb zsoltár! Az Anyaszentegyház 

nem véletlenül imádkoztatja ezt vasárnaponként, illetve az ünnepi zsolozsmák Reggeli 

dicséretében. Szabad elmondanom Istennek – nem panaszkodva, de gyermeki bizalommal 

megvallva: – „Szomjazom Utánad!” Most, itt az imádságban indítsuk fel ezt az élményt: „Uram, 

szomjazom Utánad! Nincs meg még a beteljesedés, az Utánad való szomjúságomnak a csillapítása, 

de már tudom: Nálad kell keresnem szomjúságom csillapítását!” 

 4) Amikor nem látom világosan az elmélkedés gondolatait, akkor mondogassak csak egy- 

egy imagondolatot, például: „Terád szomjas a lelkem, Uram!” Ez a vallomás – amelyben 

szemrehányások nélkül, de gyermeki bizalommal az Úr elé tárom lelkem állapotát – biztonságot ad. 

Összeköttetésbe kerülök Istennel, Aki egyedül tudja oltani lelkem szomját! 

 5) Ha valakinek nagyon fontos úti célja van, az akkor is gyalogol, ha már ráköszöntött az 

este. Akár egész éjjel is megy azzal a reménnyel, hogy egyszer majd csak felvirrad. Illés próféta is 

40 napon át, és 40 éjen át ment a szent hegyre, Hóreb hegyére (vö. 1 Kir 10,8), mert nagyon fontos 

volt neki, hogy ott találkozzon az egyedül igaz Istennel! Ahogyan múlik az idő, mondhatom az 

Úrnak: „Egyre jobban Terád szomjas a lelkem!” Ugyanakkor megélhetjük azt a belső megerősödést 

is, amelyet az Úr ad, hogy egyre jobban el tudjuk viselni ennek a gyötrelemnek akár a fokozódását 

is. 

 6) A tudósok azt mondják, hogy az éhséget tovább lehet bírni, mint a szomjúságot. Víz 

nélkül a test kb. 72 órán belül kiszárad, és szomjan hal az ember. De ha van innivalója, akkor akár 

68 napot is kibír, ahogyan 2002 őszén egy hajótöröttről hallhattuk. A test éhségénél és 



szomjúságánál azonban legyen még erősebb lelkünk szomjúsága! Ezzel a szomjúsággal 

megvalljuk azt is: „Nem tudok Nélküled élni, Uram!” Ez a vallomás nagyon megerősíti a lelket, 

és ugyanakkor meghatja Isten szívét. Azt válaszolja: „Akkor gyere, mutatom az utat!” Az a 

szentély, ahol a Zsoltárossal mi is meg akarunk jelenni, hogy lássuk Isten hatalmát és dicsőségét, a 

mennyei Szentély! Nekünk is végig kell mennünk tehát az Úr által mutatott úton, hogy eljuthassunk 

ebbe a mennyei Szentélybe, még ha jelenleg nem is látjuk az odavezető utat! 

 7) A szomjúság mellett legyen meg a lelkünkben a készség is: „Megyek Utánad, Uram, 

bárhova is hívsz! Követlek, Uram, bárhova is mégy!” A lelki élet eddigi útjain már eddig is 

megtapasztalhattuk, hogy a Krisztus által járt és a nekünk is mutatott út a jó út! Akkor hát merjünk 

valóban Krisztus-követők lenni! Merjünk behatolni a sötétségbe is azzal a boldog tudattal, hogy 

Krisztus járt ott előttünk!  

 Segít az is, hogyha megfontoljuk: mások is jártak előttünk a sötétségnek eme útján. Jeremiás 

így vall: Olyan ember vagyok, aki átélte a nyomorúságot Isten haragjának vesszeje alatt. A 

sötétségbe vitt, és vezetett, nem a világosságba. Egyedül ellenem emeli fel a kezét újra meg újra 

egész nap (Siralm 3,1.3). Hagyjuk tehát, hogy az Úr vezessen! Ha a sötétségbe visz, ez az Ő 

bizalmának is a jele. Megbízik bennünk, hogy helyt fogunk állni a megpróbáltatások idején is. Most 

ezt az Isten részéről felénk kinyilvánított bizalmat próbáljuk megélni, befogadni! Ez már szinte fény 

az éjszakában. Ha hosszúnak tűnik is az éjszaka, tartsunk ki rendületlenül! Ez a belső elhatározás – 

hogy „Hűséges leszek!” – sokat fog segíteni.  

 8) De van úgy is, hogy az ember a sötét éjszakában való gyaloglás folyamán eljut egy olyan 

ponthoz, amikor már nem tud továbbmenni. Akkor csendesen leülhet, és várakozni kezdhet. 

Ezalatt meg is pihenhet. Ilyen lelki állapotban a várakozásom a Megmentő, vagyis a Szabadító 

Jézus felé irányuljon! A Zsoltáros szava szerint: Várom azt, Aki szabadulást hoz és megment a 

szélvész és a vihar fergetegétől (vö. Zsolt 54,9). Akkor azt is várhatom, Aki majd átsegít a sötét 

éjszakán. Csendben, belső nyugalommal, biztonságban várakozzam az én Szabadítómra! Jehosua, 

vagyis Jézus (vö. Mt 1,21) a neve. Nem baj, ha még nem élem át lelkem lelkesedését, az én 

eljövendő Szabadítómmal való találkozás örömteli élményét. Segítsen azonban az a gondolat, hogy 

már Ő is elindult felém.  

 

 III. Már sokan elérkeztek az Úr örömébe! 

 

Ilyenkor erősítsen a tudat: mások már túljutottak az Úr örömébe! De nemcsak az előttem járókra 

gondolhatok, hanem azokra is, akik velem együtt különböző irányokból indultak el, és még benne 

vannak ebben a sötét éjszakában.  

 1) A napkeleti bölcsek – a hagyomány úgy tudja, hogy különböző tájakról jöttek – mindig 

az éjszakában szemlélték a jelet, amelyet Isten gyújtott előttük. Azonban számukra is eljött az a 

csillagfényes éjszakánál is sötétebb éj, amikor nem látták az Isten által adott jelet. De nem adták fel, 

hanem hűségesen kitartottak. Ha én is próbálom megélni ezt a hűséget, s vállalom ezt a helytállást 

és a kitartást a sötét éjszakában, akkor majd találkozunk! Ez a szentek Istenhez vezető útja!  

 2) Ha Kaszap Istvánt vigasztalta, hogy a felhők felett örökké kék az ég, és ezt a tudását 

velünk is megosztotta, akkor nekem is segítsen a gondolat, hogy a sötétség felett ott ragyog Isten 

örök világossága! 

 3) Én is merjem megosztani ezt a tudásomat testvéreimmel – akik szintén ennek a világnak 

a sötétségében járnak –, hogy majd rájuk is felragyog Isten-Atyánk dicsőséges arca! Segít a hűséges 

helytállásban az a tudat: „Nem vagyok egyedül, összetartozom másokkal, sőt felelős vagyok értük!” 

Ha valakit a harcban békekövetként küldenek át az ostromló csapat táborába, akkor feladatának 

elvégzésében – legyen az bármennyire is veszélyes – ösztökéli őt a rábízottaknak, az őt küldőknek 

az érdeke, és őértük kész minden áldozatra. Ha átélem ezt a felelősségtudatot, könnyebb lesz 

kitartanom a sötét éjszakában való előremenetelben.  

 De leginkább az Úr Jézus irgalmában való hitet indítsam fel! Mondogassam: „Jézusom, 

bízom Benned!” Ezt minden lépésre lehet imádkozni, sőt szívem minden dobbanására is. Amint a 

kereszt útján a Jézusban való bizalom segít kitartani, úgy az éjszaka útján való 



végigmenetelésre is ez a bizalom fog segíteni. Ő nem hagy cserben! Vele ki fogom bírni! Vele 

győzni fogok! Ő akarja azt, hogy én – az Ő szolgája – ott legyek, ahol ő van (vö. Jn 17,24). 

 

Énekeljük Neki ahogyan előttünk járt nővérünktől, Szent Fausztinától tanultuk: 

 Jézusom, bízom Benned!  

Mély bizalommal énekeljük még egyszer: 

 Jézusom, bízom Benned! 

Minél többször imádkozzuk, énekeljük ezt, annál jobban visszhangot ver a lelkünkben, illetve 

gyermeki bizalommal zengett imánk annál jobban megérinti Jézusnak is a szívét!  

 

Énekeljük újra:  

 Jézusom, bízom Benned! 

  

  



 

 

124. A „semmi” útja  

I.A lemondás, vagyis az önmegtagadás útja 

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 Téged az én lelkem kíván keresni, 

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, 

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

 

 Eddig a lelki szárazság természetét és okait próbáltuk egyre jobban megismerni. Ahogyan a 

természetben a délutánból este lesz, a szürkületből pedig sötétség, úgy a lélek világában is előbb-

utóbb elérkezik az éjszaka. A sötét éjszaka imája tanulmányozásánál keressük most, hogy a 

természetfeletti élet szakaszainál melyek azok a sötét mélységek, amelyekbe az Úristen el akarja 

vezetni az Őt kereső lelket, hogy azután az éjszaka elmúltával még jobban felragyogjon a Fény. 

Mert minden kegyelem, minden Isten ajándéka! Az Istent szeretőknek minden a javukra szolgál 

(Róm 8,28).  

 François de Sainte Marie karmelita atya így foglalja össze Keresztes Szent János, a nagy 

karmelita misztikus tanítását: „Semmi és Minden! Ki kell üresednünk önmagunkból mindentől, 

hogy semmi se legyen bennünk, ami elválasztana az Úristentől! Akkor tud betölteni a Minden, 

vagyis Isten!” (Initiation a Saint Jean de la Croix, Paris, Ed. du Seuil,1945. p. 34-39.) 
 

 I. Akarjunk előrehaladni a „semmi” útján! 

 

 1. Az aszkétikus gyakorlatokkal az ember a maga erejéből törekszik erre a kiüresedésre. A 

lelki élet gyakorlata mutatja, hogy amit emberi erővel mi magunk nem tudunk elérni, azt az Úristen 

hajlandó nekünk ajándékozni! Ezt az ajándékot a lelki élet mesterei misztikus kegyelemnek 

mondják. Azonban ha valakit az Úristen vesz kezelésbe, azt nemcsak a lelki szárazság állapotába 

viszi bele, hanem még mélyebbre, a sötét éjszakába is, ahol a testi és a lelki megpróbáltatások által 

mindentől meg akarja tisztítani a lelkünket! 

 2. Csendes elmélkedésben indítsuk fel a készséget: „Uram, kész vagyok mindent elfogadni, 

amivel Te meg akarsz tisztogatni engem a Te még nagyobb szeretetedre!” Érdemes lassabban, 

mélyebben lélegezni. A készség mindig a kitárulkozás és a befogadás élményét hozza létre 

bennünk. Igyekezzünk kitárulkozni az Úr ajándéka előtt! Ahogyan lassan, mélyen beszívjuk a 

levegőt, úgy próbáljuk átélni az Úristen előtti kitárulkozásunkat, a befogadóképességünk tágítását! 

Hagyjuk, hogy kisimuljanak arcunk redői! Következésképpen kisimulnak lelkünk ráncai is. 

Bármennyire is előttünk áll még a sötét éjszaka, készségünket, a szívünket készítgethetjük arra az 

örömre, amelyet az új nap virraszt ránk. Ha látjuk a távlatokat, a kibontakozást, akkor könnyebb 

elviselnünk a részleteket is. Igazán a lelki út végén a minket váró jóságos Isten szemlélése ad erőt 

és biztonságot ahhoz, hogy a sötét éjszakán bizalommal tudjunk keresztüljutni. A gyermek is 

számolgatja, hogy hányat kell még aludnia karácsonyig. Az idő múlása erőt ad neki, hogy 

igyekezzen egyre jobb lenni. Mi nem tudjuk, hogy a mennyei öröm és dicsőség karácsonyi 

ragyogásáig mennyit kell még aludnunk, vagyis mennyit kell még kibírnunk. De szívesen vállaljuk. 

Megéri a fáradtság, a test és a lélek megtisztulásához szükséges megpróbáltatások vagy 

gyötrelmek elviselése, mert a jutalom – amellyel Isten Önmagát ajándékozza nekünk – mindennél 

többet ér!  
 3. A „semmi” útján az evilágtól és önmagunktól való teljes kiüresedésre van 

szükségünk, ahogyan François de Sainte Marie karmelita atya mondja. Miután feltérképeztük az 

úticélt, akarjunk el is indulni, hogy – lépésről lépésre megtéve az utat – előrehaladjunk a célhoz!  

 Amikor egy utazásra indulunk, mindent összecsomagolunk, amit szükségesnek ítélünk az 

útra. A lelki élet útján azonban azt kell felmérnünk, hogy mit kell leadnunk, itthon hagynunk; mi az, 



ami nem kell az úton. Jézus világosan megmondja: Aki nem tagadja meg magát, és nem követ 

engem, nem lehet az én tanítványom! (Mt 10,38).  

 

 II. A kontemplatív élet két vezérelve 

 

 1. Ha Krisztus életét akarjuk vállalni, ha Őt akarjuk követni, akkor Őt kell 

utánoznunk mindenben! Pál apostol így biztat erre: Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely 

Krisztus Jézusban volt! Ő isteni mivoltában az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan 

dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, 

az emberekhez lett hasonló (Fil 2,5.7). Ha a Krisztus-követés útján előre akarunk haladni, akkor 

önmagunknak mind teljesebb kiüresítése legyen a feladatunk! Vágyódjunk arra, hogy ténylegesen 

Krisztust kövessük mindenben! Indítsuk fel a vágyat: „Követlek, Uram, bárhová mégy (Mt 8,19), 

bárhová vezetsz!” Ez a Krisztus-követés azt jelenti, hogy Őt szemlélve az Ő életéhez hasonulva 

mindenben úgy akarunk cselekedni, amint Ő! Egyszóval: vállaljuk Krisztust egész életünkben! 

 2. A kontemplatív élet másik vezérelve: a Krisztus-követés érdekében szeretetből felvenni 

a keresztet, vagyis lemondani mindarról, ami nem szolgálja Isten dicsőségét. Ehhez kellenek a 

külső és a belső önmegtagadások. Ahogyan az előbb a Krisztus-követés vágyát próbáltuk kicsiholni 

a lelkünkből, úgy most indítsuk fel a szeretetet! Az önzetlen szeretet arra késztet, hogy a másikat 

helyezzük magunk elé, ő legyen a fontosabb a számunkra még magunknál is! Ha egy csöppet is 

felizzik lelkünkben ez a szeretet, akkor engedjük csak növekedni, mintegy belülről betöltődve vele! 

Ez a belső lobogás nem látszik még, a lélek sötétben van, hiszen éjszaka veszi körül, de az a tudat, 

hogy Isten szeret minket, abszolút biztonságot fog adni a sötétségben is: Jó úton vagyunk, nem 

tévedünk el. Istennek ez a bennünk levő szeretete arra késztet, hogy lelki életünkben állandóan 

„Igen!”-t mondjunk Krisztusra, és „Nem!”-et mindarra, ami nem Ő! Mondjuk ki belül Istennek: 

„Igen!” Nem kell részleteznünk, hogy mire mondtuk ki, mint ahogyan a boldogító „Igen!” 

kimondásánál a szerelmesek sem a részletezik, hogy a jövőben mit vállalnak el egymásért, 

egymással. Benne van abban az „Igen!” szóban, hogy „Mindent!” Ha a sötétben nehéz 

előrehaladnunk, mondjuk csak ki újra meg újra ezt a vallomást a mi szerelmes Istenünknek: „Igen!” 

„Igen, Uram!” Ha valami vagy valaki le akarna csábítani az útról, amelyen a lelki élet sötétségében 

át kell haladnunk, arra mondjuk ki újra: „Nem!” Ez megerősít a hűségben! Senki és semmi sem 

téríthet el! Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? (Róm 8,35).  

 Ez az „Igen!” abban a mértékben nyitja meg számunkra az isteni teljességet (Kol 2,10), 

amilyen fokban „Nem!”-et mondunk a teremtményeknek. Isten az Ő hatalmával átalakítja 

gyarló testünket (vö. Fil 3,21), és megszabadulunk a teremtmények rabságából. Ez az Isten felé 

törekvésünk kettős vonatkozása. 

 

 III. Az önmegtagadás útja 

 

 1. Az első „Nem!” a földi, az ideig való javakra vonatkozik. Jézus világosan mondja: „Aki 

nem mond le mindarról, amije csak van, nem lehet az én tanítványom” (Lk 14,33). „Senki sem 

hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét értem és az 

evangéliumért, hogy száz annyit ne kapna már most, ezen a világon – bár üldöztetések közt – 

otthont, testvért, nővért, anyát, gyermeket és földet, a másvilágon pedig az örök életet” (Mk 

10,29.30). Jézus bármennyire is sürgeti a földi, ideig való javakról való lemondást, nem azt 

akarja, hogy elszakadjunk a családtól, amikor az nem akadályoz a Krisztussal való 

kapcsolatban, hiszen például így szól a gerázai megszállotthoz, akit meggyógyított: „Menj haza a 

tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg 

rajtad!” (Mk 5,19). Nekünk azokról a földi dolgokról kell lemondanunk, amelyek akadályoznak a 

Krisztus-követés útján, amelyek lelki rabságban tartanak. Jézus egyértelműen a lelki 

függetlenséget sürgeti. A gazdag ifjúhoz így szólt: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid 

van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben! Azután jöjj, és kövess 

engem!” (Mt 19,21). Az ifjú szomorúan távozott. Péter pedig a többi apostollal együtt megvallja: 



„Nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged!” (Mt 19,27). Legyen meg tehát bennünk ez a 

lelki függetlenség az evilági dolgoktól, ahogy Szent Pál apostol is sürgeti: „Az időnk rövid. Aki 

érintkezik a világgal, mintha nem is érintkeznék vele, mert elmúlik a jelen világ” (1 Kor 7,29.31). 

Tehát ne ragaszkodjunk hozzá! A Zsoltáros is erre buzdít: „Szívetek hozzá ne tapadjon!” (Zsolt 

61,11). A földi dolgok birtoklásának vágya ugyanis elhomályosítja a lélek látását a lelki dolgok 

meglátására, szemlélésére, és meggyengíti erőit. Ez az első „Nem!” tehát – amelyet a földi, ideig 

való dolgokra mondunk –, segít, hogy szívünket ne engedjük át a dolgok uralmának. Ezzel jelzést is 

adunk az Úrnak: azt akarjuk, hogy Krisztus uralkodjék el a lelkünkön!  

 2. A második „Nem!” – amelyet ki kell mondanunk – a szellemi javakra vonatkozik, 

vagyis készek vagyunk odaadni, feláldozni értelmi és akarati kincseinket, miként Ábrahám is 

kész volt elfogadni, hogy a jövőjét illetőleg ne az ő akarata teljesüljön, amikor Isten elkérte tőle 

Izsákot (vö. Ter 22,10). Ha nem is értjük, hogy miért kéri el tőlünk Isten a mi gondolataink, a mi 

akarásaink megvalósulását, tudnunk kell, hogy a misztikus úton való előrehaladáshoz szükséges 

mindezek feláldozása. A jézusi tanács, amelyet a gazdag ifjúnak mondott, nemcsak a földi, anyagi 

kincsek szétosztására vonatkozik, mert Ő azt mondta: „Mindenedet add el!” Add oda, amid csak 

van! (Mt 19,21), tudniillik azokat az értelmi, akarati kincseket is, amelyek akadályoznak. Az 

értelem és az akarat megtisztulása, a gondolatok és az érzések kiüresedése kell ugyanis ahhoz, 

hogy a szemlélődés imájában Isten tudjon betölteni! A saját elképzeléseinkhez és vágyainkhoz 

való ragaszkodás akadályozza Isten uralmát bennünk. Jézus figyelmeztetése: „A gazdag nehezen jut 

be a mennyek országába!” (Mt 19,23), nemcsak az anyagi gazdagságra vonatkozik, hanem a lélek 

és a szív kincseire is: „Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,21). A léleknek, bár szeret büszke lenni 

önmaga ragyogó szellemi nagyságára, világos látására, az Istennel való egyesülés útján inkább 

vaknak kell lennie, vagyis olyannak, aki már nem a mulandó világ dolgait nézi! Jézus azért jött, 

hogy akik nem látnak, lássanak; akik pedig látnak, elvakuljanak! (vö. Jn 9,39)   

 3. Bátorság kell tehát ahhoz, hogy a „semmi útján” előrehaladjunk, hiszen nemcsak az ideig 

tartó javakról, nemcsak a szellemi kincseinkről kell lemondanunk, hanem harmadszor „Nem!”-et 

kell mondanunk önmagunknak is! Nem elég csak az ellen a magatartás ellen küzdenünk, 

amellyel már nem mondjuk: – „Ezt én akarom!” –, hanem kell az a kontemplatív magatartás is, 

hogy már nem én vagyok önmagamban, hanem: „Te vagy, Uram, bennem!” Ehhez: 

3.1) A lemondás vállalása segít. Kimondjuk a lemondás szavát, hogy egyre könnyebben 

haladjunk előre az úton Isten felé: „Nem mi vagyunk a legfontosabb!”  

3.2) Kell az erények gyakorlása, a jócselekedetek vállalása. Az ilyen magatartás arra 

ösztökél, hogy a teremtmények helyett inkább Istent válasszuk, Őrá tekintsünk, Őhozzá 

ragaszkodjunk! 

 Ez csodálatos átprogramozódást eredményez bennünk: A teremtmények és önmagunk 

helyett is Isten lett a legfontosabb a számunkra! Ha kimondjuk az imában: – „Uram, Te vagy 

számunkra a legfontosabb!” – akkor érdemes megfigyelni, hogy mennyivel könnyebb lesz a 

lelkünk! Akkor talán meg tudunk tapasztalni valamit abból, hogy mit jelent az Istennel való 

betöltöttség, amikor tudniillik már nem önmagunkkal vagyunk betelve, hanem Istennel! A lélek 

ilyenkor boldogan átadja magát az Úrnak. Engedi, hogy egyre jobban betöltse belülről őt. Ez 

nagyon jó csere! A valamiről való lemondás, vagyis a „semmi”-hez sem való ragaszkodás 

magatartása az Istennel való betöltöttségre ad lehetőséget bennünk!  
 Amikor a lélek átadja magát Isten e bennünket betöltő szeretetének, amikor át tudja élni, 

hogy Isten szeretete benne lobog, ez már a szemlélődés imája! 

 Nem szükséges mást tennie, csak újra meg újra átadnia magát az Úrnak, az Úr 

szeretésének, a bennünk belülről bontakozó szeretetének!  

 3.3) Az önmagunkból való kiüresedésben nemcsak a lemondás meg az erények gyakorlása 

segít, hanem a mi Istenre figyelésünk is. Isten iránti szeretetünk ugyanis inspirál, késztet arra, 

hogy Őrá figyeljünk, illetve az önmegtagadások meg a jócselekedetek végzése még inkább Istenre 

irányítja a figyelmünket, Isten felé ösztökéli a szeretetünket.  

 Azonban vegyük észre, hogy az önmagunkból való kiüresedésben sokkal jobban inspirál, 

segít bennünket Isten irántunk való szeretete! Isten felénk irányuló szeretete ugyanis nemcsak 



sugallja, hanem létre is hozza bennünk az önmagunkról való lemondást, és a jónak a 

vállalását, a legnagyobb Jónak, Istennek a vállalását. Ez a szó: inspirálás, sugallat, még sokszor 

visszatér a lelki élet további útjain. 

 A mi dolgunk: figyeljünk Isten sugallatára, és engedjünk neki! Adjuk meg magunkat az 

Ő szent akaratának, amellyel be akar tölteni! Engedjük, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennünk, 

mint amely az ember Jézus Krisztusban volt a Mennyei Atya felé (vö. Fil 2,5), amikor végigment a 

keresztúton, amikor sötétség borult az egész világra, amikor Atyja kezébe ajánlotta a lelkét! (vö. Lk 

23,26.46), amikor az emberi lélek Jézusból egészen a Mennyei Atyához ragadtatott a 

Szentlélekben! Az ember Krisztus a sötét éjszakából átment az isteni dicsőség fényes ragyogásába.  

 Lehet-e sajnálni a sötétségben való fáradozást, az éjszaka szenvedését, „a belépőjegyet” a 

mennyországba, amikor az úton mindvégig kitartva, az ember az „Isteni Színjáték” részese lesz, 

hiszen Isten terve valósul meg benne, és belekapcsolódhat a Szentháromságos-Egy Isten életébe?  

 

A következő (125. számú) imaórában Keresztes Szent János majd tovább vezet a „semmi”, 

vagyis a lemondás útján – amelyen azt keressük, hogy …”mit adhatnék még az Úrnak?” (Vö. Zsolt 

115,12).  

 

Befejezésül 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! 

 

 Veled az én lelkem kíván lakozni, 

 Kívüled nem óhajt senkit szeretni; 

 Nálad nélkül éltem keserűség, 

 Halálom is Véled gyönyörűség! 

 

 



125. A „semmi” útja 
 

II. Mit adhatok még az Úrnak? (Zsolt 115,12) 

 

 

Imádkozzuk a 3. számú éneket: 

 Ó bezárult Édenünk, rosszra fordult kezdetünk. 

 Megtaláltuk a halált, üdvünk kincse zárra zárt.  

 

 Fel-fel nyögött bár imánk: Égi harmat hullj reánk! 

 De bilincsben a kezek, mert a lélek vétkezett.  

 

 Elhagyottság éjjelén annyi volt csak a remény, 

 Hogy eljön, ki győzni fog, és leszünk még boldogok! 

 

 Az előző imagyakorlatban (124. sz.) láttuk, hogy a „semmi”, vagyis lemondás útján az 

embernek az Istennel való betöltöttség érdekében fel kell áldoznia:  

1. a földi, vagyis ideig tartó javakat,  

2. a szellemi javakat, vagyis a számára kedves gondolatok és az akarat függetlenségét is, és  

3. önmagát, hogy számára Isten legyen a legfontosabb.  

 Keresztes Szent János most tovább vezet a „semmi”, vagyis a lemondás útján – amelyen azt 

keressük, hogy „mit adhatnék még az Úrnak?” (Vö. Zsolt 115,12).  

 4. A Kármelhegy útja, III. könyv 30. fejezetében arra tanít, hogy az ideig tartó, illetve a 

szellemi javak, valamint önmagunk feláldozásán túl „Nem!”-et kell mondanunk a 

természetfeletti javainkra is, vagyis a rendkívüli, természetfeletti javainkat, a kegyelmi 

ajándékokat, a karizmákat is oda kell adnunk! Ilyen például a bölcsesség és az értelem ajándéka, 

amelyet Isten megadott Salamon királynak. Az Úr ugyanis megkérdezte Salamontól trónra 

lépésekor: „Mit kívánsz? Gazdagságot, hosszú életet, hírnevet?” Az ifjú Salamon a bölcsességet 

kérte, amely nagyon kedves kérés volt Isten előtt, és meg is adta neki (vö. 2 Krón 1,7.12). Amikor 

azonban a lelki élet mélységeibe akarunk behatolni, akkor még ezekről a természetfeletti 

ajándékokról is le kell mondanunk olyan értelemben, hogy ki kell nyilvánítanunk az Úr felé a 

tőlük való lelki függetlenségünket is: Ha az Úr megadja ezeket a lelki ajándékokat, akkor 

megköszönjük, és igyekszünk jól felhasználni azokat. Ha nem adja meg, akkor sem esünk kétségbe, 

nem veszítjük el a türelmünket az Úr útján, hanem továbbra is hűségesek maradunk, s készek 

vagyunk előrehaladni a „semmi útján”, vagyis a természetfeletti ajándékoktól való függetlenség 

útján.  

 Szent Pál apostol beszél a természetfeletti ajándékokról, a karizmákról. A karizma olyan 

ingyenesen adott kegyelem, amely nem az egyén lelki épülésére szolgál, mint a megszentelő 

kegyelem, hanem a közösséget építő kegyelmi ajándék, a közösség javára szól. Ilyen például a hit 

tanítása vagy a csodatevő erő, a prófétálás, a nyelvek adománya, vagy a beszédek megmagyarázása, 

ahogyan ezt a Szeretethimnusz előtt írja, hogy azután a következő fejezetben rámutasson a 

legnagyobb karizmára, a szeretetre: „Mindezeknél magasztosabb utat mutatok nektek, törekedjetek a 

szeretetre!” (Vö. 1 Kor 12,31).  

 Tehát amikor az Istenhez vezető úton akarunk előre haladni, akkor egyrészt az utat kell 

feltérképeznünk: milyen az az út, amelyen a teljes lemondás szükséges mindenről, ami akadályozna 

minket az Isten felé vezető úton; másrészt pedig fel kell mérnünk a teendőinket: mit kell tennünk, 

hogy az egyre meredekebbé váló úton, az életszentség útján könnyült lélekkel tudjunk előrehaladni. 

Amikor a lelki élet mesterei azt mondják, hogy „Nem!”-et kell mondanunk a természetfeletti 

javainkra is, akkor ezzel azt fejezik ki, hogy semmihez se ragaszkodjunk! Ugyanis nem az 

ajándék, hanem egyedül Isten a fontos! A természetfeletti javaktól való teljes függetlenség is 

szükséges, vagyis hogy szellemi megismerő és törekvő képességünkkel ne ezeken csüngjünk, 

ahogyan Szent Pál mondta: „Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Mindent elviselek abban, aki 



nekem erőt ad” (Vö. Fil 4,12.13). 

 Ha kapunk ilyen természetfeletti kegyelmeket, akkor – nagyon alázatosan, de nagyon 

boldogan – ne a magunk javára, hanem a közösség építésére, javára használjuk azokat! Ha nem 

kapunk, akkor se munkálkodjon bennünk irigység, amiért mi még nem kaptuk meg ezeket, hanem 

viseljük el e kitüntetés látszólagos hiányát, s ezzel tanúságot teszünk az Úr előtt, hogy nem Isten 

ajándékai a legfontosabbak a számunkra, hanem maga Isten! Természetfeletti javaktól való 

függetlenségünk belső szabadságot eredményez: Már nem Istennek valamely ajándékát tartjuk a 

legfontosabbnak, hanem magát az ajándékozó Istent! 

 Az Úr szüntelenül hívogat! Tovább kell mennünk az úton, hogy eljuthassunk az út 

végén ránk várakozó Istenhez! 
 Nézzük tehát, hogy mire kell még „Nem!”-et mondanunk! Nemcsak a földi javakra vagy az 

érzékek örömeire, illetve a kedves gondolataink és akarati moccanásaink függetlenségére, továbbá 

önmagunkra is – amint már láttuk –, illetve, ahogyan – az előbb elmélkedtük – a természetfeletti 

javainkra, hanem:  

 5. „Nem!”-et kell mondanunk saját magunknak is! – Talán ez a leglényegesebb! Jézus 

tanítása szerint ugyanis nem elég „gyűlölni”. – vagyis kevésbé szeretni – apát, anyát, házastársat, 

gyermeket, hanem „gyűlölni”, vagyis kevésbé kell szeretni még saját életünket is (vö. Lk 14,26): 

azaz elveszíteni azt, ami bennünk földi, testi, evilági, hogy megtaláljuk azt, ami lelki, azt, ami a 

természetünkön túli, vagyis természetfeletti, azt, ami már a másik világé, ami Isten világáé. Ez az a 

keresztény élet – vagy mondjuk így – a szemlélődő élet, amely már átmegy a földi életből az 

örökkévaló életbe.  
 El kell felednünk tehát nevünket is, vagyis rég, önző énünket, pogány önmagunkat. A 

keresztségben ugyanis új nevet kaptunk. El kell felednünk földi önmagunkat, hogy elnyerjük azt az 

új nevet, amely kifejezi, hogy Isten kegyelme foglalt le már magának bennünket, vagyis hogy Isten 

élete él bennünk! A győztesnek ugyanis Isten új nevet ad, azaz Isten az Ő saját nevét adja neki (vö. 

Jel 2,17; 3,12). Ez az új név azt fejezi ki, hogy már nem a régi ember számít, hanem a krisztusi új 

ember! (Vö. Ef 4,22.23). Már csak az ember számít, akit Krisztus átalakít, hasonlóvá tesz 

önmagához: „Ő átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá tesz megdicsőült testéhez” (Fil 3,21). 

Ebben „az új emberben – aki tehát lemondott saját magáról – már benne lakik az Istenség egész 

teljessége” (vö. Kol 2,9). Isten egészen nekünk adja magát Krisztusban a Szentlélekkel, 

amennyire ez – a mi emberi befogadóképességünket tekintve – lehetséges. Ezért van az, hogy 

Keresztes Szent János ezt az önmagunkról való lemondást tartja Krisztust követésünk legfontosabb 

elemének. Tudniillik, ha egészen kiüresedem önmagamtól, akkor tud az Isten egészen betölteni 

Önmagával! Ha „semmi” sem marad bennem – ami akadálya lenne az Istennel való 

betöltődöttségemnek –, akkor fog a „Minden” betölteni.  

 Adventben különösen is sokszor halljuk Izajás próféta és Keresztelő Szent János buzdítását: 

„Készítsetek utat az Üdvözítőnek”, „mert jön” (Iz 40,3; Mt 3,3). Ezen az úton kétirányú a forgalom. 

Egyrészt nekünk kell eljutnunk Istenhez, másrészt Isten is el akar jönni hozzánk! Az adventi 

lelkületben valójában nemcsak valami kis önmegtagadásról vagy önmegtagadások sorozatáról, 

hanem a „semmi” útján való előrehaladásról van szó, ami azt jelenti, hogy egészen ki kell 

üresednünk önmagunkból!  

 Ahogyan a nyári nagy melegben az ember a strandon nagy lélegzetet vesz, és beleugrik a 

vízbe – hogy belemerülhessen, és felüdüljön abban a kellemes létközegben, amely a levegő 

tikkasztó hőségénél kellemesebb hőfokú –, valahogy nekünk is úgy kell lelkileg mély lélegzetet 

vennünk, és belevetnünk magunkat Isten felénk kitárt ölelő két karjába! Ráadásul ez nem 

verőfényes napsütésben, hanem a lélek sötét éjszakájában történik, amikor nem látjuk, hogy hova 

ugrunk, nem látjuk Azt, Aki ott vár, hogy elkapjon, fenntartson, magához szorítson, a szívéhez 

öleljen minket. De ahogyan a gyermek a strandon megtapasztalja ennek a mélybe ugrásnak a jó 

hatását, és újra meg újra szívesen átadja magát ennek az élménynek, most ebben a sötétben 

nekünk is mindent feledve, mindent hátrahagyva boldogan kell beleszédülnünk Isten ölelésre 

kitárt karjaiba!  

 Teljes bizalommal ismételgessem ezt az imagyakorlatot: Átengedem magam Isten szeretete 



szédítő vonzásának! Ha a Zsoltáros boldognak mondja azt, akit Isten kiválaszt, hogy csarnokában 

élhesse életét (Zsolt 64,5), akkor mennyivel boldogabb az a keresztény ember, akit Isten kiválaszt 

és meghív, hogy kimenjen önmagából, és Isten szerető karjaiban élhesse az életét!  

 – Nem baj, ha sötét van, mert nem ragaszkodom a világossághoz.  

 – Nem baj, ha nem látom az én Istenemet, Aki magához vonzotta a lelkemet.  

 – Nem baj, hogyha nem érzem szeretetének szédítő vonzását. Nekem Isten egyedül elég! 

Egyedül Isten elég! Ahogyan az edzésen a sportoló előkészítő gyakorlatokkal megtanul minden 

teendőt, úgy én is megtanulom ezen imagyakorlatokkal: Nem az érezhető kegyelmi ajándékok a 

fontosak! Sőt, az imádságban végső fokon nem az én érzésem számít, nem is én vagyok a lényeges, 

hanem Isten! Merjem imaszó gyanánt kimondani: „Semmi!” vagyis: „Semmihez sem 

ragaszkodom, csak egyedül Hozzád, Uram!” 

 Ha nem érzem Isten lelkemet átölelő szeretetét, hitem akkor is biztosít arról, hogy Ő 

átölelve tartja lelkemet. Szokjam meg ezt a szituációt!  

 – Szoktassam magamat az ingerszegény környezethez! 

 – Szoktassam magam ahhoz a végső kiüresedéshez, amely majd akkor valósul meg, amikor 

elkövetkezik végső órám, amikor úgyis mindent itt kell hagynom, amikor már annyi erőm sem lesz, 

hogy a szememet felnyissam, hogy világosság öntse el a testemet, amikor kihúnynak számomra 

evilág fényei, de a sötétség után felragyog az az örök Világosság, Aki az én Istenem!  

 – Szoktassam a lelkemet ahhoz a világossághoz, amely ott vár reám! Azt szoktuk mondani: 

„Világosan kell látni a célt!” Ez a szófordulat leginkább erre az örök Célra, és az örök Világosságra 

érvényes.  

 Ha hosszú a csend (amikor Isten hallgat), ha hosszú az éjszaka (amikor nem látom Őt), 

akkor vegyük figyelembe azt a módszert, amelyet a Zsoltáros alkalmaz: Gondolok nevedre, Uram, 

éjjel is (Zsolt 118,55). Talán annyi erőm sincsen, hogy végigmondjam a Jézus-ima szövegét: Uram, 

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! – de szellemem mindig képes 

lesz arra, hogy Isten nevét gondolatban kimondjam, s így belekonszekráljam Jelenlétét az életembe, 

lelkem sötétségébe. Szívem lehető legnagyobb szeretetével gondoljak Őrá, gondolatban 

mondjam ki: „Isten!” Mint ahogyan a számomra kedves személy nevét szívesen veszem ajkamra, 

úgy a legkedvesebb kedves, Isten nevét is engedjem átszüremkedni a gondolataimon! Ő töltsön be! 

Lelkem sötét éjszakájában is mondogassam, vagy legalább gondolatban mondjam ki Isten nevét!  

 Ez a megszólítás: „Istenem!” a magyarban nemcsak a megszólítást (latinul vocativus) fejezi 

ki, hanem a birtokviszonyt is: Te az én Istenem vagy! Lelkem legmélyebb áhítatával mondjam 

Neki: „Istenem!” A Valóságnak, a végtelen isteni Valóságnak az ilyen emberi szavakkal történő 

kifejezése végül is belső biztonságot ad, a sötétség ellenére is az otthonlét biztonságát. Kérhetek 

továbbá az Úrtól a Zsoltáros által megfogalmazott módon is világosságot: „Világosságodat és 

hűségedet küldd el, hogy azok vezéreljenek engem szent hegyedre, a te hajlékodba! Odalépek Isten 

oltárához, Istenhez, Aki nekem ujjongó örömöm” (Zsolt 42,3.4). A sötét éjszakában Isten lesz az én 

hűséges Vezetőm, Aki önmagához, az ő szent hegyére akar elvezetni. Mondhatom ezt Kármel 

hegyének is, Sion hegyének vagy Tábor hegyének is. Nem az elnevezés a lényeges, hanem Isten, 

Aki a hegyen, a mennyország magasában lakik! Isten mennyei oltárához megyek, vagyis ki akarok 

menni önmagamból, és eljutni Istenhez. Most az imádság csendjében engedjem, hogy Ő 

kivezessen önmagamból, és elvezessen mennyei oltárához!  

 Ha nem tudunk menni – mert emberi gyengeségünk akadályoz, hogy az Isten útján 

előrehaladhassunk, s lelkünk szárnyalhasson az Úr felé –, akkor esedezzünk Izajás próféta szavával: 

„Uram, szabadíts meg, hogy énekelhessük dalaidat életünk minden napján az Úr házában!”  

(Iz 38,20). A próféta elsősorban a földi elnyomó uralmától való szabadulást kéri, hogy azután a 

jeruzsálemi templomban szabadon zenghesse az Úr dicséretét! Mi pedig azt kérjük: „Uram, 

szabadíts meg önmagunktól és a gyengeségeinktől, a tehetetlenségeinktől, hogy ne csak a dalaidat 

énekelhessük, a Rólad szóló énekeket, hanem Téged magadat énekeljünk bele az életünkbe! Te légy 

velünk egyre jobban életünk minden napján!” Ez olyan kérés, amely az Úr szándékával találkozik: 

Irgalmas jóságával ugyanis az Úr már ősszüleinknek megígérte a Szabadítót, Aki majd bennünk is 

legyőzi a sötétség fejedelmének hatalmát (vö. Ter 3,15).  



 Keresztelő János édesapja, Zakariás is ezért mondja a Benedictus-ban, az ő Istent áldó 

énekében: „Meglátogatta és megváltotta az ő népét” (Lk 1,68). Megtörtént a szabadítás. Eljött 

ugyanis, és megvásárolt Önmagának bennünket a Szabadító. Megváltott, megfizette 

váltságdíjunkat. 

 – De jó már tudnom: nem vagyok a magamé, hanem az Övé!  

 – De jó, hogy már semmim sincs, mert mindenestől az Övé vagyok! Mondogassam Őneki: 

„Nem én, hanem Te!”  

 – De jó lenne, ha eltűnne a minket elválasztó fal! Énem akkor egészen belemerülhetne az 

Úrba – jobban, mint gyermek az ő apja ölelő karjaiba, jobban, mint szerelmes az ő szerelmese 

szívébe! 

 Csak hasonlattal tudjuk kifejezni ennek az élménynek a lényegét: Úgy kell belemerülnünk 

Istenbe, mint ahogyan a teremtmény benne él Teremtőjében, amikor is a teremtményen 

ragyognak a Teremtő Isten művészi vonásai, amikor az emberek és az angyalok ránk tekintve Isten 

életét és a szeretetét ismerik fel bennünk. 

 Ilyen a szemlélődő ima! A szemlélődés nem más, mint az a magatartásmód, az az imamód, 

amellyel beengedjük lelkünkbe Istent. Ő ugyanis nemcsak kívülről cirógat meg, vagy ölel át 

minket, hanem bele is akar áradni lelkünkbe, életünkbe!  

 

 Az ember feladata: az elcsendesülés és a ráfigyelés által a rendelkezésre állás, azaz 

minden mást abba kell hagynom, illetve el kell hagynom. 

 Az ember feladata a készséges várakozás, amellyel hívogatom: Jöjj!  

 Az ember feladata a kitárulkozás.  

 Az ember feladata a befogadás. 

 Az ember feladata a kisebbedni akarás, hogy Isten legyen a nagyobb bennem! 

 Az ember feladata a kiüresedés, az a magatartás, amellyel mindent odaad az Úrnak.  

 A többi már az Isten dolga. Ő a Minden, Aki szeretetből önmagát akarja ajándékozni 

nekünk, teremtményeinek! 

 

Befejezésül a 3. számú éneket imádkozzuk:  

 Állt a világ szótalan, Jessze törzse lombtalan; 

 S a hit mégis szárnyat ölt: Jön Krisztus, Kit vár a föld! 

 

 Jön az Úr, a végtelen, könyörül az emberen.  

 Adjuk vissza kincseit, legyen Övé minden itt! 

 

 Övé legyen vagyonunk, minden, amit adhatunk. 

 De ha más kell: jaj nekünk, nincsen semmi nemesünk! 

 



C) AZ ÉRZÉKEK ÉJSZAKÁJA 

 

 

126. Az érzékek sötét éjszakája  

 

 

  

Imádkozzuk a 23. számú éneket: 

 Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, 

 Angyaloknak énekével Néked áldozok. 

 Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet  

 Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén. 

 

 Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait, 

 Hiszem mégis rendületlen, hogy már Te vagy itt. 

 És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok 

 Ajándékul jászolodnak trónusához én. 

 

 A szemlélődő ima olyan kegyelem, amellyel Isten a léleknek ajándékozza Önmagát az 

ismeret és a szeretet által.  

 Istennek ez a megtapasztalása közbeeső ismeret a közönséges hit és a boldogító mennyei 

színelátás között, amely inkább a hithez áll közelebb, és ezért részesedik annak homályosságában, 

illetve világosságában. A lélek azonban a szeretet által mégis meg tudja tapasztalni, szemlélni tudja 

Istent, Akit ismerettel nem tud átfogni (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika, misztika, 1394. sz.) 

 A szemlélődő ima olyan imamód, amely elsősorban Isten ajándéka. De az embernek is elő 

kell készülnie erre az ajándékra az aszkézis útján, illetve a test és a lélek sötét éjszakájának aktív 

szakaszában, amely még a magunk cselekvésével végbevitt szakasz.  

 A passzív szakasz azonban, vagyis az az imaszakasz, amelyben a lélek szenvedőlegesen 

elfogadja, hogy Isten tisztítsa őt, már Isten ajándéka. Isten műveli azt, hogy a megtisztult lélek 

megláthassa, és szeretettel szemlélhesse Őt, a végtelen Szeretetet.  

 

I. A szemlélődés, amikor a lélek nagyobb mértékben szeret, mint ismer 

 

Pseudodionysius, aki Areopagita Dénes (vö. ApCsel 17,34) neve alatt terjesztette írásait, 

mondja: „A szemlélődésben a lélek nagyobb mértékben szeret, mint ismer.” Isten ugyanis 

olyan ragyogó Fényesség, amelyet mi emberi szemmel nem tudunk látni. Számunkra ez a 

Fényesség inkább homálynak, sötétségnek tűnik. De Isten mégis mutat valamit nekünk abból az 

isteni sötétségből, hogy az ember annál nagyobb epekedéssel szeresse és óhajtsa megismerni és 

birtokolni Istent.  

 1. Mi ez az isteni sötétség? Miután a lélek felszabadult az érzékek világából, illetve az 

értelem világossága fölé emelkedik, egy szent tudatlanság, meg nem ismerés mélységes sötétségébe 

jut. Itt már lemond a megtapasztalás és a tudás útbaigazításairól. Belemerül, szinte belevész abba, 

Akit nem lehet sem látni, sem felfogni. Úgy lesz egészen a meg nem ismert Istené, hogy már nem 

tartozik sem önmagához, sem más teremtményhez. Valójában a lelke legnemesebb részén egyesítve 

van ezzel az Ismeretlennel, a Meg-nem-ismerttel, Istennel. Ebből a legteljesebb tudatlanságból 

olyan ismeretet nyer, amilyent az értelem a maga erejével nem tudna megszerezni.” (Misztikus 

teológia, I. fej. 3. paragrafus).  

 A lelki élet mesterének eme írása és gondolata alapján levonhatjuk a következtetést: Ahhoz, 

hogy eljuthassunk a szemlélődéshez, mindenekelőtt el kell hagynunk az érzékek által történő 

megismerés mezejét, mert az emberi érzékszervekkel nem tudjuk megismerni Istent. Az 

okoskodással, a fontolgató elmélkedéssel nem tudjuk Istent megtapasztalni, inkább csak elvontan 

megismerni. Itt a földön közvetlenül nem szemlélhetjük Istent, ezért az ún. „tagadás útján” kell 



megpróbálnunk Istent megközelíteni.  

 2. Erről Aquinói Szent Tamás azt mondja: „Tagadásból tagadásba menve a lélek a 

legtökéletesebb teremtmények fölé emelkedik, és közvetlenül egyesül Istennel, már amennyire ez 

itt a földön lehetséges.” Mit jelent itt a tagadás? Azt például, hogy  

 – bármilyen erős lényt látunk, azt mondjuk: nem ez a legerősebb, Isten még erősebb, 

 – bármilyen okos emberrel találkozunk, azt mondjuk: nem ez a legokosabb, Isten még 

okosabb. Ugyanígy, a teremtményeknél megismert minden más tulajdonságot Istenről tagadjuk, 

mert Istenben azok sokkal kiválóbb, nagyszerűbb mértékben megvannak!  

 Szent Tamás folytatja: „Értelmünk egyesül Istennel akkor, amikor rájövünk arra, hogy Isten 

fölülmúlja a legtökéletesebb teremtményeket is.” A lelki élet ezen útszakaszán a feladat: 

eltávolítani az útból minden lényt, amelyek elvonnák értelmünket Istentől, értelmünk akkor 

ugyanis Istennel lesz együtt, mert ha nem a teremtményekre való gondolás tölti be értelmünket, 

akkor majd Isten fogja betölteni azt! De ez végül is nem a látás régiójában, hanem az isteni sötétség 

szférájában történik, és ekkor jutunk el Ahhoz, Aki abban a végtelen Világosságban lakozik, 

amelyet az emberi megismerés sötétségnek él meg. 

 3. Keresztes Szent János két utat mutat, hogyan tudunk mindent elhagyni, minden fölé 

emelkedni, hogy eljuthassunk a hegyre, ahol Isten lakozik:  

 – az egyik az aktív vagy cselekvő út, amelyen az ember a maga erejével kapaszkodik fel a 

hegyre. 

 – a másik a passzív vagy szenvedőleges, befogadó jellegű út, amelyen Istené a 

kezdeményezés, Ő az elsődleges cselekvő, az ember „csak” befogadja Isten kezdeményezését: Isten 

emeli fel magához az embert.  

 

II. A mindent elhagyás útján tanulmányozzuk az érzékek sötét éjszakáját 
Mi az, amit az ember a maga részéről odaadhat, és mi az, amit Isten elkér, elvesz tőlünk, 

amitől megtisztít, megszabadít, hogy könnyebben tudjunk az ég felé irányulni?  

 Az ember megtapasztalja, hogy az érzéki vágyak, vagyis az érzékszervekkel kapcsolatos 

vágyak kifárasztják, kínozzák, legyengítik a lelkét, beszennyezik, vagy legalábbis elirányítják 

Istentől. Ha az érzékszervekkel megtapasztalható különféle földi dolgokkal foglalkozunk, akkor 

azok töltik be a lelkünket. Ha pedig az előbb említett tagadás útjára lépünk, amellyel kimondjuk: ez 

a teremtmény sem kell, az sem, hanem mindezeknél fontosabb számunkra Isten, akkor már a sötét 

éjszaka aktív szakaszán járunk.  

 1. Keresztes Szent János tömör utasításokat ad, mit csináljunk, hogy előrehaladjunk a 

sötét éjszakában az érzékek megtisztítása érdekében: 
 1.1) „Legyen meg benned mindig az a kívánság, hogy Krisztust utánozd minden dologban! 

Életedet tedd az Övéhez hasonlóvá! Szemléld Krisztust, hogy utánozni tudd, és mindenben úgy 

viselkedj, ahogyan azt Ő tenné!” Tehát az imitatio Christi, vagyis Krisztus követése, a Hozzá való 

hasonulás vágya segít bennünket arra, hogy mindent elhagyjunk, ami nem isteni, ami nem Krisztus-

-illatú. 

 1.2) „Hogy megvalósíthasd Krisztus követését, le kell mondanod minden érzéki élvezetről 

(az érzékszervek által közvetített örömökről), és távol kell tartanod magadat tőlük, hacsak azok nem 

szolgálnak valamiképpen Isten dicsőségére.” Egyszóval: Önmegtagadás! Érzékeink örömét kell 

felcserélni, megtagadni egy nagyobb öröm érdekében, azaz az Isten birtoklása érdekében.  

 1.3) Mindezt tedd Jézus iránti szeretetből, Aki földi életében semmi más kívánságot, 

örömet nem ismert, csak Atyja akaratának a teljesítését: „Az az én eledelem, hogy annak az akaratát 

tegyem, aki küldött engem” (Jn 4,34). Ha például élvezetet találsz olyan dolgok meghallgatásában, 

amelyek nem tartoznak Isten szolgálatához, akkor tagadd meg a füledet, ne azokban keresd az 

örömödet, ne hallgass azokra az információkra, szavakra. Ugyanígy, minden érzékedben 

gyakorolhatod az önmegtagadást, amennyiben ezzel a különböző benyomásokat elháríthatod. Ha 

nem tudod ezeket elhárítani, akkor legalább ne keress semmi örömöt bennük, ha mégis közelednek 

hozzád, ha mégis foglalkoznod kell velük! Gondoskodj arról is, hogy érzékeidet minden élvezettől 

érintetlenül megőrizd! Akkor az érzékeid valóban a sötétben lesznek, te pedig rövid idő alatt nagy 



haladást érsz el.” Tehát a sötét éjszaka útján történő Krisztus követés érdekében 

önmegtagadást kell gyakorolnunk, éspedig Jézus iránti szeretetből.  
 2. Az embernek négy természetes szenvedélye van: az öröm, a remény, a félelem és a 

fájdalom. Keresztes Szent János alapelveket ad, hogyan tudjuk megtagadni, illetve rendezni ezeket. 

A következő tanácsok Keresztes Szent János tanításának a leglényegét adják. Ezeket – akárcsak az 

orvos a beteg gyógyításához az orvosságot – receptre felírja nekünk. Minél rendszeresebben 

bevesszük az orvosságot, annál jobban hat. Ugyanígy, minél jobban beengedjük a lelkünkbe ezeket 

a tanácsokat, egyre erősebbek leszünk, s egyre jobban haladunk lelkileg előre a sötétség útján:  

 — Gondoskodj arról, hogy a törekvésed ne a könnyebbre, hanem a nehezebbre irányuljon! 

 — Ne keresd a kényelmesebbet, hanem a kényelmetlenebbet! 

 — Ne keresd azt, ami több örömet okoz, próbáld inkább nélkülözni azt! 

 — Ne a vigaszt keresd, hanem inkább a vigasztalanságot!  

 — Ne nyugalomra vágyódj, hanem inkább a fáradozásra! 

 — Ne a többre vágyódj, hanem a kevesebbre!  

 — Ne a magasabbra, kiválóbbra törekedj, hanem az alacsonyabbra, a jelentéktelenebbre!  

 — Ne akarj mindenáron valaki lenni, hanem inkább semmi lenni!  

 — Ne a jobbat keresd a dolgokban, hanem a rosszabbat! Kívánj Krisztusért teljesen 

kifosztott, szabad és szegény lenni mindabban, amit a világ nyújtana!  

 Röviden így lehet összefoglalni: Előnyben a kényelmetlen, a keserű, vagyis ami 

önmegtagadással jár (vö. Keresztes Szent János: A Kármelhegy útja, I. könyv, 13. fejezet, 

110. oldal). 
 3. Ha ilyen vágyakat keltünk fel a szívünkben, ha azt akarjuk, hogy akaratunk az 

önmegtagadás útján haladjon előre, akkor ez segít ahhoz, hogy beléphessünk az érzékek sötét 

éjszakájába. Arról van tehát szó, hogy a belépés az érzékek aktív sötét éjszakájába egyet jelent 

Krisztus keresztjének készséges felvételével, illetve annak kitartó hordozásával. A 

kereszthordozás még nem jelenti a halált. Pedig az embernek meg kell halnia a bűn számára (vö. 

Róm 6,2), hogy az éjszakán át eljuthasson a feltámadás, az új élet ragyogásába.  

 A lelki ember feladata az, hogy kiszolgáltassa magát Krisztusnak, Aki a keresztúton 

előttünk megy, mi pedig a követésére szántuk el magunkat. De önmagát senki sem feszítheti 

keresztre. Amit az ember a sötét éjszaka aktív szakaszában elkezdett, azt a sötét éjszaka passzív 

szakaszának kell majd befejeznie, pontosabban majd Isten fejezi be, Isten teszi meg azt, amit mi 

nem tudunk megtenni. (Vö. Szent Edith Stein: A kereszt tudománya, 96-98.) 
 4. Az ember szinte visszarettenne, hogy micsoda sötétség, micsoda kifosztottság, micsoda 

távlatok várnak rá! De az istenszerető lélekben fel sem merül a visszafordulás gondolata. Eddigi 

imádságainkban Isten már annyiszor megérintette a lelkünket! „A szeretet tüzében égve” ki merjük 

mondani: Megyek utánad, Uram, bárhová vezetsz is! (vö. Mt 8,19). Most ezt a készséget, a 

szeretetnek ezt az ajánlkozását nyújtogassuk az Úrnak, amellyel a lélek mindent odaad Istennek. Ez 

a mi feladatunk. Ez a sötét éjszaka aktív szakasza. A lélek vágya az, hogy eljusson Istenhez. Ezt 

az utat keressük, hogyan tudunk egyre jobban előrehaladni. Jeremiás próféta biztat: 

„Kérdezősködjetek az ősi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat talál a 

lelketek!” (Jer 6,16) Tehát ezt az utat keresem.  

 Jézus mutatja meg az utat: „Aki utánam akar jönni (tudniillik mert szeret, és szeretne Velem 

lenni), tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és kövessen engem! Aki meg akarja 

menteni az életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét énérettem, megmenti azt” (Lk 9,23.24). Tehát 

Jézusnak gondja van arra, hogy biztos eligazítást adjon nekünk, vagyis arra tanít, hogy 

 – mindennap önmegtagadást gyakoroljunk.  

– mindennap elhagyjunk olyan dolgokat, amelyek akadályoznának, hogy az úton 

előremenjünk.  

 5. Olyan ez, mint egy sötét barlang felfedezésének édes izgalma. A vérbeli barlangkutatók 

nem félnek a sötétségtől, az ismeretlenségtől, hanem nekivágnak az útnak, hogy felfedezzék, 

birtokba vegyék azt a világot, amelyet előttük talán még senki sem látott. Ilyenkor minden 

felesleges terhet letesznek a kutatók. Sokszor elszűkül a járat, és hátizsákokkal meg egyéb 



poggyászokkal nem is lehet keresztülmenni az elkeskenyedett barlangjáratokon.  

 Minket a kinyilatkoztatást adó Isten buzdít: „Vessünk el minden terhet, különösen a csábító 

bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk levő küzdőteret. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és 

bevégzőjére, Jézusra, aki a felkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül hogy a 

gyalázattal törődött volna. És most Isten trónjának a jobbján ül. Gondoljatok csak őrá, aki a 

bűnösök részéről ilyen ellenmondást viselt el, hogy el ne lankadjatok, és bensőtökben el ne 

csüggedjetek!” (Zsid 12,1.3). Tehát itt van leírva a mi feladatunk: Nekünk is el kell vetnünk 

magunktól minden terhet, amely akadályozna az előrehaladásunkban. Közben pedig 

tekintsünk fel Krisztusra, vagyis szemléljük az Urat! Ő nem a földi örömöket kereste. Nem 

törődött azzal, hogy az emberek gyalázzák őt, hanem csak a Mennyei Atya akaratát kereste, és 

valósította meg. Ha a lelki élet útján előrehaladni akaró ember valaha is lankadna, vagy belsőleg 

csüggedne, akkor vegyük elő ezt a tanítást a Zsidókhoz írt levélből! Ahogyan az edző a pálya 

mellett buzdítja a versenyzőt, hogy jobb eredményt érjen el, úgy a mi lelkünk Mestere, Isten is 

tanácsokat ad, hogy hogyan tudunk még hatékonyabban előrehaladni.  

 

III. Mit kell elhagynunk előrehaladásunk érdekében?  
 

Egy szóval lehet rá válaszolni: „mindent!” A részletesebb válasz pedig így hangzik: Meg kell 

tagadnunk a külső érzékszerveinket és a belső szellemi képességeinket.  

  

 1. Meg kell tagadnunk a külső, testi érzékszerveinket:  

 1.1) Első érzékszervünk a látás. Az ember mindig szeretne újabb és újabb dolgokat látni, 

mert azzal valamit birtokba vesz. Ha van egy bezárt ajtó, akkor szinte türelmetlenül toporzékolunk 

előtte: mikor nyílik már ki, hogy megláthassuk, mert az odabenn valókkal szeretnénk gazdagabbak 

lenni. Például hányan és hányan törekszenek bejönni a Sziklatemplomba is. Körülnéznek, kicsit 

megállnak, és amit már megláttak, azt a szemükkel „belefényképezik” a lelkükbe, vagy a 

fényképezőgépben rögzítve „birtokba veszik”, és elviszik magukkal.  

 A szem azonban sok fölösleges dologra is tud irányulni. Hajtja a kíváncsiság: „Mit tudunk 

még meglátni?” Csakhogy ez a kíváncsiság, ez a tekintetünk, ez a nézésünk, ez a szemlélésünk a 

teremtmények felé irányul. Ezek nyilván lehetnek megengedett dolgok is, de mi ezen az úton az 

Isten iránti szeretetből le akarunk mondani a megengedett dolgokról is. Ezzel a lemondással 

azt gyakoroljuk, hogy ne földi dolgok képe legyen a szellemünkben, mert az Areopagita Dénes 

által ajánlott „tagadás útján” ezeket is elhagyjuk. Már ezek sem érdekelnek. Ezeknél is fontosabb 

az, hogy megláthassuk Istent, Aki a sötétségen túl van! Mi oda akarunk eljutni!  

 1.2) Második érzékszervünk a hallás. Próbáljuk korlátozni vágyunkat az odahallgatásra, 

amikor mindenkit meg akarunk hallgatni: „Milyen híreket hallottál, mi újság?” Nekünk egyetlen 

újság kell, Akit úgy hívnak: Isten! Ezért próbáljuk az odahallgatásunkat a teremtmények helyett 

inkább magára Istenre irányítani.  

 1.3) Ízlelés. Mennyi finomat tudunk enni. Milyen jó az édesség! Tény, hogy ez is Isten 

ajándéka, és mi hálásak is vagyunk érte. Szükségesek az életünk fenntartásához, de nem ez az 

életcélunk! Nem tévesztjük el, hogy az étel és az ital csak eszköz! Szent Pál így mondja: Vannak 

olyanok, akiknek istenük a has (Fil 3,19). A mi Istenünk azonban az ég és a föld Teremtője, Aki 

magának teremtett bennünket, Aki nekünk teremtett mindent (Ter 1,28), és Aki ölelő karjaiba, 

kitárt szívébe vár bennünket! Ha a földi finomságok mögött meg tudjuk látni Istent, vagyis Őt, 

mint mindezek adóját szemléljük, akkor étkezés közben a szívünk nem a finom földi javakon csüng, 

hanem Istenen, Aki ezeket életünk táplálására adta!  

 1.4) Tapintás. Mennyire felszisszenünk, ha csak egy kis szálka is megy az ujjunkba. 

Mennyire kellemes és Istentől megengedett ajándék egy kisgyermek megcirógatása, vagy az 

Istentől áldott szerelem megélése. De mindezekkel kapcsolatban is legyen meg bennünk a 

függetlenség, a készség az odaadásra: Készek vagyunk bármiről lemondani, amit Isten elkér tőlünk. 

A legegyszerűbb önmegtagadás e téren a bőr viszketésének az elviselése. Isten iránti szeretetből 

vállalhatjuk, hogy legyőzzük még azt az önkéntelen mozdulatot is, amellyel szeretnénk 



megszüntetni azt a kellemetlen viszketési érzést. Itt megint az Isten szemlélésének gondolata érinti 

meg a lelkünket, hiszen Őmiatta győzzük le a kellemes érzet utáni vágyunkat. Jézus sem tudta 

megérinteni a homlokát a keresztfán, amikor azt irritálta a vér folyása, mert a keze oda volt 

szegezve. Az imádság közbeni mozdulatlanság is valamiképpen a test gyötrelme. De itt is a 

keresztre feszített Krisztus mozdulatlanságára irányulhatunk, Őt szemlélhetjük, amikor a magunk 

gyötrelmét elviseljük.  

 2. Meg kell tagadnunk a belső, szellemi képességeinket is:   

 A test mellett az ember másik nagy kincse a lélek. A sötét éjszaka útján a lélek képességeit 

is megtagadhatjuk, vágyaink, gondolataink kielégítését is odaadhatjuk Istennek. Hányszor van 

az, hogy az ember egy izgalmas regényt olvasna, vagy megnézne egy tv darabot, de lemond róla, 

mert fontosabb látnivalója van. Inkább Istenre akarjuk irányítani a gondolatainkat! A vágyak 

(amelyek a testen keresztül szűrődő akarásaink), illetve a szellemi akarások (amelyek a test 

törekvésétől függetlenül jelentkező, vagy annak ellene mondani is tudó törekvések bennünk), mind-

mind olyan kincsek, amelyekről lemondhatunk, és odaadhatjuk Istennek azért, hogy az akarásaink 

ne a teremtményekre irányuljanak.  

 Megint csak a „tagadás útján” haladunk előre. A lelkünkkel nem valamely földi dologra 

irányulunk, nem annak a birtoklására vágyódunk, hanem Istenre! Őrá gondolunk, Őt akarjuk 

birtokolni! Nehéz ez? Nehéz! Isten szűk kaput ígért, meredek ösvényt, keresztutat (vö. Mt 7,4). De 

azt is megígérte, hogy velünk lesz: „Ahol én vagyok”, azt akarom, hogy „ott legyen az én szolgám 

is!” (Jn 12,26). Ez már Isten tevékenysége.  

 A sötét éjszakának ebben az aktív szakaszában azonban most még nekünk kell odamennünk, 

ahol isteni Urunk van. Jézus mondja: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és terhet 

hordoztok. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos 

szívű, és nyugalmat talál a lelketek!” (Mt 11,28.29) E szavakból lelkileg jobban az érint meg, hogy 

amikor a kereszt hordozásában elfáradunk, akkor Hozzá mehetünk, s Ő felüdít minket. Most még az 

ősi jó utak után keresgélünk, amelyen nyugalmat talál a lelkünk (vö. Jer 6,16). Itt megkapjuk az 

útleírást: „Jézushoz kell mennünk!” A magunk erőfeszítésével egyre közelebb kell kerülnünk 

Hozzá, hogy azután az Ő szelídsége, alázatos Szívének szeretete betölthessen minket. 

 3. Tehát itt nekünk is le kell raknunk minden felesleges terhet! Vigyük magunkkal – mint 

a barlangászok az életmentő oxigénpalackot – a szelídséget és az alázatos szívet. Ebbe a 

szelídségbe beletartozik a béketűrés is, amely szintén a szellem aktív megtisztulásának egyik 

módja: elviseljük a nehézségeket, a gyalázásokat, mint ahogy Krisztus sem törődött az őt 

gyalázókkal (vö. Iz 50,6), hanem elviselte mindazok bántását, akik Őt keresztre feszítették. 

Jöhetnek betegségek, amelyek már átvezetnek az érzékek passzív tisztulásába, amikor már az 

Úristen vesz kezelésbe. A hideg és a meleg elviselése, az éhség és a szomjúság tűrése mind-mind 

Istenhez fogja emelni a lelkünket. Valamely szerettünk halála – az a gyötrő hiány, hogy nincs itt az 

életünkben, nincs itt a közelünkben – szüntelenül Istenre fogja irányítani a figyelmünket. Bízunk 

abban, hogy már Őnála van, vagy imádkozunk érte és a tisztítótűzben szenvedő többi lélekért, hogy 

minél hamarabb Istenhez juthassanak. Az elhunyt szeretetteinkre való gondolás mindig Istenhez 

emeli a lelkünket.  

 

 Ha a sötét is van, de hűséges lélekkel járunk ezen az úton, akkor egyre közelebb 

juthatunk Ahhoz az Istenhez, Akit ugyan még nem látunk, de már egyre jobban szeretnénk 

szemlélni!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 23. számú éneket: 

 Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,  

 Ki e sötét lelki éjben jászlod’ keresem! 

 Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, 

 S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.  

 

  



 

127. Az érzékek sötét éjszakájának ajándékai 

 

 

Imádkozzuk a 39. számú éneket: 

 Szép kelet, szép nap! Nincs benned homály. 

 Mert az örök nap benned a király. 

 Új esztendőben, új szívekkel, 

 Dicsérünk Jézus énekekkel. 

 

 Jézus a világ világossága (Jn 8,12), mert Ő Isten. De ugyanakkor mint embernek az Ő 

életében is volt sötétség. A Getszemáni kert sötétje leginkább szellemi gyötrelem volt számára, a 

fizikai szenvedés Nagypénteken történt, amikor délben is sötétség volt.  

 Amikor mi a szemlélődő ima útján a sötét éjszakáról szóló tanítását szeretnénk megismerni, 

akkor nem szabad elkeserednünk: „Ó, ha a szemlélődés ilyen gyötrelemmel jár, akkor abbahagyjuk, 

nem járunk ezen az úton!” Ha valaki nem vág neki a sűrű sötét erdőnek, és nem halad azon 

keresztül, akkor sohase fog túljutni rajta, s nem is tudja meg, hogy az erdő másik szélén milyen 

világ van. Mi azonban arra a másik világba, a Fényesség hazájába vágyódunk, ahonnan a 

szeretetsugárzás jelzéseit kaptuk már. Edith Stein, a szentté avatott karmelita szerzetesnővér ezt így 

tanítja: „A szemlélődő imádság nem más, mint Isten titokzatos, békés szeretetáramlásának 

befogadása. Ha nem ütközik akadályokba, akkor a Szeretet Lelke, a Szentlélek lángra lobbantja az 

emberi lelket.”  

 

I. Vágyódjunk érzékelni Isten titokzatosan, „misztikusan” felénk irányuló békés 

szeretetáramlását! 
 

 1) Ezt nem tudjuk szemmel vagy füllel, rádió vagy tv készülékkel érzékelni. A testi 

érzékszervek vagy műszerek használata itt nem segít. Ebben a homályban ezek csak 

hasznavehetetlen eszközök. Viszont a hit, a remény és a szeretet (vö. 1 Kor 13,13) utáni 

vágyódás kitisztítja lelkünket az Úristen Szeretetáramlásának befogadására. A hit 

felindításával próbáljuk érzékelni azt a békés Szeretetáramlást, Aki maga az Isten! Nem baj, ha 

sötét van, ha nem látunk! Nem baj, ha testi fülünkkel semmit se hallunk! A lelkünk fülét, a szívünk 

szemét próbáljuk Isten felé irányítani! Ahogyan a hordozható rádió antennáját igazgatjuk, hogy 

jobban, torzításmentesen tudjuk fogni az adást, úgy próbáljuk lelkünk antennáját, érzékelő 

nyitottságát is az adás, az isteni sugárzás felé beállítani!  

 2) Az imádságnak ebben a szakaszában a lélek már inkább passzív, befogadó jellegű, mint 

aktív. Ilyenkor nem kell valami cselekvést kicsiholni magunkból ahhoz, hogy imádkozhassunk. 

Elég csak csendesen, hallgatagon, türelmesen várakoznunk. Minden egyéb tevékenységet mellőzve 

kitartunk az imádságnak e módjában, vagyis a sötétben csendesen várakozó imában. Isten most azt 

kívánja, hogy testünket is, lelkünket is nyugalomban, összeszedettségben őrizzük meg! Ezért 

gyakoroltuk már eddig is a lecsendesedés imáját, illetve az összeszedettség imáját. Isten tehát azt 

kívánja, hogy külső tevékenységektől, illetve a belső tevékenységektől: a gondolatoktól és az 

akarásoktól mentesen legyünk, vagyis értelmünket és akaratunkat ne másra, azaz a 

teremtményekre, hanem csak Őrá irányítsuk! Most nem kell szellemi erőfeszítéssel az 

elmélkedési anyagról gondolkodnunk. Elegendő, ha ebben az imában szeretettel Istenre figyelünk, 

nem a teremtmények világosságát keressük, hanem a sötétségben nyugodtan kitartunk. Ez nem a 

versenyfutás erőfeszítése, amikor az atléták a célba érkezés érdekében minden izmukat megfeszítik, 

ez inkább a kicsiny gyermek nyugalma, akit az édesanyja vagy édesapja ölbe kap, és úgy viszi 

magával a célba. A gyermek hagyja, hogy vigyék, rábízza magát a szüleire; nem aggódik, nem 

fontolgat: „Mi lenne, ha ebbe az irányba mennénk, mi lenne, ha inkább abba az utcába mennénk?” 

Egyszerűen csak jól érzi magát szülei szerető karjaiban. A gyermek persze érzi édesanyja vagy 

édesapja szerető melegét. Szívük dobbanása, illetve lépéseik ritmusa, arcuk mosolygása 



megnyugtatja őt. Az imádság útján járó lélek azonban akkor is megnyugszik Istenben, ha a sötétben 

nem látja arcát, nem hallja szívének dobbanását, nem érzékeli lépteinek ritmusát.  

 

 II. Isten már Önmagára fordítja vonzalmunkat 
Az érzékek éjszakájának nemcsak aktív szakasza van, tudniillik amikor mi, emberek mondunk le 

mindenről, ami az érzékeinket elvonná az Istenre figyeléstől, hanem passzív szakasza is van, 

amikor elviseljük, hogy Isten fokozatosan elszakítja a lelkünk és a testünk vonzalmát a 

teremtményektől, és az örök javak felé, vagyis önmagára fordítja.  

 1. Isten magatartását Szent Pál apostol tolmácsolja: „Megjelent Isten minden emberre 

üdvöt árasztó kegyelme, amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenségekkel és az evilági 

vágyakkal, és éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón ebben e világban. Várjuk a boldog reményt: 

nagy Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Ő önmagát adta értünk (tudniillik a 

keresztfán), hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótetteikben buzgólkodó 

választott népévé tegyen” (Tit 2,11.14). Az Egyház a karácsonyi liturgiában olvastatja velünk ezt a 

szentírási szakaszt, és ezzel elsősorban arra utal, hogy megjelent közöttünk Isten Fia, Aki tanított és 

megváltott minket.  

 A szemlélődő imában Isten az elsődleges cselekvő: Ő mondja meg, hogy mit tegyünk, és 

mit ne tegyünk. Elsősorban arra tanít, hogy „szakítsunk az istentelenségekkel, és az evilági 

vágyakkal”: Szakítsunk azzal a magatartással, amelyben nem Isten uralkodik el, illetve az 

istentelen, Isten nélküli magatartással. Vágyódjunk arra, hogy Istennel töltődjünk be! Akkor tudunk 

Istennel betöltődni, ha szakítunk az evilági vágyakkal. Érdemes tudatosítanunk, hogy nem 

mindenről, minden teremtményről kell lemondanunk, hanem csak azokról, akik és amelyek 

akadályozzák az Istenhez való eljutásunkat, illetve Istennek a lelkünkbe való beáradását. Ha Isten 

szeretetének az áradása nem ütközik akadályba a lelkünkben, akkor fellobbantja bennünk a 

szeretet! Ez a szemlélődő imádság.  

 2. Isten tehát megtanít arra, hogy 

 2.1) milyen legyen a magatartásunk: Ne a Tőle elhúzni akaró vágyak töltsenek be, hanem 

engedjük, hogy Isten minden emberre üdvöt árasztó kegyelme az Ő titokzatos szeretetáradásával 

töltse be a lelkünket!  

 2.2) ne csak szakítsunk az istentelenségekkel és a világi vágyakkal, hanem hogy éljünk 

mértéktartóan! „Virtus in medio” (latin) vagyis az erény a középúton található. Sem túlzással, sem 

hiányos magatartással ne lépjünk tévútra, hanem az arany középúton haladjunk előre! 

 2.3) a világi javakból annyit használjunk, amennyi az Istennel való kapcsolatunk 

mélyítéséhez szükséges! Ez is egy régi alapelv a lelki életben „Csak annyit használjunk a 

teremtményekből, amennyi szükséges az üdvösséghez!” (Loyolai Szent Ignác). 

 2.4) szentül éljünk! Isten a végtelenül Szent, vagyis Őbelé kapcsolódva kell élnünk! Attól 

leszünk szentek, ha engedjük Istent, a Szent Istent eluralkodni gondolatainkban, szavainkban, 

cselekedeteinkben, vagyis egész életünkben! 

 2.5) éljünk buzgón ezen a világon! Ahogyan a tűz sohasem mondja, hogy elég (Péld 

30,16), vagyis „nem lobogok tovább”; úgy az imádkozó ember szeretete is szüntelenül lobogjon, 

buzogjon. Persze azt is tudjuk: „Aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, az keresztre feszíti a testét 

szenvedélyeivel és vágyaival együtt” (Gal 5,24).  

 2.6) várakoznunk kell „…boldog Reménységünk dicsőséges eljövetelének napjára” (vö. 

Tit 2,13). Ez a mi feladatunk: a várakozás. Krisztus először azért jött el, azért testesült meg a 

Szentlélektől, és született Szűz Máriától, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, 

megtisztítson. A sötét éjszakának ez a megtisztítás a feladata: Maga Isten az, Aki segít nekünk 

azáltal, hogy az Ő Szeretetének a lelkünkbe való beáramlása előtt az akadályokat eltávolítja. Ő 

maga tisztít meg. 

 3. Az érzékek éjszakája olyan, mint a szűk kapu, amelyről Jézus beszél. A szűk kapu vezet 

ugyanis az életre (Mt 7,14). Ha letesszük azokat a terheket, amelyek akadályoznak a szűk kapun 

való belépésnél, akkor megtapasztaljuk az érzékek éjszakájának ajándékait: 

 3.1) Az első ajándék: A lélek alázatos lesz, belátja saját nyomorúságát. Többé semmi jót, 



semmi eredményt nem tulajdonít önmagának, vagyis igazi önismeretre tesz szert. A lélek 

megtanulja, hogy egyre nagyobb önátadással járuljon Isten színe elé.  

 3.2) A második ajándék: A megvilágosodás. Nemcsak saját nyomorúságát, vagyis 

kicsinységét, gyenge emberi mivoltát látja be, hanem felismeri Isten nagyságát és Fölségét. 

Amikor ugyanis a lélek megszabadul érzékeinek a támaszától, akkor megvilágosodik, alkalmas lesz 

arra, hogy befogadja az igazságot. A Zsoltárossal együtt elmondhatja: „Terád szomjas a lelkem, 

testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje”. Vagyis ez a zsoltárvers a lélek éjszakájának 

nagyszerű összefoglalása. A testem olyan száraz, mint a sivatag. Már nincs más vágyam, csak az: 

szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged (Zsolt 62,2.3). Már 

nem földi eledelre, italra vagy élvezetre vágyódom, hanem a végtelenül szent Isten után.  

 3.3) Itt megkapjuk a harmadik ajándékot: Isten felismerésének előfeltételét és eszközét. Ez 

nem más, mint a testben érzékekkel élő ember szárazsága, kifosztottsága és sötétsége. Végül is, ha 

az ember az imádság útján gyötrelmeket tapasztal – s csak azt éli meg, hogy nem tud imádkozni, 

vagyis lelke nem szárnyal az imádságban Isten felé, nem érzékeli Isten jelenlétét, vagy nem ízlelheti 

meg az Ő szeretetét –, akkor ez egy nagyon nagy ajándék a sötét éjszakában való lelki 

előrehaladáshoz. Keresztes Szent János ugyanis tanítja: „Ebben a sötét imaszakaszban az ember 

képtelen logikus következtésekkel fogalmat alkotni Istenről, nem jut előre az elmélkedő képzelet, 

vagyis a kutató, okoskodó gondolkodás segítségével.” 

 3.4) A sötét éjszaka negyedik ajándéka: Az ember szívében még nagyobb szeretet ébred a 

felebarát iránt. Amíg túlzottan leköt bennünket a saját nyomorúságunk, addig nem érünk rá 

másokkal foglalkozni, mások terhét hordozni. Amíg csak magunkon van a nézésünk, addig nem 

látjuk meg mások Istenre szorultságát. De mihelyt tökéletesebben ismerjük magunkat, illetve Istent, 

felébred a szívünkben az együttérzés mindazok iránt, akik még nincsenek Isten közelében, akik 

még nem engedték, nem fogadták be lelkükbe Istent, illetve még nagyobb lesz a szeretet azon 

testvéreink iránt, akik ugyanezen az úton járnak, vagyis önmagukat akarják elhagyni azért, hogy 

egészen Isten töltse be a lelküket. 

 3.5) Ebben az imaszakaszban a lélek megkapja a mérsékletesség ajándékát, amelyről Szent 

Pál így beszél: „Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten 

dicsőségére!” (1 Kor 10,31). Loyolai Szent Ignác is ezt tanítja: „Aki mindent Isten dicsőségére 

tesz, annak minden imádság.” Amit teszünk, azt Istenért tegyük, és ne önmagunkért, vagyis nem a 

saját kiteljesedésünket, kielégülésünket, sikereinket keressük, hanem mindent azért tegyünk és 

vállaljunk el, hogy Isten dicsőségére szolgáljunk. 

 3.6) A sötét éjszaka következő ajándéka: A mélységes béke és az állandó Istenre 

gondolás. A gyermek fél a sötét erdőben. Az imádkozó lélek nem fél ebben a sötét imaszakaszban, 

hanem növekszik a szeretetben. Tudja, hogy jó úton jár. Tudja, hogy ez az előrehaladás biztos útja. 

Békéjének forrása Isten, Akire szüntelenül gondol. Előreküldi a gondolatát Ahhoz, Aki 

belesugározza a lelkébe Önmagát. A jelenlét imája még érettebb lesz. Még mélyebben átéli a lélek, 

hogy Isten nemcsak Reátekint, nemcsak közelít Hozzá, nemcsak itt van, hanem már egyre jobban 

Benne van: Isten betölti az embert a Maga titokzatosan áradó szeretetével.  

 3.7) A sötét éjszaka hetedik ajándéka: Az ember előrehalad az erények gyakorlásában: 

türelmesebb tud lenni, gyakorolja az odaadást Isten és a felebarát iránt, növekszik a hűségben, 

hűségesen gyakorolja a szeretetet akkor is, ha nem talál benne vigaszt és felüdülést. Növekszik 

benne az erőslelkűség erénye is, ugyanis minél jobban kitart a nehézségekben, annál acélosabb lesz 

a lelke, annál több ereje lesz a nehézségekben való kitartásra! Így jut el a lélek a tiszta 

istenszeretetre. Micsoda fölséges ajándéka ez a sötét éjszakának! Nem Isten jutalmáért, vigasztaló 

kegyelmének megérzéséért, hanem egyedül Isten kedvéért, Isten iránti szeretetből teszi már a jót.  

 

 III. Amikor végül a lélek megszabadul az érzékek uralmától, a régi ember vágyaitól, 

kívánságaitól, amikor eljut az igazi lelki szabadsághoz, akkor Keresztes Szent Jánossal 

elmondhatja: „Házam csendesen elpihent.” Az ember végre kiszabadul önmagából, megszületik 

benne a lecsendesedés, az összeszedettség. Nemcsak Isten jelenlétében van, hanem Istennel 

betöltötten él. Elmondhatja a Zsoltáros nagyszerű összefoglalását: „Mindezek (a megpróbáltatások) 



ránk szakadtak, de Téged mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem 

fordult el tőled, lépteink utadról le nem tértek, pedig meggyaláztál a sakálok földjén minket, ránk 

borítottad a halál árnyát” (Zsolt 43,18.20).  

 Már nem számít a sötétség, nem számítanak a megpróbáltatások! „Mindent elviselünk 

abban, aki megerősít bennünket” (vö. Fil 4,13), mert Isten magasabb szeretetegyesülésre akar 

vezetni minket, arra az imamódra, arra az imaállapotra, amelyben a szeretet által tapasztalati úton 

is megismerhetjük Őt: vagyis megtapasztaljuk az Ő szeretetét, önmagunkról elfeledkezve, Őrá 

irányultan élünk: Ő betöltött önmagával, belénk árasztotta a szeretetét.  

 Akkor már nem baj, ha nem látjuk, mert Ő láthatatlan; nem baj, hogy nem érezzük, mert Ő 

transzcendentális: meghaladja az érzékszerveink megismerő, befogadó képességét. Az érzékszervek 

gyenge megismerő kapacitásától felszabadulva a lélek megismerő-képességével tapasztalhatjuk 

meg Isten bennünk lüktető szeretetét, mert megjelent bennünk Istennek minden emberre üdvöt 

árasztó kegyelme.  

 

Befejezésül a 40. számú éneket imádkozzuk:  

 Kél a magasból tiszta fény földre az új év kezdetén. 

 A kicsiny Jézus köztünk él, s ontja ma vérét vétkünkért. 

 Hát vigadozzunk mindnyájan. Áldjuk a Jézust Anyjával, 

 És esedezzük térden Őt, áldja meg ezt az esztendőt! 

  

 Három-egy Isten, áldva légy, győzelem, áldás mind tiéd. 

 Áldjuk a Jézus szent nevét, amely a sátánt zúzza szét.  

 Hát vigadozzunk mindnyájan. Áldjuk a Jézust Anyjával, 

 És esedezzük térden őt, áldja meg ezt az esztendőt! 

 

 

  



 

D) A HIT ÉJSZAKÁJA 

 

128. A lélek aktív éjszakája, a hit éjszakája 

 

 

Imádkozzuk a 44. számú éneket: 

 Ült a földön keserű homály, négyezer évig Úr volt a halál. 

 Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk! 

  

 Érdemes becsukni a szemünket, hogy szoktassuk magunkat a sötéthez. Érdemes becsukni a 

lelkünket evilág fényei előtt – tehát azon fények előtt, amelyek elszakítanának Istentől, 

akadályoznának a Vele való kapcsolatunkban –, hogy a lelkünk szokja a sötétséget a világosság 

reményében. Bármennyire is a lélek sötétségéről elmélkedünk – mint valami háttérzenének –, úgy 

kell kísérnie az elmélkedésünk gondolatait a fényességnek: „Lesz majd világosság!” 

 Amint Karácsony előtt kéri az Egyház, hogy négy hét leforgása alatt éljük át azt az első 

nagy adventi sötétséget – amelyben az emberiség Krisztus nélkül élt –, úgy most a lélek sötét 

éjszakája imaszakaszának tanulmányozása is segítsen bennünket a jövendő fényre való irányulásra! 

A történelmi adventben keserű homály ülte meg a lelkeket. Csak ennek a földi életnek a látása volt 

a jellemző, a kilátástalanság, a halál. Isten ezért fokozatosan kinyilatkoztatta az ószövetségi 

embernek, hogy van a halál után is élet, van örök élet, van örök világosság, lesz feltámadás. Mert a 

Megváltó éppen a haláltól vált meg, a sötétségtől, az élet elveszettségéből, amellyel a 

paradicsomból való kiűzetés járt.  

 Szent Pál azt mondja: „Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban” (Ef 

5,8). Ha ténylegesen a lélek sötétségét éli meg valaki, akkor vigasztalja az tudat, hogy lesz 

kibontakozás! Ha az Úr valakit még nem indított el ezen az útszakaszon, akkor tanulmányozza azt, 

mint az utazás előtt az utazó a térképet: hogyan, merre kell majd járnia, hogy elérje a kitűzött célt: 

hogyan lesz a világosság fiává. Tehát ne csak a szemünket szoktassuk a sötétséghez, hanem még 

inkább a lelkünket!  

 

I. A lélek éjszakája sokkal sötétebb, mint az érzékek éjszakája 
 

Az éjféli sötétség is áthatolhatatlanabb, mint az esti sötétség. Az éjszakának ezen 

szakaszokra osztása pedig erősíti bennünk a reményt: Egyszer majd elmúlik az éjféli sötétség is, 

jön a virradat, a napfelkelte, a nap ragyogása! Tehát ne féljünk, ne rettentsen meg semmi éjszakai 

árnykép a lelki életnek ebben az útszakaszában! Az érzékek éjszakája inkább kívülről érinti az 

embert: érzékszerveink nem tudnak kellő ismeretet adni Istenről, és ezért sötétben maradnak. A hit 

éjszakája pedig az értelmi képességet belülről ragadja meg, belül nem látunk semmit. Nem a testi 

szem vak, hanem a lélek nem látja Istent. Ezért a hit állapotát biztos állapotnak mondhatjuk ugyan, 

de egyben sötét állapotnak is.  

 Miért mondjuk sötétnek a hitet? Mert a kinyilatkoztatás olyan igazságokat tár az ember elé, 

amelyek az emberi értelmet minden szempontból felülmúlják:  

 1. Van Isten! De nem látom, sőt el sem tudom képzelni Őt. Az értelem itt csődöt mond.  

 2. A másik hitigazság: Egy Istenben három Személy van. A teremtett világban nincs igazi 

analógia, amely példát tudna mutatni, hogyan lehet egy létezőben, egyetlen természetben három 

személy.  

 3. Ugyanígy elmondhatnánk az összes többi hittitkot: – Mária szeplőtelen fogantatását, 

szűzi szülését, az Oltáriszentséget, a krisztusi kereszthalált, a feltámadást, – mind-mind ilyen 

értelmünk befogadóképességét meghaladó igazságok. Ezek ugyan valami ragyogó fényességről 

beszélnek, de mégis sötétben hagyják értelmünket. Nem tudjuk ésszel felfogni azt, amiben, Akiben 

hiszünk.  

 Olyan ez, mint amikor egy vakon született embernek a fényről vagy a színekről beszélünk. 



Ő tudja érzékelni a nap melegét, sugárzását; hallja a szót, hogy van fényesség, el is tudja mondani 

ezt a szót, „fényesség”, de tapasztalásból nem tudja, hogy mi az. Ugyanígy meg tudja tapogatni a 

virágot, de hogy az fehér, piros vagy sárga színű-e, azt nem tudja elképzelni.  

 Mi is így vagyunk a hittel. A hit olyan dolgokról tudósít bennünket, amelyeket sohasem 

láttunk, sohasem hallhattunk, sőt nem is ismerhettünk hozzá hasonlót. Csak elfogadjuk azt, amit a 

kinyilatkoztatás mond. Hiába van a természetünknek megismerőképessége, hiába van a természetes 

értelem, annak a fényénél nem tudjuk meglátni, hogy milyen az Isten. Azt, hogy kell Istennek 

léteznie, azt a természetes ész világánál felismerhetjük: „Ami Istenről megismerhető, az világos az 

emberek előtt, mert Isten nyilvánvalóvá tette a számunkra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök 

ereje, isteni mivolta a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető” (Róm 1,19.20). 

Ha van világmindenség, akkor kell, hogy legyen annak Alkotója is. Ezt a természetes ész 

kikövetkezteti, megismeri. De hogy milyen ez az Alkotó, és hogy egy isteni Személyben három 

Személyként létezik, azt már a teremtményekből sem tudjuk felismerni. Igent kell mondanunk a 

kinyilatkoztatás igazságaira, anélkül hogy azokat értelemmel belátnánk. Ez az értelem meghódolása 

(vö. Róm 12,1). Tehát a hit az ember számára egy eddig nem látott világot közvetít. Olyan ez, mint 

amikor a sötét éjszakában nézünk ugyan, de az orrunk hegyéig sem látunk. Ha a sötét szobában azt 

mondja a házigazda: „Most ne menj tovább, mert itt egy fal van”; bár nem látjuk a falat, de hiszünk 

neki, és akkor nem fogjuk az orrunkat beverni. A hit által közvetített tudás is tökéletes biztonságot 

ad (vö. Zsid 11,1). Bizonyosságot a létről, a létező Istenről, de ez valami gyötrelmes sötétség: 

Nem látjuk azt az Istent, Akit pedig látni szeretnénk.  

 A lélek éjszakája tehát egy olyan állapot, mint amikor az ember éjszaka egy gödörbe esik, 

és benne tehetetlenkedik, mert nem tud semerre sem menni. Fölfelé sem látja az eget, mert sötét 

van, és a csillagok sem ragyognak, mert homályos felhők borítják az eget.  

II. A lélek sötét éjszakája egy úthoz hasonlít 

Ezen az úton Isten segíteni akarja a lelket az előrehaladásában, hogy eljusson az Istennel 

való egyesüléshez, a végtelen Fényesség befogadásához. Ezért van az, hogy az ember önként, 

szeretetből, saját erőfeszítésével nekivág a lélek éjszakájának, és keresztülverekedi magát a sűrű 

sötét erdőn.  

 1. Az érzékek éjszakája azért hasznos útszakasz a lelkiélet kezdetén, mert az ember ott 

gyakorlatra tesz szert a lemondásban. A lelki éjszaka első szakaszában ugyanis az érzékelhető 

dolgokról, a teremtmények iránti meg nem engedett vágyódásokról mond le az ember. Azokat az 

irányulásokat adja fel, amelyek akadályoznák az Istennel való egyesülésében.  

 2. Most a hit éjszakájában pedig meghal nemcsak az érzékszerveknek, hanem az értelmének 

is. Elfogadja azt a gyötrelmet, hogy az értelmével nem tudja egészen megismerni Istent. Az emberi 

megismerés: zsákutca. Nem ez vezet el élete Urához. A lélek ebben az imaszakaszban maga mögött 

hagyja a világ természetes dolgait, hogy Isten segítségével alkalmas lehessen a természetfeletti 

világra. Ahogyan a hegyre menetben elhalkul és lemarad mögöttünk a város zsivajgása, úgy az 

Isten hegyére való felmenetelünkben is magunk mögött hagyjuk mindazt, ami már nem vezet 

tovább, vagyis nem segít az Istenhez való feljutásban.  

 Keresztes Szent János úgy mondja: „A lélek szakadjon el mindentől, amit még felfoghat. 

Értelmileg is, mert nem a gondolkodás segít az Úr útján előre. Amiket gondolunk, azok a 

gondolatok szükségképpen a mi gondolataink.” Ugye ismerős: „Amilyen magasan van az ég a föld 

fölött, olyan messze vannak a ti gondolataitok az én gondolataimtól” (Iz 55,8). Fel kell ismernünk: 

nem a magunk erejével fogunk eljutni Istenhez, de a magunk erejével meg kell tennünk mindent 

ezért a lelki szabadságért. Amikor a lélek aktív sötét éjszakájáról beszélünk, akkor ez azt jelenti, 

hogy az ember aktív (cselekvő) állapotban van, maga tesz valamit a lélek kibontakozásáért. Magát a 

kibontakozást, vagyis az Istennel való egyesülést Isten fogja odaajándékozni neki.  

 3. Keresztes Szent János azt tanítja: „A lélek úgy éljen, mint a vak a homályban, 

támaszkodjon a sötét hitre. A hitet válassza énje vezetőjének!”  

 Tehát ne azt keressük, amit megértünk, amit élvezünk, amit érzünk, vagy amit elképzelünk! 

 A hit több minden megértésnél, élvezetnél, érzésnél, elképzelésnél. Felülmúlja ezeket. A 

lélek tehát legyen teljesen vak, vagyis ne a földi dolgokat nézze, mert akkor azokkal töltődik be! 



Aki még nem egészen vak, az abban bízik, amit lát, és nem hagyja magát Istentől vezettetni.  

 A rádióban, tv-ben elhangzik a figyelmeztetés: „Ne lépjenek a Balaton vagy a Velencei tó 

jegére, mert nem biztonságos!” A gyengén látó ember csak annyit érzékel: „Ó, hát ez tükörsima 

jég!” Aki csak a saját látására hagyatkozik – és nem hagyja magát vezettetni azoktól, akik 

megfelelő információkkal rendelkeznek a jég állapotáról –, bizony könnyen pórul jár.  

 Így van ez a lélekkel is. Ha valaki rövidlátó magatartással csak azt keresi Istenből, amit 

érezni, élvezni lehet, illetve amit megismerhet, akkor ezen az úton még könnyen eltévedhet. A 

megoldás: átadni magunkat a hitnek. Elhinni, hogy nem arra kell mennünk, amerre mi gondoltuk; 

elfogadjuk, hogy az a jobb út, amelyet Isten mutat nekünk. Ha egyszerűen csak hiszünk Istenben, 

Aki jelen van – Akit ugyan nem látunk, tehát az érzékelésünkkel nem érezünk, de a hitünkkel 

mégis fel tudunk fogni –, akkor már együtt vagyunk Istennel! Lelkünk a hit által egyesül 

Istennel. Az Istennel való egyesülés nem az emberi értelem, akarat vagy képzelet dolga, mert ezek 

nem tudják Istent megfelelő módon megközelíteni.  

 4. Ha a lélek eggyé akar válni Istennel, akkor ne a szem, vagy a fül, vagy a fantázia 

segítségére támaszkodjék. Szent Pál világosan tanítja: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi 

szív fel nem fogta azt, amit Isten az őt szeretőknek készített” (1 Kor 2,9). Tehát nem a szemünkkel, a 

fülünkkel, az érzékszerveinkkel, a szívünk érzékelésével fogjuk tudni Istent megtapasztalni, Vele 

egyesülni! Az emberi szem nem láthatja, fül fel nem foghatja Őt. Ha az ember az Isten 

megismerésben csak a saját erőire támaszkodna, akkor ezzel még több akadályt gördítene maga elé 

az úton. Olyan ez, mint mikor az ember a kamrában létrán fel akar menni a legfelső polc 

magaslatára, és közben mindent lever, ami az alsó polc-szinteken van. Az embernek a saját útját 

kell elhagynia ahhoz, hogy ráléphessen a célhoz vezető igazi útra. Emberi természetünk feladása 

vezet el a célhoz, az Istenhez, Aki minden természetet felülmúl. Ha a lélek eljutott ebbe a 

lelkiállapotba, ott már nem ismer, és nem is kötődik semmiféle természetes vagy emberi dologhoz 

rendetlen kötődéssel, amely Istentől elszakító kapcsolat lenne. Önmagát kereső módon többé már 

nem akar semmit ízlelni vagy érezni. Olyan, mint akinek semmije sincs, s mégis mindene megvan. 

Ha minden természetes korlátot levet, amely lenyűgözné a lelkét e világhoz, akkor tud szabadon 

belépni a természetfeletti világba. Ezért azután Keresztes Szent János buzdít: „Az emberi lélek 

emelkedjék felül mindazon a szellemin, amit természetes módon megismerhet, ízlelhet vagy 

megtapasztalhat.” Ha még mindig a természetes dolgokat tartaná nagyobbra, akkor inkább csak 

eltávolodna a legfőbb Jótól, Istentől. Ha viszont a legfőbb Jóhoz hasonlítva kevésre értékeli a 

teremtményeket, akkor a lélek hatalmas léptekkel közeledik a sötétségben, a nem-látás útján, 

vagyis a hit útján az Istennel való egyesüléshez. 

 

III. Mi is ez az Istennel való egyesülés? 

 

Isten mint Teremtő minden dologgal egységben van, hiszen Ő hívta a létbe, és Ő tartja fenn a 

létben. Itt azonban nem erről az Istennel való természetes egységről, hanem a léleknek az Istennel 

való szeretetegységéről van szó. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a lélek eljutott a szeretetben az 

Istenhez való hasonlósághoz.  

 1. Ez a természetfeletti egyesülés Istennel akkor jön létre, ha a lélek akarata és Isten akarata 

annyira eggyé válik, hogy már semmi sincs, ami elválasztaná őket egymástól, ha a lélek tökéletesen 

kiüresíti önmagából azt, ami az isteni akarattal ellenkezik, (mert akkor a szeretés útján, vagyis a 

szeretet a gyakorlása révén eljut Istenbe). Ha a lélek megszabadul mindattól, ami nem Isten, ami 

nem szeretet – mert „Isten a szeretet” (1 Jn 4,9) –, akkor átalakul, és olyan lesz, mint Isten, akkor 

megvilágosodik számára, hogy mi a legnagyobb érték, hogy Ki a legnagyobb kincs az ő számára.  

 2. Ebben a szeretetegységben Isten az Ő természetfeletti isteni létét közli az emberrel, a 

lélek pedig az imádságban megéli, hogy részese lett Istennek. Ez a szemlélődő ima lényege. A lélek 

csodálkozva látja, hogy Isten szeretete beléje áradt, hogy Isten közölte önmagát az Ő 

teremtményével. A lélek részesedik Istenben. Mivel az ember a lélek és a test éjszakájában 

megtisztult, azért – bár megtartja a saját természetes és istenitől egészen különböző létét – , mégis 

már inkább Istennek látszik, mint léleknek. Kimondhatatlan nagy valóság ez! Amikor az ember 



önmagára tekint, már Istent látja önmagában, Istent szemléli. 

 3. Persze, hogy ebben a csodálatos élményben ujjong a lélek, mert Isten lüktet át rajta. 

Persze hogy ebben az Istennel való együttlétezésben nem sajnál semmit a lélek, amit az eddig 

megtett úton oda kellett adnia, el kellett hagynia, mert százszorosan, százezerszeresen kárpótolva 

van: A teremtmények helyett a teremtmények Teremtőjét tudta befogadni, Isten töltötte be. 

Istenben visszakap mindent, sőt százannyit kap. Ha a hit állapota a sötét éjszakához is hasonlít, attól 

azért még loboghat a hit! Ha mi még a hit állapotában vagyunk (vö. 2 Kor 5,7), attól azért még 

valóságosan betölthet bennünket Isten! Ha elhagyjuk a kimondható dolgokat, akkor majd eltölt 

minket a kimondhatatlan Isten! Ha ezeket a csodálatos távlatokat a hit által ismerjük – mert 

hiszen Isten ad róla információt, tudást – akkor már nem is olyan borzasztóan félelmetes az a sötét 

éjszaka, amelyen az érzékeknek és a léleknek át kell mennie. Akkor már tudunk nyugodtan, 

csendben várakozni. Akkor nem sürgetjük: „Ó, mondd, őr, meddig tart még az éj” (Iz 21,11), 

hanem a biztos úton járók biztonságával  

 – tudjuk, hogy jó helyen vagyunk,  

 – tudjuk, hogy Istenben vagyunk, Isten pedig mibennünk.  

 

 Befejezésül imádkozzuk a 44. számú éneket: 

 

 S csillag gyulladt a komor egen, mennyei fénnyel messze keleten. 

 Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk! 

 

 Szívünk hozzuk mi is ma, hívek, gyermeki szívet, színarany hitet! 

 Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk!  

 

 

 

  



 

129. A lelki erők kiüresítése 

 

 

Imádkozzuk a 263. számú éneket: 

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 

 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindeneknek, 

 Amit Krisztus hitén vallnak, mert mindezek Tőled vannak.  

 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts! 

 

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 

 Hiszem, hogy csak egy Isten van, ámbár három Személye van, 

 Ki a jókat jutalmazza, gonoszokat ostorozza. 

 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts! 

 

 A lélek a szeretetben jut el az Istennel való hasonlóságra. A lélek és a végtelen Isten 

egyesülése, szeretetegyesülése természetfeletti ajándék. Akkor jön létre ez a természetfeletti 

egyesülés, ha a lélek szeretete és Isten szeretete eggyé vált, ha a két akarat: a teremtetlen isteni 

akarat és a teremtmények emberi akarata egyesül, ugyanazt akarja. Nincs már semmi, ami az 

egyikben a másiknak ellene mondana, nincs, ami elválasztaná őket. Csak a szeretet lüktet Isten és 

az ember között. Ezt nagyon szükséges újra és újra végiggondolni. A sötét éjszaka egész imája 

erre a szeretetben való egyesülésre segít. Mi, emberek a magunk részéről megtesszük, amit meg 

tudunk tenni, hogy akaratunk ráhangolódjék Isten akaratára, a többi azonban az Úristen ajándéka. 

Szükséges tehát a lélek tevékenysége, amellyel önmagát kiüresíti.  

 

I. Csak akkor lehetünk boldogok, ha beengedjük lelkünkbe Isten uralmát 

 

Az Úr Jézus tanítja: Boldogok, akik lélekben szegények, mert övék a mennyek országa (Mt 5,3). A 

Nyolc Boldogság elején áll ez a kinyilatkoztatás, mert hiszen a boldogságunk útjáról ad tanítást. 

Igazán csak akkor lehetünk boldogok, hogyha önmagunkat kiüresítve beengedjük az Isten 

országát, azaz Isten uralmát lelkünkbe. A mennyek országa ugyanazt jelenti Máté apostolnál, 

mint a többi három evangélistánál az Isten országa elnevezés. Keresztes Szent János szerint: 

„Ahhoz, hogy Isten eluralkodjék a lelkünkben, nemcsak az Istentől elvonni akaró teremtményektől, 

hanem még a szellemi erőinknek azoktól a tevékenységeitől is el kell szakadnunk, amelyek nem 

irányulnak Istenre.” Ehhez az átalakító egyesüléshez kell tehát, hogy a lélek megszabaduljon 

mindattól, ami nem Isten, és ami nem az isteni szeretettel azonos hullámhosszon valósul meg 

bennünk. Ez megint csak a kiüresítés szükségességét jelzi. Üresebbnek kell lennünk önmagunkkal, 

szegényebbnek kell lennünk önmagunkkal, hogy azután az Úr majd betölthessen Önmagával 

bennünket! 
 Most még a lélek aktív éjszakájával ismerkedünk, amikor az emberi erők tevékenykednek 

annak érdekében, hogy az ember kiüresedve Istent befogadhassa. Ezért is nem „kiüresedés”-ről, 

hanem „kiüresítés”-ről, önmagunk kiüresítéséről szólunk. Ahhoz, hogy az emberi lélek alkalmas 

legyen Isten befogadására, kell tehát annak átalakulása. Ezért is mondjuk ezt az imamódot 

„szemlélődő imá”-nak, és annak további lépcsőfokát „átalakító egyesülés”-nek.  

 1. Mivel kell szegényebbnek lennünk? Mit kell üresítenünk? Szellemi képességeinket, 

szellemi erőinket. Ezek pedig először is az értelem, másodszor az emlékezet, harmadszor pedig az 

akarat, ahogyan ezt Keresztes Szent János tanítja nekünk.  

 Az átalakításhoz szükséges kiüresítést  

 – az értelemben a hit hozza létre,  

 – az emlékezetben a remény,  

 – az akaratban pedig a szeretet. 

 2. Szent Ágoston tanítását követve Keresztes Szent János két nagy szellemi képességünk, az 



értelem és az akarat mellé felveszi az emlékezetet is. Szent Ágoston a szellemi képességek hármas 

felosztásánál a Szentháromságra való utalást akarta kidomborítani. Amint Istenben az Atya, a Fiú és 

a Szentlélek egy természetben van, úgy az emberben az értelem, az emlékezet és az akarat is a mi 

egyetlen emberi természetünkben van. Megtarthatjuk ezt a hármas felosztást, hiszen az emberi 

tevékenységben az értelem és az akarat mellett ott van az emlékezet is. Az emlékezet elsősorban a 

már megvalósult dolgokra irányul, azoknak az eseményeknek felidézésére, amelyek már 

megtörténtek az életünkben. Úgy foghatjuk fel, hogy az emlékezet nem egy sajátos megismerő 

tevékenység az értelmi képességünkben, hanem a megismerésnek egy szükséges eszköze. Az 

emlékezet eredeti tevékenysége ugyanis a megőrzés. Az átélt eseményeket segíti felidézni bennünk. 

Azok az élmények, amelyek velünk megtörténtek, nem süllyednek a semmibe, hanem az emlékezés 

által valamiképpen folyamatosan megmaradnak. Az emlékezet tevékenységét segíti a fantáziaképek 

szabad társítása. Ez azonban nem annyira a múltra vonatkozik, hanem inkább már a jövőre. Az 

emlékezetben van ugyanis a múlt eseményeinek egy bizonyos birtoklása, megőrzése, illetve egy 

bizonyos kitárulkozás, vágyódás, irányulás a jövő eseményeivel kapcsolatban.  

 3. A hit, a remény és a szeretet isteni erényeiről már beszéltünk, és még fogunk is róluk 

szólni a lelki éjszaka előrehaladtával, hogy egyre jobban fel tudjuk térképezni, hogy mi mindenről 

kell még lemondanunk, mit kell odaadnunk, hogy egészen szabaddá legyünk Istenre. A hit az 

értelemnek bizonyos ismeretet ad. Bár ez az ismeret még homályos, hiszen „még csak tükörben, 

homályosan látunk” (1 Kor 12,13), mégis ez az ismeret biztos és valóságos, amely az igazságot 

közvetíti a számunkra. A sötét éjszakában a természetes megismerő képességünk ereje felmondja a 

szolgálatot. Hitünk ugyanis Istent olyan megközelíthetetlen Lénynek mutatja be, Akinek színe előtt 

a teremtmény nem tud megállni bűnösségének, méltatlanságának és kicsinységének tudata miatt. 

Tehát a hit segít abban, hogy elismerjük a magunk kicsinységét, de ugyanakkor abban is segít, 

hogy felismerjük Isten nagyságát. 

 

 II. Indítsuk fel a hitet magunkban! 

 

 1. „Uram, Te milyen nagy vagy, én pedig milyen kicsi!” – Ahogyan mindent Istennel 

kezdünk, most ebben az imában is Ő legyen az első! „Keressétek először Isten országát!” (Mt 

6,33). Imádságunk folyamán már ne magunkon legyen a tekintetünk, hanem Istenen! Nyilván nem a 

szemükkel látjuk Istent, Aki Lélek. Ezért indítsuk fel a hitet: 

 2. „Hiszem, hogy a végtelen nagy Isten itt van, néz engem, és szeret. Bármennyire is 

pirinyó teremtménye vagyok, de az Övé vagyok!” – Ha ezt az Istenhez tartozás-tudatot 

felindítjuk magunkban, akkor Istennek mérhetetlen nagysága nem rémisztő hatással lesz ránk, 

hanem gyermeki bizalomra indít. Amint a kisgyermek bizalma növekszik szüleiben, mert egyre 

jobban megismeri őket, úgy most próbáljuk mi is egyre jobban felszítani a hitet ebben a 

jelenlevő végtelen nagy Istenben! Nem baj, ha a természetes megismerő képességünk ereje itt 

felmondja a szolgálatot, mert hiszen egy olyan isteni Lény jelenlétében vagyunk, Akit nem látunk, 

de a hitünk mégis biztosít róla, hogy Ő a nagyobb, sőt Ő a legnagyobb. De most engedjük el a 

fogalomalkotás dinamikáját is! Nem baj, hogyha nincs képünk, nincs hangunk ebben az „isteni élő-

adás” nézésében, hiszen Ő akkor is itt van, ha nem látjuk, nem halljuk, „csupán” hisszük. Azért 

mondjuk a hitet sötétnek, mert nem a látás világosságával kapunk információt a jelenlevő 

mérhetetlen nagy Szeretetről, Istenről. Ha a hitünkkel rá tudunk hangolódni a jelenlevő 

Istennek erre a szeretetsugárzására, akkor itt az a dolgunk, hogy befogadjuk Őt. Higgyük, 

hogy belénk akar áradni, sőt nyissuk ki Neki a lelkünk ajtaját, ahogyan az Apostol buzdít: „Tárjátok 

ki a szíveteket”! (2 Kor 6,13). Ilyenkor az Ő akarata és a mi akaratunk találkozik. Ő azt akarja, 

hogy bejöjjön hozzánk, és ha mi ugyanezt akarjuk, akkor gyermeki bizalommal remélhetjük 

annak megtapasztalását, hogy be is jött a lelkünk hajlékába. Ha az ablakredőnyt csak egy kicsit 

nyitjuk meg, a réseken kis fény szűrődik be a szobába. Ha jobban felhúzzuk a redőnyt, több lesz a 

fény. Ha végül még az ablakot is kinyitjuk, akkor már az üveg fényt elnyelő hatása sem érvényesül. 

Most ne az érzékelhető fényt igényeljük, hogy lelkünk nyitott ablakán és ajtaján át az áradjon be 

lelkünk hajlékába, hanem az érzékszervek közvetítéséből eredő ismerettől is megfosztva, hitünk 



segítségével csak a csupasz ismeretet engedjük be Istenről a lelkünkbe.  

 3. Ha lelkünk ajtaját és ablakát még jobban kitárjuk az Úr felé, akkor hitünk 

segítségével még nagyobb mértékben élhetjük meg Isten jelenlétét. Hitünk egyértelműen 

mutatja, hogy a lélek erőinek kiüresítése, vagyis a világos látás hiánya már nem veszteség lesz 

számunkra, hanem nyereség. Milyen más így elmondani a vallomást: „Hiszek az egy Istenben, – 

azaz hiszek abban a végtelen fölségű Lényben, Akit ugyan nem látok, nem érzékelek, de hitemmel 

mégis megtapasztalhatom, hogy itt van, s nekem ajándékozta Magát! Így boldogan fakad fel 

belőlem a vallomás: Hiszek, Uram! Hiszek!” 

 

 III. Keresztes Szent János: a remény az emlékezetet üresíti ki. 
 

 1. A remény ugyanis nem a múltbeli dolgokra vonatkozik, hanem a jövendőkre, tehát a még 

meg nem valósult dolgokra. „Ki remélné azt, amit lát?” (Róm 8,24). Az emlékezetben még a régi, 

megtörtént események látványa jelenik meg. Ha nem visszafelé, a múlt élményeire irányulunk, 

hanem előre, vagyis a reményt indítjuk fel a jövőnket illetően, akkor emlékezetünk a már átélt 

dolgoktól üresedik ki azáltal, hogy az elmúlt dolgok a háttérbe szorulnak. Nem érünk rá az elmúlt 

eseményekkel foglalkozni, mert fontosabb dolgunk van: Istenre irányulunk, Istentől várjuk a 

jövőnket, a végtelen boldogságot! Ezért nem a múlt, vagy a jelen evilági dolgainak élvezetével, 

vagy birtoklásával törődünk már, hanem reményünk boldog beteljesülésével. Ez az irányulás már a 

szemlélődő ima szférája. A remény segít, hogy arra az állapotra irányuljunk, amikor Isten már 

egészen betölt Önmagával. Akkor most – József Attila szavaival – „hagyjuk a dagadt ruhát 

másra!” Indítsuk fel a reményt, s kérjük meg Jézust: „engem vigyél fel” – nem is „a padlásra”, 

hanem –mennyei országodba! „Várjuk a boldog reményt: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, 

Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét” (Tit 2,13). 

 Az emlékezet kiüresítése tehát azt jelenti: nem a múltunkkal, önmagunkkal, vagy az 

evilággal és a teremtményekkel foglalkozunk, hanem Istennel, aki az örökkévalóságban lesz a mi 

igen nagy jutalmunk és boldogságunk. 

 

 2. Szent Pál a reményt a horgonyhoz hasonlítja, amellyel belekapaszkodhatunk a mennyei 

életbe, oda lehorgonyozódhat a lelkünk: „Lelkünk biztos és szilárd horgonya” a remény (Zsid 6,19). 

A remény segítségével most vessünk horgonyt a mennyei hazában, mennyei hazánk Urában, 
Szíve szeretetében! Felesleges emlékeink elhagyása és a reményeink felszítása szintén azt 

eredményezi, amit a hit: Már nem magunkon van a nézésünk, hanem Istenen. Nem magunknál 

vagyunk, hanem Nála. Ez már a biztos kikötőbe jutottaknak a boldogsága! Ha végre már sikerült 

biztos horgonyt vetnünk, akkor az élet tengerén dühöngő vihar már nem tud elszakítani 

Istentől! Sőt, ahogyan a hajósok csörlő segítségével a horgony kötelét egyre feszesebbre tudják 

húzni, s így a hajó közelebb kerül a parthoz, úgy lelkünk horgonykötelét is fogjuk egyre 

szorosabbra, hogy egyre közelebb tudjuk vonni ahhoz a biztos mennyei ponthoz, ahol maga az Úr 

segít nekünk horgonyt vetni. 

 

IV. Szabad akaratunknak a szeretet tud lendületet adni, hogy Istent szeressük mindenek felett 

 1. Az átalakító egyesüléshez szükséges kiüresedést az akaratban a szeretet fogja eszközölni.  

A szeretet tudja ugyanis megszabadítani akaratunkat mindentől, ami ellenkezik az isteni szeretettel. 

A szeretet tud lendületet adni a mi szabad akaratunknak, hogy végre Istent szeressük 

mindenek fölött, vagyis hogy megszűnjön a teremtmények iránti rendetlen vágyódásunk, hogy 

lemondjunk a magunk akaratáról, s vállaljuk, hogy: legyen meg Isten-Atyánk akarata! (vö. Mt 

6,10). Ez az út a keresztnek az útja, melyre Jézus hív: „Aki elveszti értem életét, megmenti azt” (Mk 

8,35). Jézus tehát nem egy kis lemondást kér, lelki életünkben nem valami kis előrelépést vagy még 

öt perccel több imát – amelyet a magunk vigasztalására végzünk, és élvezzük is közben a lelki 

érzelmeket –, hanem a lélek szegénységét (vö. Mt 5,3) igényli, hogy akár még az Istenben való lelki 

édességről is lemondjunk. Kifosztottság ez, lelki szárazság, a kereszten függő Jézus mezítelensége, 

szegénysége. Ha csak ajándékokat és lelki gyönyörűségeket várnánk Istentől, ez azt jelentené, hogy 



csupán önmagunkat keressük. „Ha készek vagyunk Krisztus kedvéért elfogadni Istentől azt, ami a 

legkevésbé szolgál a tetszésünkre, ez azt jelenti, hogy Istent Önmagáért keressük.” (Keresztes 

Szent János: A Kármelhegy útja, II.,4.)  
 2. Ha Krisztus kedvéért készek vagyunk lemondani mindarról, amit az akaratunk valaha is 

megkívánna – hogyha azok nem vezetnének közelebb Istenhez –, akkor megvan bennünk az a 

lelkület, amelyet Jézus sürget: „Készek vagytok-e arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én 

iszom?” (Mt 20,22). Aki kész meghalni az érzéki és a szellemi természetének, az az akaratával 

belesimul Istennek abba az akaratába, amellyel teljes önátadást kér tőlünk. Lehet hogy ez nehéz – 

mint kereszt –, de mégis édes, ahogy Jézus mondja: „Az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt 

11,30). Ha az ember Isten kedvéért a keresztet választja, a fáradtságosat keresi, ha önmaga 

kiüresítését vállalja, akkor valami nagy megkönnyebbülést és lelki édességet talál Istenben.  

 Keressük az Istenhez vezető utat, az Istennel való egyesülés módját! Ezt Krisztustól 

tanuljuk meg: komolyan meg kell tagadnunk önmagunkat, nemcsak a külső cselekedetekben, 

hanem a belső, szellemi képességeinkben is. Krisztust követve készen kell lennünk a Vele való 

szenvedésre, a teljes önkiüresítésre (vö. Fil 2,7) és a Vele való meghalásra is. Krisztus – Akit 

értünk keresztre feszítettek, de Aki a halált legyőzve feltámadt – mutatja meg számunkra az 

utat az Istennel való egyesülésre. Minél kicsinyebbé válik a lélek, minél inkább megsemmisíti 

önmaga nagyságát Istenért az érzékek és a szellemiek vonalán, annál bensőségesebben egyesül 

Istennel. Ez a lélek szellemi egyesülése Istennel. A szellemi egyesülésnek ez a foka nem a lelki 

gyönyörűségben van, hanem a Krisztussal együtt vállalt kereszthalálban, amikor meghalunk 

mindannak, ami a testben vagy a lélekben, azaz külsőleg vagy belsőleg akadályozná az Istenhez 

való eljutásunkat. 

 

 Amikor a régi ember végre meghal bennünk, és a krisztusi új ember él, akkor már 

tudjuk, hogy nem is olyan nagy veszteség a lelki erőknek ilyen teljes kiüresítése, mert Isten 

fogja betölteni lelkünket Önmagával. „A régi tovatűnt, lám valami új valósult meg” (2 Kor 5,17). 

„Vessétek le a régi embert, és újuljatok meg!” (Ef 4,22.23) „Krisztusban lettetek Isten teljességének 

részesei” (Kol 3,10). 

 

Befejezésül imádkozzuk a 263. számú éneket: 

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 

 Hiszem Krisztust, Isten Fiát, e világnak Megváltóját,  

 Ki a mennyből alászállott, emberré lett, és megváltott.  

 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts! 

  



E) AZ ÉRTELEM ÉJSZAKÁJA 

 

 

130. A hit segít az értelem kiüresedésében 

 
 

Imádkozzuk 119. számú éneket: 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér- és borszínben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 

 Az emberi gyöngeség. 

 

 Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 

 Testi gyarlóságnak homályával takarván. 

 Itt emberi tested előlünk elrejted, 

 Színek alatt titkolván. 

 

I. Az átalakító egyesüléshez szükséges kiüresedést az értelemben a hit hozza létre  
 

Keresztes Szent János nagyon tudatosan hirdetette ezt a nagy igazságot: „Célunk, hogy 

egyesüljünk Istennel. Ehhez a keresztrefeszített Krisztus az út. Az Ő keresztre feszítettségében kell 

Vele eggyé válnunk. Ennek a folyamatnak az egyetlen megfelelő (vagyis alkalmas) eszköze a hit. A 

hit ugyanis kiüresíti az értelmet, kivetvén abból minden tudást és sötétté teszi.” (A Kármelhegy 

útja, II. könyv, 5.,136.) 
 Egyszer kicsi gyermekeket hoztak hozzánk a templomba, és az ő nyelvükön próbáltam 

nekik magyarázni: „Ez Isten háza, az a kis szekrény pedig az Úr Jézus lakása, benne ugyanis jelen 

van az Úr Jézus.” Az egyik gyermek akkor könyörgő szavakkal kérte: „Nyisd ki! Szeretném látni!” 

Igen, ez az ember örök vágya! Persze az én szívem is belesajdult abba, hogy nem tudom nekik 

megmutatni Jézust. Ha kinyitottam volna nekik a tabernákulomot, akkor is csak az áldoztatókelyhet 

látták volna a gyermekek. Mi is mindnyájan, amikor a szentáldozáskor kézbe vesszük Jézus Testét, 

csak a szentostya kenyér színét látjuk.  

 Valami ilyesmi történt akkor is, amikor pogány származású zarándokok mentek oda Fülöp 

apostolhoz, és kérték: „Mutasd meg nekünk Jézust!” (Jn 12,21). Fülöp az érdeklődőket András 

apostollal együtt elvezette Jézushoz, de ők is csak egy embert láthattak, nekik is hitre volt 

szükségük, hogy Jézust el tudják fogadni Isten Fiának. Jézus ugyan mondja: „Eljött az óra, amikor 

megdicsőül az Emberfia” (Jn 12,23), vagyis kinyilvánul az Ő isteni hatalma (Jn 12,23), azonban itt 

is érvényes az, amit János apostol tanít: „Istent soha nem látta senki. Az egyszülött Isten, aki az Atya 

keblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki ezt.”(Jn 1,18)  

 1. Tehát testi szemmel nem látjuk Istent, mégis az a kinyilatkoztatás – amelyet hittel 

elfogadunk – belekapcsol ebbe a láthatatlan Istenbe, a nem anyagi, hanem szellemi Istenbe. 

Egyetlen teremtményről sem mondhatjuk azt, hogy egészen összekapcsol Istennel. Bár a 

teremtmények Isten keze nyomát hordozzák – hiszen Ő teremtette őket –, mégis, Isten és a 

teremtmények között nincs lényegi hasonlóság. Ha látunk valamit – ami létezik, ami igaz, ami szép, 

ami szent –, az csak nagyon halvány visszfénye Isten Létének, igaz voltának, szentségének, 

szépségének, jóságának. Isten és a teremtmények között a távolság végtelenül nagy. Éppen ezért a 

teremtmények közvetítésével az értelmünk nem tudja teljesen felfogni Istent. Valami képet kapunk 

ugyan róla, de az nem adekvát, nem egyenértékű, nem a lényeget pontosan tükröző, vagyis nem 

teljesen kimerítő ismeret Istenről.  

 2. Ugyanígy vagyunk a fantáziával is. Amit az ember el tud képzelni Istenről, az talán 

valamennyire reprezentálja, vagyis jelenvalóvá teszi számunkra Istent, de körülbelül csak úgy, mint 

ahogyan az embert reprezentálja, megjeleníti az árnyéka. Az árnyékból még csak nagyon keveset 

ismerhetünk meg arról az emberről, akinek az árnyéka rávetődik előttünk a földre. Keresztes Szent 



János azt mondja: „Az a természetfeletti, ami ebben a világban hozzáférhető számunkra, az sem 

segíti az értelmet Isten pontosabb megismerésére. Az értelem a saját belátásával nem képes 

megfelelő fogalmat alkotni Istenről. Az emlékezet és a fantázia képei és formái együttesen sem 

tudják visszatükrözni Istent.” Az ember tehát nem képes olyan örömet és gyönyörűséget 

megismerni, amely hasonló lenne Istenhez! Keresztes Szent János így folytatja: „Az ember – hogy 

eljusson Istenhez – inkább ne is akarjon mindent megérteni. Inkább legyen vak, vesse be magát a 

sötétségbe anélkül, hogy kinyitná a szemeit.” Areopagita Dénes ezért nevezi a szemlélődést a 

sötétség fénysugarának.  

 

II. Próbáljuk átélni az értelmünket homályba borító sötétséget! 

 

Ha kinyitjuk a szemünket, nem látjuk Istent. Ha becsukjuk a szemünket, és Istenre gondolunk, 

akkor sem látjuk Istent. Tehát a testi szemünk vagy az értelmi látásunk – mert hiszen behunyt 

szemmel is el tudjuk képzelni a világosságot – nem tud igazán belekapcsolni Istenbe. Nem tudjuk 

Istent ezek segítségével megragadni, befogadni, vagyis Vele egyesülni.  

 Ha látunk egy szép tárgyat, akkor azt a szemünkkel történt látás által befogadjuk. A tárgy 

nem, de annak a képe bennünk van. Egy-egy konkrét képből az értelem elvonatkoztat, és tud 

fogalmat alkotni: Ha látunk egy négylábú asztalt – lényegtelen, hogy az kicsi vagy nagy –, a 

lényegtelen tulajdonságoktól elvonatkoztatva létre tudjuk hozni a lelkünkben az asztal fogalmát. Ez 

lehet akár háromlábú is, vagy egylábú asztal is, kerek vagy szögletes, téglalap alakú vagy ovális. A 

fogalom érvényes mindegyik tárgyra, amely valamiképpen a földön áll, és egy vízszintes felülete 

van, s alkalmas arra, hogy melléje üljünk, étkezzünk rajta, írjunk rajta, vagy tárgyaljunk mellette.  

 

 1. Istenről nem tudunk ilyen fogalmat alkotni, amely megfelelő, vagyis teljes ismeretet 

hozhatna létre bennünk arról, hogy ki is az Isten. Végül is a hit állítja elénk Istent olyannak, 

amilyen Ő a valóságban: Ő a végtelen Létező és Ő a szentháromságos Szeretetközösség.  

 Az értelem sötétsége, vagyis Isten nem látása – a hit, mert nem látjuk azt, Akiben hiszünk – 

Istenhez vezet. Ha a tapintással, a látással, a hallással – tehát az érzékszervekkel – nem tudjuk 

Istent megközelíteni, nem tudjuk befogadni, nem tudunk Vele eggyé lenni, egyesülni, mint egy 

tárgy annak képével, illetve annak fogalmával, ez nem azt jelenti, hogy nincs Isten, hanem csak azt, 

hogy ezek az érzékszervekhez kötött megismerések nem alkalmasak Isten igazi természetének 

megismerésére, befogadására. 

 A hit a természetfeletti megismerésben sötétséget hagy bennünk, mert nem látjuk Istent, 

Akiben hiszünk. Istennek a léte, ez a végtelen dicsőség pedig szintén elvakítja és sötétségbe borítja 

az értelmet, mert emberi értelmünk befogadóképessége kicsiny Isten végtelen létének, 

dicsőségének, ragyogásának befogadására.  
 Keresztes Szent János azt tanítja: „A hit valami módon hasonlít Istenhez, amennyiben a hit 

is, és Isten is sötétségbe borítja az értelmet. A lélek azért tud egyesülni Istennel, mert betölti az 

Istenben való hit. A lélek annál bensőségesebben egyesül Istennel, minél jobban betölti az 

Istenben való hit.”  

 A Szentírás felhő képében jelzi Isten közvetlen jelenlétét, vagy inkább a mi hitünk 

homályát. Isten felhőbe burkolódzva jelent meg az ószövetségi kinyilatkozásnál a Sínai-hegyen 

Mózes és a választott nép előtt; és Salamon király előtt a jeruzsálemi templomban. Ott van Isten, 

csak nem látjuk, mint ahogyan a szentségház ajtaja, vagy a szentségtartó kehely, vagy az ostya, a 

kenyérruha eltakarja előlünk a lényeget. Életünk végén azonban – amikor a hit már átmegy a 

szemlélésbe – majd fátyol nélkül fog felragyogni számunkra Isten léte. Addig azonban a hitre 

vagyunk utalva. Tehát valahogy meg kell tanulnunk – és a sötét éjszaka imaszakaszában ez a 

feladat –, hogy Isten nem az érzékeinken keresztül ismerhető meg, hanem a hit által. Amikor Isten 

szemléléséről beszélünk, akkor nem a testi szemmel való látást értjük alatta, hanem egy belső 

tudást, amely hitünkből fakad.  

 A Szentírás tanítja: „A hit a reményeinknek szilárd alapja, és a nem látott dolgok 

igazolása.” Ez adott bizonyosságot őseinknek (Zsid 11,1.2). Ha most azt mondom a testvéreknek: 



„Az ajtón kimenve balra a Sziklatemplomba lehet jutni!”, ezt mindenki elfogadja, mert van róla 

tapasztalása, hiszen ott jöttünk be. De ha azt mondom, hogy az ajtó előtt jobbra elindulva kissé 

hosszabb, kerülő úton is a Sziklatemplomba juthatunk, akkor – mivel a testvérek nem jártak arra, 

nincs róla tapasztalásuk –, kétféle lehet a reakciójuk: vagy elhiszik, amit mondtam, vagy nem. Ha 

csak elhiszik, bár a tapasztalásból még nem tudják, a hit által akkor is az igazság birtoklásába 

jutnak. Ugyanis a kolostorépületen keresztül, a Szent Gellért-hegyet megkerülve, a Duna-partról 

visszaérkezve a főbejáraton is be lehet menni a Sziklatemplomba. Ez a példa jól szemlélteti, hogy 

ha nem is látjuk azt az Istent, Akiben hiszünk, de mivel az egyszülött Fia elmondta, hogy „a mi 

isteni Családunkban három Személy van egyetlen szeretetközösségben, egyetlen isteni Családban, 

és én azért jöttem, hogy benneteket ebbe az isteni szeretetközösségbe vezesselek,” akkor is az 

igazság birtokába jutottunk, s a kinyilatkoztatást adó Istenben való hit fog segíteni nekünk az 

Istennel való találkozásra. Isten szemlélésére ugyanis nem a testi szemünkkel, hanem azzal a 

hittel juthatunk el, amelyet Isten először a megszentelő kegyelemmel a keresztségben öntött a 

lelkünkbe. Ekkor kaptuk meg a remény és a szeretet belénk öntött isteni erényeit is. 

 2. A szemlélődés útján való előrehaladáshoz tehát el kell hagynunk a külső érzékelést, az 

érzékelhető dolgokról kapott információkat. Az érzékekhez tapadt lélek nem eléggé fogékony Isten 

áhítattal történő befogadására. Az érzékelhető vagy látható dolgok ugyanis akadályozzák a lelket, 

hogy a nem érzékelhető Isten felé irányuljon, s a láthatatlan világba emelkedjék fel.  

 3. Ugyanígy a belső érzékeknek, a képzelőerőnek és a fantáziának a képeit is el kell 

hagynunk. A képzelőerő megjeleníti, a fantázia pedig átformálja a dolgokról való képeket. Ezek 

jelentős szerepet játszanak az elmélkedésben, amikor az elme fontolgat, akkor elképzeli Jézust, 

amint tanít, ahogyan a keresztet hordozza, vagy amikor a kereszten függ, vagy éppen dicsőséges 

trónusán uralkodik a világ felett. De ezek az értelmi képek éppoly kevéssé alkalmasak az Istennel 

való közvetlen egyesülésre, mint a külső érzékek tárgyai. A képzelőerő ugyanis csak azt tudja 

létrehozni, illetve a lélek elé tárni, ami a külső érzékek tapasztalásával jut el hozzánk. Isten pedig 

felette áll a matériának, a megtapasztalhatóságnak.  
 4. A megoldás tehát az, hogy merjünk továbblépni! Az Énekek éneke könyvében a 

menyasszony mondja: Alig hagytam ott őket – tudniillik a teremtményeket – „megtaláltam azt, akit 

szeret a lelkem” (Én 3,4). Az ószövetségi zarándok elmondta azt, amit akkor élt meg, amikor a 

szent városba, Jeruzsálembe indult: „Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: az Úr házába 

felmegyünk” (Zsolt 121,1). Felment, de nem látta az Urat. De hittel hitte: az Úr jelen van az ő 

házában! Vagy érdemes megfogadni a Bölcs szavát: „Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és 

keressétek szívetek egyszerűségében!” (Bölcs 1,1). Tehát jó lélekkel kell gondolkodnunk az Úrról! 

Lélekkel! Nem az érzékelés, hanem a lélekben megfoganó hit segít arra, hogy Vele együtt 

lehessünk. A Bölcs azt tanácsolta: „Keressétek szívetek egyszerűségében!” Vagyis az Istent 

szemlélni vágyó imához el kell hagynunk a teremtmények szemléletét, azaz mindannak a keresését, 

ami nem Ő. A szív egyszerűsége pontosan azt jelenti, hogy már csak egy téma tölt be: maga az 

Isten!  

 Csak hosszú az út, az éjszaka sötét, sőt egyre sötétebb. Nem szabad visszarettennünk! 

Mondogassuk a Zsoltáros jól bevált módszerével: „Istenem, kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt 

föld, lelkem Utánad eped” (Zsolt 142,6).  

III. Szítsuk fel a vágyat a láthatatlan Isten után 

Ha lelki szárazságot élünk meg, ha a lélek sötétségében araszolunk előre, ha szomjazik a lelkünk, 

akkor maradjunk nyugodtan, szítsuk fel a vágyat a láthatatlan Isten után! Gyermeki bizalommal 

kérjük az Ő isteni segítségét. Az üdvösség történetében már megismerhettük Jézus szavának 

igazságát: „Nálam nélkül semmit sem tehettek” (Jn 15,5). Vagy gondoljuk végig az Úr nagy tetteit: 

„Nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, nem is az ő karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod 

és a Te karod, és arcod fényessége, mert Te úgy szeretted őket” (Zsolt 43,4).  

 1. Szükséges tehát a mi jó hozzáállásunk, de itt már nem annyira az emberi tevékenység, 

hanem a mi passzivitásunk, vagyis a dolgok elhagyása, a dolgok fölé emelkedésünk és az Isten 

erejében való bizalmunk lesz a jellemző. Amit mi nem tudunk elérni, azt majd Isten hozza létre 

bennünk. „Arcának fényessége” – amelyet nem tudunk látni emberi szemmel – mégis ránk ragyog. 



A vakra is ráragyog a nap fénye, noha sohasem látja azt. Nekünk viszont megvan a reményünk: 

majd egyszer színről színre láthatjuk Őt, amikor a hitünk már a látásban bontakozik ki. Nem kell 

sajnálnunk, ha az Úr azokat a dolgokat, azokat a teremtményeket kéri el, amelyek nem vezetnek 

közelebb Hozzá.  

 2. Ha valaki nem lát jól, nem restelli feltenni a szemüveget. Ha még messzebbre akar 

tekinteni, akkor nem sajnálja letenni a szemüveget, és távcsövet tenni a szeme elé. Amit pedig a 

távcsőben csak messziről lát – de szeretné elérni –, akkor nem sajnálja akár a távcsövet is letenni, és 

űrhajóba szállni, hogy közelebb jusson a kitűzött céljához. Ez a kis hasonlat segítsen minket arra, 

hogy az értelem képeit és fogalmait merjük elhagyni, vagyis nem használni. Nem a gondolkodás 

fog ugyanis Istennel összekötni, mert az olyan gyenge eszköz a lélek látásához, mint a szemüveg az 

űrkutatáshoz. Mi messzebbre, vagyis isteni távlatokba vágyódunk. A hit lesz az, amely fel tud 

emelni egészen a mi Urunk közelébe. Ott már nem kell arról gondolkodnunk, hogy milyen az 

Isten, nem kell fárasztanunk az értelmünket azzal, hogy milyen tulajdonságai vannak Istennek! 

 Hitünkkel a valóságot tudjuk megélni, azt tudniillik, hogy Isten van, Isten itt van, és mi 

Istennél lehetünk! Hitünkkel megélhetjük az Istennel való egységünket, vagyis hogy Ő 

mibennünk van, mi pedig Őbenne vagyunk, mert Ő nekünk ajándékozta magát, mi meg Neki 

adtuk magunkat. Ha Isten ajándékából a lélek ezt egyszer meg tudja élni, akkor már nem fogja 

sajnálni, hogy ebben az értelmi sötétségben nem látja a teremtményeket, mert azok léténél, 

igazságánál, jóságánál, szentségénél sokkal többet tud hittel szemlélni: a Teremtő létét, egységét, 

igazságát, jóságát, szentségét.  

 Ez a szemlélés sötétségben történik. Bár ez az éjszaka sötétbe borítja a lelket, mégis 

egyre jobban megvilágítja, és fénybe vonja azt. A hit ugyanis, amellyel válaszolunk Isten 
szavára és szeretetére, megnyitja az értelem szemét, hogy egyre mélyebben megértsük 
Istent. A hit abszolút biztosítékot ad, hogy valóban Isten az, Akibe a lelkünk így 

belekapcsolódhatott. Az ember azt kívánná, hogy örökre tartson ez az állapot. Ha egyszer majd 

örökre a mi Urunkkal lehetünk, ez lesz a mennyország öröme.  

 

 Szent Pál azt mondja: Feltámadt testvéreikkel „együtt elragadtatunk a magasba Krisztus 

elé, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást ezzel a tanítással!” (1 Tessz 

4,16.18) Ez a vágyunk, hogy tudniillik örökké az Úrral legyünk – itt a földön a hit által valósul 

meg. Minél nagyobb a hitünk, annál jobban Istennél tudunk lenni, lelkünk annál bensőségesebben 

egyesül Istennel! 

 

Befejezésül imádkozzuk 119. számú éneket: 

 Noha szent Tamással sebed helyét nem látom, 

 Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 

 E vallásban tarts meg, szent színedet add meg 

 Égben egykor meglátnom. 

 

 Váltságomnak ára, száradt szívem ereje, 

 Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője, 

 Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, 

 Üdvösségem záloga. 

  



131. Az értelem kiüresedésének, vagyis lemondásának további útja: 

Az érzékek segítsége nélküli szellemi megismerést, a hitet igényeljük! 

 

 

 

Imádkozzuk a 197. számú éneket: 

 Üdvöz légy, ó szép mennyek Királynéja, 

 És dicsőséges angyalok Asszonya,  

 Egek kapuja, belőled jött Isten Fénye, világa. 

  

 Keressük tovább a szemlélődő ima útjait; hogyan tud a lélek alkalmassá lenni Isten 

szeretettel teljes megismerésére, a szeretetében való elmerülésére, a szeretetével való 

betöltődésére! 

 1. Keresztes Szent János egyértelműen tanítja: „A teremtett dolgok nincsenek benső 

kapcsolatban az isteni Lényeggel, így azokból a dolgokból, amelyeket az ember elképzelhet, semmi 

sem lehet az Istennel való egyesülés közvetlen eszköze.” (A Kármelhegy útja, II., 11.)  

 Miről van szó? Arról, hogy a teremtett dolgok nem tudják Istent a maguk teljességében 

közvetíteni nekünk. A szép virág valamit visszaad Isten szépségéből. A makrokozmosz, vagyis a 

csillagok rendszere, illetve a mikrokozmosz, vagyis az atomok világa a maguk rendezettségével 

tükröznek valamit Isten mérhetetlen tökéletességéből, de nem tudják visszaadni Istent a maga 

teljességében. 

 Amint a járni tanuló gyermeket anyja vagy az apja támogatja, úgy a lelki élet elején az 

Úristen a természet képeivel segített bennünket. Ezért van úgy, hogy Istent valami nagy, ragyogó 

fényességnek képzeltük el, hiszen már láttuk a Nap fényét. Képzelőerőnkkel próbáltuk elgondolni, 

hogy milyen lehet Isten a maga végtelen dicsőségében. Vagy pedig a szentírási alapokból kiindulva 

Istent úgy képzeltük el, mint valami nagy tüzet. Az ószövetségi választott nép tagjai is a Sínai-

hegyen úgy látták, érzékelték Istent, mint tüzet. Már az is olyan félelmetes volt, hogy kérték 

Mózest: Te beszélj hozzánk és meghallgatunk. Isten ne szóljon hozzánk, nehogy meghaljunk (vö. 

Kiv 20,18.19).  

 Amikor az ember így, a képzelete segítségével próbálja megközelíteni Istent, ez jó, de nem 

elég. A képzelőerő és a fantázia képei csupán távolabbi eszközök. Az imádkozó embernek túl kell 

haladnia rajtuk, hogy elérjen céljához, a lelki nyugalom Forrásához.  

 2. Keresztes Szent János azt javasolja: „A lélek bátran menjen előre az úton, hosszasan ne 

időzzön a képzeleterő és a fantázia képeinél; mert különben leragad ezeknél, és nem érkezik a 

célba, vagyis Istenhez.” (A Kármelhegy útja, II., 11.)  

 Amikor most az értelem kiüresedésének további útszakaszát keressük, akkor szabályként ki 

lehet jelenteni: „A továbbvezető út: az értelem lemondásának a megvalósítása!” Az értelem 

lemond a teremtményekből fakadó képek használatáról. Már nem képeket akarunk szemlélni, 

hanem Istenre akarunk irányulni. Érdemes visszaidézni azt a három szempontot, amelyet Keresztes 

Szent János a szemlélődésre való átmenet jelei gyanánt tanított: 

 2.1) „A lélek nem talál már további örömet az elmélkedésben.” Az elme segítségével, a 

fontolgatással szeretne ugyan eljutni Istenhez, de bármennyire is rászánja az időt, az elmélkedés 

ideje terméketlen marad a számára. Az Úr valami mást készít neki, s ezen az úton nem az elme 

munkálkodásával történik az Istenhez való közelítés.  

 2.2) „A lélek már nem találja örömét teremtményekben.” Most kezdjük megérteni, hogy 

miről is van szó! Azokról a dolgokról kell lemondanunk, amelyek nem vezetnek közelebb 

Istenhez, amelyek elszakítanának Tőle. Tehát nem az Isten által teremtett világról, nem az 

Istentől ajándékba kapott családtagokról, szeretteinkről kell lemondanunk; azokról ugyanis 

gondoskodnunk kell Isten szeretetével. Itt arról van szó, hogy kiüresednünk kell, szabaddá lennünk 

kell azoktól a teremtményektől, amelyek Istentől elszakítani vagy eltávolítani akarnak.  

 2.3) „A lélek legszívesebben teljes nyugalomban Istennél lenne, és részesedni vágyik Isten 

általános szerető ismeretében.”  



 Ez egy nagyon fontos mondat! Isten általános szerető ismeretében kíván részesedni a 

lélek. Ez az Istent szerető általános megismerés a sok-sok eddigi, fáradtságos elmélkedés 

gyümölcse. Az elmélkedésben „részletező megismerés”-ben volt része a léleknek, tehát csak 

valamit, csak részleteket ismert meg Istenből: hogy Ő jó, igazságos, hogy életet fakaszt, bennünk 

lakik, a mennyországba hazavár, és így tovább. Ezt a részletező megismerést az ember a maga 

erejével megszerezheti. Viszont az imádkozó lélek számára vannak olyan élmények, amikor az 

Istenre irányulás állapotában: – ahogyan szeretne az elmélkedéssel Istenhez kapcsolódni – egyszer 

csak az Úr őt váratlanul, megelőző gyakorlatok nélkül, a szemlélődés és a szeretet állapotába 

helyezi. Megéli, hogy átölelte és betöltötte az Isten. Ez az Istenre irányultság és Istenbe kapcsoltság 

az általános és szerető megismerés. Itt a lélek nem megy részletekbe, hanem a hit által Istent mint 

Istent ismeri meg. 

 Az elmélkedő ima olyan, mint amikor vödörrel merítünk vizet valami mély kútból. 

Fáradoznunk, dolgoznunk kell azért, hogy megkapjuk az italt. Vagyis a képek, elképzelések, az 

elme tornáztatása, működtetése, a fontolgatás által kapunk valamit Istenből. 

 A szemlélődő imádság viszont olyan, mint amikor fáradozás nélkül kapja az ember a vizet. 

Egyszerűen ott van a kezében, csak be kell fogadnia, meg kell innia. A szemlélődő imában a lélek 

azt veszi észre, hogy Isten ajándékából eljutott Istenhez, és részesül abban a homályos, szerető, 

boldogító és megnyugtató megismerésben, amely a lelket isteni bölcsességgel, szeretettel és 

gyönyörrel itatja át, tölti be. Ha ebben az állapotában mégis vívódása vagy nyugtalansága van, 

akkor ez a jelen állapotának félreértéséből származik, tudniillik abból, hogy ő mindenáron vissza 

akar térni az elmélkedéshez, amely azonban most már terméketlen a számára. Most nem az az ő 

útja, hogy a maga erejével próbáljon Istenhez közelebb jutni a gondolatok, az érzések és az 

akarások által, vagy a tettek által, amelyekre az elmélkedésben kapott indíttatást. Azt kell 

megértenie, hogy most nem tevékenykednie kell, hanem csendben odabújnia Isten Szívéhez, és 

hallgatnia azt az isteni szívdobogást, amelyet a földi élet „magzati állapota” miatt nem „látunk”, 

csak érzünk. A magzatnak sincs képe az édesanyja arcáról. De ha már tudna gondolkodni, akkor az 

volna az élménye: „Noha nem látom, mégis van édesanyám, hiszen őbenne élek, ő pedig engem 

éltet.” 

 Az elmélkedés folyamán a lélek a fontolgatással, vagyis a szellemi képességei és az 

érzékekhez kötött képességei által tevékenykedik. Egy konkrét tárgy, esemény, helyzet, kérés 

időben behatárolható élmény az elmélkedésnek, vagyis a lélek Istenhez való emelkedésének a 

kiindulópontja. Részmegismerést ad, ahogyan az előbb már láttuk.  

 3. Keresztes Szent János így folytatja: „Az általános megismerés abban az egészen tiszta 

lélekben van jelen, amely mentes mindenféle benyomástól és egyedi ismerettől.”  

 Nézzük kicsit részletesebben ezt a tanítást! A szemlélődő élet e szakaszában, a lélek sötét 

éjszakájának az imaszakaszában lényeges üzenet ez. Amikor sötétben vagyunk, akkor nem látjuk a 

szoba sarkait, falait, a berendezéseit, az egyes konkrét tárgyakat. A sötétben nem látjuk azt sem, aki 

olyan fontos a számunkra, akit szeretünk, aki szeret minket, aki itt van mellettünk. Nincs konkrét 

benyomás, tehát szellemi kép róla, vagyis nincs miről elgondolkodni, nincs miről egy szellemi 

képet magunkban létrehozni, tehát a képzelőerő táplálék nélkül marad. A fantáziával fel lehetne 

ugyan idézni a múlt benyomásait, a képeket az illető teremtményről, de mi ebben az imaszakaszban 

még ezekről a fantázia által felidézett képekről is lemondunk, hiszen azok csak teremtményeket 

közvetítenének. Nem egyedi ismereteket akarunk már a Másikról, Istenről. Minél tisztább, minél 

szellemibb ez az általános megismerés Istenről, annál szabadabb és gyöngédebb lesz. A lélek csak 

annyit tud a szemlélődő imában: „Isten van!”, illetve, hogy „Isten itt van!” A lélek pedig mintegy 

elfelejtkezik magáról, nem saját magán van a tekintete. Az „időn kívül” él, „kilép” a tér és az idő 

kategóriájából. Isten lénye érinti meg az imádkozó ember lelkét. Mentes a teremtmények 

közvetítette benyomásoktól – a sötétben nem kap impressziókat –, megfelejtkezik önmagáról is. 

Mint ahogyan a teremtményeket sem látja, úgy ebben a sötétségben önmagát sem nézi, hanem 

belefelejtkezik Istenbe. Ez egy nagyon jó kifejezés: „Belefelejtkezni Istenbe!” A Zsoltáros talán 

ilyen élményt élt meg, amikor így vall: Csupán egyetlen vágy emészti a lelkemet. Csodáidra nyisd 

fel a szememet, hogy a törvényeidet csodálhassam (Zsolt 118,18.20), leginkább Téged, a 



Törvényhozót csodálhassalak, szemlélhesselek, szerető nézéssel nézhesselek. Ebben az 

imaállapotban a lélek nem bánja azt, ha nem a teremtményekkel töltődik be, mert azoknál sokkal 

fontosabb, nagyobb számára az Isten, Aki eljött hozzá, és neki ajándékozza Magát. Amikor 

becsukjuk a szemünket, és sötétben vagyunk – mert nem érnek benyomások a teremtmények 

részéről –, akkor pontosan erről van szó: kitárulkozunk Isten befogadására, s csak ez az egy 

vágy lobog a lelkünkben, hogy Isten töltsön be önmagával! Az sem baj, hogyha nem látjuk 

Istent, elég, ha hisszük, hogy itt van, és nekünk akarja ajándékozni Magát.  

 4. Bizonyára volt már olyan élményünk, amelyet így lehet visszaadni: „Egyszer csak ránk 

tört a magány!” Ebben a megmagyarázhatatlan érzésben, teljes kifosztottságban nem is tudjuk 

részletezni, hogy ki vagy mi hiányzik, csak annyit tudunk, hogy „Nagyon elhagyatott lettem!” 

Ehhez a hirtelen ránk tört magányélményhez pozitív módon hasonló az, amikor Isten ajándékából 

megélhetjük: „Egyszer csak, hirtelen betöltött az Isten! Belém öntötte az Ő szeretetét!” Nem 

tudjuk részletezni: milyen Ő, mert olyan sötét van földi szemünk nézése számára, hogy ezzel a 

szem-képességgel nem láthatjuk Őt. Elég csak meghatottan kitartani, megmaradni ebben az 

imaélményben, nem számolni az idő múlását, hanem csak elidőzni Istenben, benne maradni 

Istenben. „Az ilyen állapotban az ima rövidnek tűnik, pedig esetleg órák hosszat is elvan az ember 

Istenben, és Isten az emberben.” (A Kármelhegy útja, II. 12)  

 „Ebben az imában ugyanis a lélek úgy fogadja magába a mennyei megismerést, ahogyan az 

angyalok és a szentek ismerik Istent. Ez Isten általános, szerető ismerete.” Ez a mennyei ismeret azt 

eredményezi, hogy a lélek nem kívánja a földi ismereteket a dolgokról, a formákról, a képekről. Az 

imádkozó lélek bizonyos módon, lelkileg felemelkedik az égbe, ahogyan Szent Pál apostol mondja: 

„Azt keressétek, ami odafenn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján! Ami odafenn van, arra 

irányuljon a figyelmetek, ne a földiek felé!” (Kol 3,1.2) Ez az imaállapot – tehát amikor az ember 

ebben a lelki sötétségben már nem a teremtményeknél, nem önmagánál, hanem Istennél van – azt 

eredményezi, hogy a lélek anélkül merül el az istenszeretet örömeiben, hogy ismerné 

szeretetének objektumát, tárgyát: Istent. A részleteket nem tudja. Az általános szerető ismeret 

magát Istent közvetíti a számára: a felfoghatatlan, végtelen nagy Istent a lélek be tudja fogadni, 

mert Isten képesíti rá.  

 Ebben az imaállapotban a lélek tennivalója az, hogy befogadja az Istentől közölt 

felvilágosításokat, tanításokat, kinyilatkoztatásokat, vagyis befogadni az Istentől jövő behatásokat. 

Ezekkel a lélekben valami olyan ragyogó tiszta fény árad szét, amelyhez semmi más nem 

hasonlítható. Nem nyúl vissza például valamelyik tárgyhoz, hogy arról gondolkodjék: Isten milyen 

nagy dolgot teremtett; nem kezd fontolgató elmélkedésbe, például arról, hogy milyen jó lehet az az 

Isten, Aki ilyen jó és szép dolgokat tudott teremteni. Keresztes Szent János kifejezésével: „Az ilyen 

tárgyakhoz vagy megfontolásokhoz való kötődés csak útját állná ennek az Istentől jövő finom és 

egyszerű fénynek, mint ahogyan a felhő is el tudja állni a napfénynek az útját.” 

 Ez a teremtményekről alkotott fogalmi képek nélküli ima-magatartás valami mélységes lelki 

kiüresedést eredményez! 

 Ez ugyanis a lelki éjszaka célja: Semmihez sem ragaszkodni, hogy betöltsön a Minden! 

Ez a teljes lelki szegénység, a teljes önkiüresítés! Az ilyen üres lélekbe tud Isten az Ő 

Bölcsességével, vagyis szent Fiával, és a Szeretetével, vagyis a Szentlélekkel beleáradni. Amikor 

kiüresedünk a teremtményektől, sőt a teremtményektől származó szellemi benyomásoktól is 

azáltal, hogy nem foglalkozunk velük, vagy nem rájuk irányulunk, akkor tölt be az a béke, és az a 

nyugalom, Aki az Isten.  

 Keresztes Szent János tanításából mindig gondoljunk vissza erre az egyszerű hasonlatra: 

„Egy vízzel teli pohárba addig nem lehet egy nemesebb italt önteni, amíg a vizet ki nem ürítjük 

belőle. Amilyen mértékben kiszorítjuk a pohárból a vizet, olyan mértékben lehet beletölteni azt a 

nemesebb italt.” (A Kármelhegy útja, II., 13.)  

 5. A Kármelhegy útja, II. könyv 14. fejezetében Keresztes Szent János azt mondja: „A 

szeretetegyesülésnek ebben a felséges állapotában Isten már nemcsak látomásokban, 

képzelőerőben, vagy másféle képek titokzatos leple alatt, hanem szemtől szembe közli magát a 

lélekkel, mint ahogyan Mózessel is.” (vö. Szám 12,6.8)  



 Keresztes Szent János mer ilyen kifejezést használni: „Isten tiszta isteni lényegiségében, 

isteni mivoltával a szeretetben megérinti a lélek ajkát, azaz szellemi akarását.” A csók a 

szeretetet jelzi és adja át a szeretett személynek, illetve a szeretett személy befogadja a másik 

szeretetét. Isten szellemi módon közli magát az emberrel. Itt már nem az az ember élménye, hogy 

„Rám tör a magány!”, hanem az, hogy „Betöltöttél Önmagaddal, ajándékba kaptam a Veled való 

közösséget!” Ez azt is eredményezi, hogy a léleknek már eszébe sem jut a teremtményekhez 

fordulni, visszamenni az elhagyott ima-útszakaszra. Azokat már mélyen maga alatt hagyva 

magasabb szférába került, Isten világába. A léleknek most az a dolga, hogy odanyújtsa lelke 

ajkát Istennek, Aki viszont a Szentlélek isteni Csókjában neki ajándékozza az Ő végtelen 

Szeretetét. Végül is a Szentháromság életében is ez a Szeretetben való önközlés, isteni Csók lüktet.  

 Az Atya és a Fiú szereti egymást a Szentlélekben. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól 

származó Szeretet. Ebben az imában szemlélhetjük, hogy az Atya hogyan szereti a Fiút, és 

mindazokat, akik a Fiúban élnek, akik a Fiú titokzatos Testének tagjai, vagyis hogyan közli a 

Szentlelket a Fiúval és velünk. Nem látjuk a teremtményeket, nem látjuk a szentháromságos egy 

Istent, de mégis lelkünk odairányulásával szemléljük, a hitünkkel látjuk ennek az isteni Szeretetnek 

a lüktetését. Az isteni Szentháromság Személyei bennünk is szeretik egymást, hiszen nekünk 

ajándékozták önmagukat.  

 6. Keresztes Szent János azt kérdezi: „Vajon mit adna Isten az embernek abban az esetben, 

ha már az érzékek segítsége nélkül csupán szellemileg képes lenne egy látomást Istenről 

megragadni, megélni?” (A Kármelhegy útja, II., 15.)  

 Isten nevelési tervébe beleilleszkednek a képzelőerő látomásai is. Isten ugyanis az áhítat 

emelésére adhat látomásokat is. E látomásoknál azonban valamiképpen az érzékek segítségét veszi 

igénybe Isten. A látomásoknál elsősorban nem a szemével lát az ember, hanem az értelmével. Ezek 

az értelmi látomások. Ha képzelőerő segítségével történik, akkor imaginárius, vagy képszerű 

látomásnak mondjuk, mert az ember valamit érzékel.  

 Az Ószövetségben Isten a prófétáknak látomásokban adta a tanítást. Amikor az idők 

teljességében az egyszülött Fia által szólt hozzánk (Zsid 1,2), akkor nem valami szemmel 

felfogható látványban volt része a tanítványoknak, de Szűz Mária Fiát – Aki a Szentlélek erejéből 

testesült meg – kézzel foghatóan tapinthatták. „Amit saját szemünkkel láttunk, szemléltünk és 

tapinthattuk, az élet Igéjét hirdettük nektek” (1 Jn 1,1.2). Ebben a valóságos emberré lett Isten 

Fiában „…rejlik Isten tudományának és bölcsességének minden kincse” (vö. Kol 2,2.3)  

 Tehát amikor az Úristen az egyszülött Fián keresztül már mindent elmondott nekünk, amit a 

tudtunkra akart adni, akkor nem kell vágyódnunk arra, hogy látomásaink legyenek. Még ha 

természetfeletti módon a tudomásunkra is jutott valami, ha valamely látomást kaptunk volna, csak 

azt kell elhinnünk, amit az Istenember tanított, és amit Ő az Egyházra bízott tanítani. 

Valahányszor Isten az Újszövetségben egy-egy magánkinyilatkoztatást ad, közöl valamit egy 

kiválasztott lélekkel, akkor azt a hajlandóságot is beleönti, hogy azt az illetékesnek mondja el, 

vagyis a lelki atyján keresztül az egyházi vezetőknek.  

 Tehát nem baj, ha nincsenek látomásaink! Nem vagyunk kisebbrendű kiválasztottak Isten 

szerető tervében, ha nem részesít bennünket ilyen látomásokban, magánkinyilatkoztatásokban, lelki 

megismerésekben. A mi utunk – Jézus teljes önkiüresítésének az útja –, vagyis az a magatartásmód, 

amellyel ő nem ragaszkodott ahhoz, hogy az emberek lássák az ő isteni mivoltát (vö. Fil 2,6.7). 

Akkor nekünk se az ilyen különleges adományok utáni vágy legyen a lelkünkben, hanem maga 

Isten – azzal az általános szerető ismerettel, amelyről az előbb volt szó. Nem baj, ha nincsenek 

részletek, részletes információink a minket szerető Istenről, elég, ha tudjuk, hogy: „Szeret!” Elég ha 

kimondjuk: „Szeretlek Téged úgy, ahogyan vagy, a Magad teljességében!” 

  



Ha nem is látjuk, ha nem is halljuk Isten szavát, akkor is tudjuk, hogy mit üzent nekünk:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

Ennek az isteni szeretetnek önmagunkat boldogan megadó lélekkel énekeljük:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 Suttogjuk el neki még egyszer szerelmes szívünk vágyát:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  



132. Az emlékezet kiüresedése 

  

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket: 

 Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved.  

 

 A sötét éjszaka imaszakasz tanulmányozásánál azokat a lépcsőfokokat nézzük, amelyek 

segítik az embert az átalakító egyesüléshez szükséges kiüresedésre. Az alapállás ahhoz, hogy 

Istennel betöltődhessünk: a kiüresedés.  

 Már tanulmányoztuk azt, hogy az értelemben a szükséges kiüresedést a hit hozza létre. Most 

elmélkedjünk arról, hogy az emlékezetben ezt a kiüresedést a remény hozza létre. A 134. 

imaórától pedig majd látni fogjuk, hogy az akaratban a szeretet hozza létre önmagunk kiüresedését.  

 

 Aquinói Szent Tamás az emlékezetet az ember érzéki részéhez sorolja, tehát az 

érzékszervekkel kapcsolatos részhez, mivel a múltat mint elmúltat ismeri meg az ember. Ez tehát 

különbözik a jelenvaló megismerésétől. Azonban az értelem nemcsak azt ismerteti meg velünk, ami 

jelen van, hanem azt is, hogy valamit a múltban már megismert a számára, vagy valamely 

ismeretnek már egyszer a birtokában volt. Ezért azután az emlékezetet a lélek szellemi részéhez is 

számíthatjuk.  

 Keresztes Szent János is ezért tárgyal a lélek éjszakájánál az emlékezet kiüresedéséről is. A 

fantázia különbözik az emlékezettől. Az emlékezet az elmúlt dolgokra vonatkozik, a fantázia vagy a 

képzelet pedig a jövőben bekövetkezendő dolgokra. Amiket itt az emlékezet kiüresedéséről 

Keresztes Szent János A Kármelhegy útja című könyv III. kötete 1–13. fejezetében tanít, azok 

sokunk számára ismert események, csak nem szoktuk így megfogalmazni azokat. Itt a szellemi 

erőfeszítésnek olyan gyakorlatát ismerhetjük meg, amely emlékezetünk igen finom belső 

történéseire világít rá.  

 

 I. Mi mindent kell elfelejtenünk ahhoz, hogy a szemlélődő imában Isten betölthessen 

önmagával?  
 1. Minden, amit a mai elmélkedésünkben próbálunk megismerni, e téma körül forog. 

Keresztes Szent János azt mondja: „A léleknek Istent inkább abból kell megismernie, ami nem Ő, 

mintsem abból, ami Ő. Ezért úgy kell eljutnia Istenhez, hogy a természetes és a természetfeletti 

istenészleléseiről teljes egészében lemond, ahelyett hogy feléjük fordulna. A természetes és a 

természetfeletti istenészlelés végül is a mi emberi tevékenységünk megvalósulása.” Amikor a 

teremtményekből természetes úton kikövetkeztetjük, hogy kell Teremtőjüknek lennie (vö. Róm 

1,20), akkor a teremtmények nagyságából, szépségéből, célszerűségéből, valamint a Teremtő 

mérhetetlen nagyságából az Ő szépségére, végtelen értelmességére tudunk következtetni. Keresztes 

Szent János szerint ez a megközelítés azonban csak azt tudja elmondani nekünk Istenről, hogy Ő 

nem ilyen, hanem Ő más.  

 2. A természetfeletti istenészlelést a hit által fogalmazhatjuk meg: Hittel elhisszük, amit a 

kinyilatkoztató Isten tanít. Végül is így sem tudunk eljutni az Ő isteni megismerésének a 

teljességére, az ugyanis meghaladja a mi emberi megismerő-képességünket. Tehát lélekben rá kell 

lépnünk arra az útra, amelyen lemondunk a teremtményekről (vö. 131. sz. imaóra). Keresztes Szent 

János azt mondja: „Távolítsunk el az emlékezet útjából minden természetes korlátot, hogy 

önmagunk fölé kerüljünk, önmagunkat meghaladva felemelkedjünk mindazon teremtmény fölé, 

amely körülírható, amely ismereteket ad, amely megtapasztalható, illetve amelyet az érzékeinkkel 

megragadhatunk. 

 Azért kell önmagunk és a teremtmények fölé kerülnünk, hogy lélekben felemelkedhessünk a 



felfoghatatlan Isten magasztos reménységéhez: mégiscsak felfoghatjuk majd Őt a mennyei 

boldogságban. Itt már becsatlakozik a remény gondolata is. Ha az Istenhez való eljutáshoz le kell 

mondanunk a teremtmények, illetve az önmagunkkal kapcsolatos természetes ismereteinkről, 

akkor az Úristen nem hagy bennünket reménytelen állapotban, hanem reményt ad: Nem a 

teremtmények segítségével, de mégis eljuthatunk az Ő megismerésére, ismeretben és szeretetben 

való birtoklására.  

 3. Most próbáljuk felszítani ezt a reményt a lelkünkben! Ha a teremtményeket nézzük, annyi 

mindent nem értünk meg belőlük. Bár a teremtett dolgokkal kapcsolatos eseményeket érzékeljük, 

mégis annyi minden meghaladja ismeretünket, hogy az emberek, a családok, a nemzetek életében 

mi, miért történik. Gondoljunk például a népeket irányító nagy politika erejére, amely meghaladja a 

mi kicsiny emberi lehetőségeinket. De, ha akármit is elvesznek tőlünk, azért a kibontakozás 

reménye mindig megmarad. Az istenismeretre és istenszeretetre, vagyis a kontemplatív imára 

vonatkoztatva pedig tudnunk kell, hogy mindig megmarad magasztos reménységünk: a 

felfoghatatlan Isten az Ő minden felfoghatatlansága ellenére is nekünk ajándékozza Magát.  

 4. Akkor most mélyítsük a reményünket! A reményt Isten ajándékozta, öntötte belénk a 

hittel és a szeretettel együtt, amikor a keresztségben megkaptuk a megszentelő kegyelmet. Azért 

mondjuk ezeket isteni erényeknek, mert a tárgyuk is és a motívumuk is Isten. A remény esetében ez 

azt jelenti, hogy Istenben remélünk, illetve Isten ígérete miatt reméljük azt, hogy elérhetjük az 

örök üdvösséget, a Vele való örök együttlétet. Most, amikor elkezdünk reménykedni, hittel érezzük 

át azt az istenillatot, amely ebből „…a nekünk ajándékozott reményből” fakad (vö. 2 Tessz 2,16)! 

Ha csak ennyit tudunk megélni: „Jó dolog reménykedni még a reménytelenség állapotában is!” (vö. 

Róm 4,18), akkor Isten jóságát jelzi már ennek a jónak az élménye is.  

 5. Keresztes Szent János tovább mondja: „Ki kell üresíteni magunkból minden olyan 

ismeretet és képet, amelyet a testi érzékek útján szereztünk, hiszen emlékezetünk semmiféle 

formában és semmiféle képben sem tudja megragadni Istent.” (Most nem arról a gyakorlatról van 

szó, amelyet már próbálgattunk, hogy lelkünket a teremtmények segítségével, azok jóságával, 

szépségével felemelhetjük Istenhez!)  

 Ha itt a sötét éjszakában valaki előbbre akar menni, akkor a szent egyháztanító arra 

figyelmezteti: „Mindent hagyjunk el! Amikor ugyanis a lélek már egyesül Istennel, akkor mentes 

minden alaktól és képtől, amelyet a teremtmények hoznak létre benne.” Azaz: a jövőre irányuló 

képzelőerő itt már nem kalandozik el, mert Isten lekötötte magához. Az emlékezet itt nem a 

múltban jár, hiszen már a legfőbb Jóban, Istenben merül el. 

 Az ember tökéletesen elfelejtkezik önmagáról. Ez a tökéletes kiüresedés. Ez nem csupán 

a saját tevékenységünk gyümölcse. Itt már elsősorban Isten az, Aki tevékenykedik. Olyan ez, mint 

amikor két egymást nagyon szerető ember, nemcsak egymás felé irányul, mint eddig, hanem már 

együtt is van. Már nem a múlttal foglalkoznak az emlékezet révén, nem is a jövővel a fantázia 

segítségével, hanem csak a jelennel az együttlét örömével. Ez lefoglalja, betölti őket. Keresztes 

Szent János szerint: „Ha Isten az egyesülésben megérinti az emlékezetet, akkor az ember úgy érzi, 

mintha teljesen elhagyná gondolata és az érzékelése. Ilyenkor az emlékezet megtisztul minden 

ismerettől. A megtisztuláson van a hangsúly. Megakad a képzelőerő, már nem tud szerteszét 

kalandozni. Isten az, Aki egyszerűen magához vonta az emlékezetet és a képzeletet is. Hányszor 

panaszkodunk arra, hogy az imádságban nem tudunk eléggé összeszedettek lenni! Itt Isten segít 

ezen a mi gyakori lelki gyötrelmünkön, mert magához láncolja a múltba vagy a jövőbe 

kalandozó gondolatainkat.  
 6. Keresztes Szent János azt is tanítja: „A képességeknek az ilyen kikapcsolása csak az 

Istennel való egyesülés kezdeti fokán fordul elő. A tökéleteseknél már nem így van, őket a 

Szentlélek irányítja, és kellő időben figyelmezteti, hogy mit kell tenniük a hétköznapi 

munkájukban. Így mentesek maradnak az esetleges külső viselkedési hibáktól. Az imádkozó ember 

itt észre sem veszi, hogy más feladata is lenne, annyira belemerül Istenbe.” 

 7. Mi tehát az Istentől létrehozott tökéletes tisztulást csak passzív módon, vagyis befogadó 

jelleggel tudjuk megtapasztalni.  

 7.1 ) A mi tevékenységünk inkább abból állhat, hogy felkészülünk arra az esetre, amikor 



bármit is közvetítsenek az érzékek, nem őrzünk meg belőlük semmit sem az emlékezetben. 

 7.2) Ne törődjünk az elmúlt dolgok képeivel, valahogy úgy, mintha azok sohasem léteztek 

volna.  

 7.3) Engedjük szabadon és kötetlenül az emlékezetet, ne próbáljuk rávenni semmiféle 

mennyei vagy földi dolog szemléletére! Engedjünk, hogy minden feledésbe merüljön, mert 

mindezek csak gátolnák lelkünket az Istenhez való felemelkedés útján. 

 Kezdjük érteni, hogy micsoda önkiüresedésről van szó?  

 

 II. Ha az ember mégis a természeti képeket és természetes gondolatait akarná 

eszközként felhasználni az Istenhez vezető úton, háromszoros nehézséget fog tapasztalni: 

 

 1. „Először is az ember a világ nyomorúságaitól szenved, mert emlékezete mindig azzal 

foglalkozik, amit az érzékek észlelnek, és akkor jelentkezik a tökéletlenség. A lélekben megmarad 

valami hajlandóság a szenvedélyekre: az aggódásra, a félelemre, sőt a gyűlöletre, vagy a vakmerő 

bizakodásra és dicsőségvágyra is.”  

 A szenvedélyekről tárgyalva foglalkoztunk ezekkel a belső rendezetlen magatartásokkal (vö. 

65-71. sz. imaóra). Ezeknek a szenvedélyeknek a gyökerei új tápanyagot kapnak, amely erősíti 

őket, s így a lélek tökéletes tisztaságát, kiüresedését és az Istennel való őszinte egyesülését 

akadályozzák.  

 Legjobb, ha a lelki erőinket nyugalomra és hallgatásra késztetjük, hogy ebben a 

csendben maga Isten szólhasson a lelkünkhöz. Akkor a béke beleáramlik a lelkünkbe. Ilyenkor 

az ember kezdi megtapasztalni, hogy a bizalmatlanságtól, a zűrzavartól, a sötétségtől, az 

aggódástól, amelyek félelmet keltenének benne, hogy tudniillik: „Jaj, elveszítem az Istennel való 

kapcsolatomat!” „Jaj, a vesztembe rohanok!”, – Isten segítségével kezd immár megszabadulni. 

 2. „Annak a léleknek – aki az emlékezet képeit, a gondolat tevékenységét akarja az Istenhez 

vezető úton használni – másodszor a gonosz lélek is nehézséget okoz. A gonosz ugyanis képes 

arra, hogy az embernek olyan gondolatmeneteket adjon, amelyek nyomán felkelti a gőgöt, az 

irigységet, a haragot, a jogtalan gyűlöleteket vagy a hiábavaló vonzalmakat.” 

 Ha tehát a lélek az evilág dolgaiból érzékel valamit, azt a gonosz továbbszövi, hogy 

elirányítsa, sőt függetlenítse Istentől. A gőg a gonosz legfőbb magatartási stílusa: „Én is vagyok 

olyan, mint Isten!” 

 Amikor a lélek „a feledéssel” válaszol ezekre a gondolatmenetekre – vagyis hogy nem akar 

ezekkel foglalkozni, nem ezekre akar emlékezni – akkor mintegy sötétség borul a képességeire. Ez 

a sötétség azonban jó nekünk, mert ezzel a gonosz lélek káros hatása elől bezárul a kapu. Tehát a 

sötétség áldást jelent a léleknek. Nem látja az emlékeit, mert nem azokkal foglalkozik, hanem 

megerősödik a reménysége az Istennel való találkozásra, az Istentől való betöltődöttségre. 

 3. Az evilág nyomorúságaival való foglalkozás, illetve a gonosz lélek sugallta 

gondolatmenetekkel való foglalkozás mellett az Istenhez vezető úton a gondolati tevékenységet 

kifejteni akaró lélek „harmadszor megtapasztalhatja az emlékezet természetes adottságaiból 

fakadó nehézségeket is. Ezek az adottságok ugyanis akadályozhatják a lelket az erkölcsi jó 

gyakorlásában, és megfoszthatják a szellemi javaktól. Az erkölcsi jó akkor valósul meg bennünk, 

amikor a szenvedélyek már nyugalomban vannak, amikor már megfékeztük a szenvedélyes 

vágyakat. Ekkor megvalósul a lélek nyugalma és békéje. Ekkor következik az erkölcsi erények és a 

jócselekedetek gyakorlása. Ha a lélek az emlékezést mint tevékenységet tartja fontosnak az imában, 

és az emlékezés tárgyai felé fordul, akkor nem tud szabad lenni a felfoghatatlan Isten számára.” 

 Keresztes Szent János egyértelműen tanítja: „Ha a lélek el akar jutni Istenhez, akkor fel kell 

cserélnie a változékonyt és a felfoghatót a változhatatlannal és a felfoghatatlannal. Így az ember a 

szellemnek a nyugalmában és békéjében, a lelkiismeretnek és a léleknek a tisztaságában részesül. 

 

 Ez a legjobb előkészület részünkről az isteni bölcsesség és az erények befogadására. Ez 

segít, hogy mentesek maradjunk a gonosz ellenség sugalmazásaitól, illetve segít, hogy fogékonyak 

legyünk a Szentlélek indításaira és sugallataira.” 



 Ha nem akarjuk, hogy a régi, evilági magatartásunknak emlékei felbukkanjanak bennünk; ha 

nem akarunk a gonosz lélek sugallataira hallgatni; ha már nem akarjuk emlékezetünk természetes 

adottságait követni, s ha nem akarunk a szenvedélyek szavát követve élni, hanem fogékonyak 

akarunk lenni Isten sugallataira, önközlésére, indításaira, akkor megalapozott reményünk van 

arra, hogy Isten egyre jobban fogja közölni magát velünk imádságainkban.  

  

 III. Istent egyetlen forma, egyetlen ismeret sem tudja igazán kifejezni 
Keresztes Szent János tanítja, hogy vannak látomások, amelyeket a testi látás módján 

szemlélhetünk, vannak kinyilatkoztatások, amelyeket Isten a szellemi közlés módjára ad, vannak 

megszólítások, amelyeket a testi érzékek közvetítése nélkül fogad be az értelem, és vannak lelki 

érzések, amelyek az akaratban hoznak létre hajlandóságot. De ezekre az érzékelhető észlelésekre, 

illetve természetfeletti üzenetekre, látomásokra, kinyilatkoztatásokra, megszólításokra, érzésekre 

vonatkozólag is azt mondja: „Ne engedjük, hogy élénk benyomásokat hagyjanak az 

emlékezetünkben vagy a fantáziánkban!” Alapelvként kimondja: „A lélek sohase foglalkozzék 

kifejezett és meghatározott dolgokkal azért, hogy azokat emlékezetébe vésse, mert akkor azokkal 

töltődik be, és nem Istennel. Szabadítsuk meg tehát mindezektől az emlékezetet, hogy Istennel a 

tökéletes misztikus reménységben egyesülhessünk.” Tudniillik minden birtoklás ellentétes a 

reménységgel. Ha az embernek van valami élménye, hogy én ezt az üzenetet kaptam az Úristentől, 

én azt láttam, én azt éltem meg, én ezt birtokolom, akkor ez nem segít abban, hogy a reménységben 

növekedjünk. Ne csak „valamit” akarjunk kapni Istentől, hanem teljesen Őt magát. Minél inkább 

gyakorolja magát az ember az emlékezet kiüresítésében, annál nagyobb lehetősége lesz a 

reménységre. Minél jobban gyarapodik a lélek a reménységben, annál bensőségesebben 

egyesül Istennel. A reménység ugyanis előrevetíti a birtoklást, de nem akárminek, hanem Isten 

birtoklásának gyönyörű élményét. Ha a lélek teljesen kiüresítette önmagát, akkor telik el Istennel 

tökéletesen a reménységben. 

 

 IV. Ne foglalkozzunk túlzottan a természetfeletti benyomásokkal, ismeretekkel, mert 

ezek ötféle kárt okozhatnak a léleknek!  

 1. „Először is az ember gyakran csalódik a megítélésben, és isteni kinyilatkoztatásnak 

tarthatja azt, ami csak a fantázia játéka. Tartózkodjon a lélek minden ítélettől. Nem kell 

elemeznie, hogy kitől jön ez a gondolat vagy az az élmény. Nem kell megismernie azt, ami benne 

végbemegy. Bármennyire értékesek is legyenek ezek az észlelések, mégsem növelik annyira a 

szeretetet, mint az élő hit és remény legkisebb olyan tette, amely a tökéletes önkiüresítést segít elő.” 

Ha tehát valaki boldogan tapasztalja az imádságban: „Jaj, de gyönyörű gondolatot kaptam!”, akkor 

menjen tovább, ne ragadjon le a részleteknél, vagyis egy-egy gondolatnál! Kezdje el szeretni Istent, 

Aki azt a gondolatajándékot adta, Aki a Lét, a Gondolat és a Szeretet Teljessége! 

 2. A természetfeletti ismeretek túlzott elemzésének második veszélye az, hogy az ember 

könnyen elbizakodottá válhat. Úgy vélekedik: „Természetfeletti közléseket kaptam, akkor tehát 

én különb vagyok, mint a másik! Ezáltal lenézi azokat, akik ilyen kegyelmekben nem részesültek. 

 A léleknek tehát tudnia kell: 

 2.1) Az erény nem abban áll, amit az ember érez, hanem abban, amit nem érez önmagában. 

Mert az erény mélységes alázatban, önmagunk és minden birtokolható a megvetésében áll. 

 2.2) Legyünk meggyőződve arról, hogy minden látomás, kinyilatkoztatás és természetfeletti 

érzés nem annyira értékes, mint az alázatosság legkisebb tette. Mivel ez az erény magában foglalja 

a szeretet hatásait, a szeretet ugyanis nem keresi a magáét (1 Kor 13,5), önmagáról semmi jót sem 

gondol, viszont másokról csupán a jót gondolja.” 

 3. A harmadik kár, amelyet a természetfeletti ismeretekkel való túlzott foglalkozás 

eredményez: „A gonosz lélek zavaró tevékenysége, aki a világosság angyalaként (vö. 2 Kor 

11,14) jelenik meg, és rendetlen érzéki vagy lelki érzéseket sugall, s így az ember inkább az 

érzékek kielégülésére figyel, mintsem a szeretetre.” Itt az a baj, hogy a lelki élet területén a lélek 

nem lett úrrá a természetfeletti jelenségek feletti örömén. A megoldás az, hogy ne az édességnek 

örüljünk, hanem Istennek, akkor is, ha nem ad édességet.  



 4. A negyedik hátrány: „Mindaz, amit az emlékezet birtokol, akadályozza a reménység 

által történő Istennel való egyesülésünket.” 

 5. „A fantázia emlékezetünkben őrzött elképzelései és képei oda vezethetnek, hogy Isten 

lényegéről kevésbé méltóan és magasztosan gondolkodunk. Isten semmihez sem hasonló, Ő nem 

fogható fel, Ő nem esik valami emberileg körülírható fogalom köre alá. Semmi fogalomba sem 

foglalható, nem hasonlítható semmilyen teremtményhez sem. Tehát a fantázia képei nem visznek el 

az Istennel való egyesülésre.” 

 Ezt az öt hátrányt tökéletes lemondással lehet legyőzni. Ha mindezt megtesszük, akkor 

megszületik bennünk a nyugalom, a béke, melyeket a természetes észlelésektől való kiüresedés 

hoz magával. A lélek még attól a gondtól is megszabadul, hogy elemeznie kelljen a közléseket, 

amelyeket az imádságban megtapasztalt: Vajon természetfelettiek voltak-e vagy természetesek? Ha 

természetfeletti közlések voltak, akkor vajon jók voltak-e, tehát Istentől jöttek-e; vagy rosszak 

voltak-e, vagyis a Gonosz sugallta azokat?  

 Ha függetlenek tudunk lenni az imádságban kapott emlékezetben őrzött benyomásoktól, 

akkor már nem kell sok időt és fáradtságot fordítanunk lelki tanácsok kérésére, hogy bizonyosságot 

szerezzünk az imádságban kapott élményeket illetően, hiszen az ilyesminek már nem tulajdonítunk 

jelentőséget. Így a lélek jobb és üdvösebb dolgokra fordíthatja az erejét és az idejét, tudniillik arra, 

hogy alávesse akaratát Isten akaratának, még buzgóbban törekedjék az önkiüresítésre, a testi és a 

lelki szegénységre. Arra törekedjék tehát az ember, hogy se külsőleg, se belsőleg ne 

támaszkodjék a vigasztalásokra és a lelki észlelésekre. Tudjunk függetlenek lenni az imádságban 

kapott benyomásoktól! Ha az ember elkezdi elemezni az imádságban kapott gondolatokat: „Most 

vajon az Úr szólt hozzám, mit szólt hozzám, hogyan szólt hozzám, mit üzent?” – akkor ezzel az 

aktív működéssel akadályozná azt a passzív befogadást, amelyben Isten a Szentlélek 

közvetítésével működik benne. Ami Istentől jön, az passzív és természetfeletti, vagyis ajándékba 

kapjuk. Passzív, vagyis nem mi dolgozunk meg érte; természetfeletti, vagyis el sem érhetnénk a 

magunk erejéből. Amikor viszont az imában tevőlegesek akarunk lenni, akkor az aktív és 

természetes lesz csupán, vagyis mi ugyan cselekszünk az imáért, de mi csak a természet síkjáig 

tudunk eljutni, a természetfeletti szférába nem.  

 A felülről jövő üzenetek észlelésénél – ebben az imában – a lélek minden gondja az 

legyen, hogy ne a külsőre, a burokra figyeljen, vagyis ne arra, hogy azok mit jelentenek, hanem 

csak az isteni szeretetre figyeljen, és őrizze meg magában azoknak belső hatásait!  

 

 V. Szabad időnként egy-egy képre vagy kegyelmi észlelésre visszaemlékeznünk 

 

Keresztes Szent János szerint azért, hogy mert az a visszaemlékezés vagy annak a képnek a 

felidézése, tehát Isten üzenetének átélése a lélekben újra működésbe hozza a szeretet indítékait, és 

felszítja a szeretetet. Ilyenkor a lélek újra ösztönzést nyer arra, hogy szeretettel Istenhez 

emelkedjék. Az ilyen visszaemlékezések – valahányszor csak rájuk gondol az ember – újra meg 

újra visszahozzák a szeretet, az édesség, a megvilágosodás isteni hatásait, mert éppen ezek vésődtek 

bele a lélekbe. Az emlékezet tehát nagy kegyelmek forrása is, mert az Istenre és az Ő jóságára való 

visszaemlékezés a lelki javak kifogyhatatlan forrása lesz számunkra. Szellemi emlékezetünkben 

ezek az istenélmények elevenen élnek, ezek már nem fantáziaképek. Amikor ezekre 

visszaemlékezünk, akkor úgy vagyunk, mint amikor tükörben látjuk a képet: ezekre az élményekre 

való visszaemlékezés által valamiképpen Istent látjuk. Ha azért emlékezünk rájuk, hogy 

felindítsuk magunkban a szeretetet, akkor ezek az emlékképek többé már nem lesznek akadályai a 

hitben való szeretetegyesülésnek.”  

 1. Keresztes Szent János azt is tanácsolja, hogy „a lélek ne engedjen a kísértésnek: az ilyen 

képek ne kössék le őt teljesen, hanem mihelyt felindították benne a szeretetet, azonnal forduljon 

el tőlük, hagyja ott őket, menjen tovább Istenhez. A legjobb képek is ugyanis csupán arra 

szolgálnak, hogy felindítsák a lélek vágyát, hogy általuk hitben és reményben megismerje Istent.” 

 2. Szól még arról is, hogy „az emlékezőtehetség nemcsak képeket őriz – amelyek az 

érzékszervek közvetítésével jutottak be a lélekbe –, hanem tiszta szellemi ismereteteket is. Ha a 



lélek ilyen szellemi ismereteket fogadott magába – mint Isten ajándékát –, akkor annyiszor 

emlékezhet rájuk, ahányszor csak akar, mivel az ismeret szellemi természetű formát, képet vagy 

fogalmat alakít ki a lélekben. A teremtett dolgoknak már előbb tárgyalt emlékezetét csak azért 

idézzük fel, hogy felindítsuk magunkban a szeretetet. Ha a visszaemlékezés nem okoz jó hatást, 

akkor távolítsuk el az emlékezetből! Ha viszont a teremtetlen Valóságra, vagyis Istenre 

emlékeztetnek, akkor annyiszor gondoljunk rá, ahányszor csak lehet. Ezek az érintések, ezek az 

érzések már az Istennel való egyesüléshez tartoznak.” Tehát ne azt elemezzük, hogy az imádságban 

nekünk milyen jó volt – ezeken emelkedjünk túl –, hanem azt elemezzük, ami Istenre vonatkozik: 

„Milyen jó vagy, Istenem!” 
 

 Összefoglalásul: Mivel csak azt remélhetjük, ami még nem a miénk, reményünk úgy lesz 

egyre tökéletesebb, ha minél kevesebb dologgal rendelkezünk. Minél inkább mentesíti magát a 

lélek az olyan emlékektől, amelyek nem magára Istenre vonatkoznak, annál jobban őrizni tudja 

emlékezetét Istenben. A lélek így remélheti, hogy Isten egyszer majd teljesen birtokba veszi őt. 

Tehát ha a szemlélődő imában különféle képek, ismeretek tárulnak fel előttünk, haladjunk el 

mellettük, és csak Istenhez forduljunk! A lélek annyiban foglalkozzék az emlékeivel, amennyiben 

kötelességeinek teljesítése azt megkívánja. De azt is minden ragaszkodás és öröm nélkül tegye, 

nehogy azok foglalják le a lelkét. Istenben keresse az örömét, Őhozzá ragaszkodjék! Abban 

reménykedjék, hogy lelkét egykor Isten fogja majd egészen lefoglalni magának! 

 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk: 

 A bánat benned lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt,  

 Ha keresünk, itt jársz velünk. Hát még mi vár, ha föllelünk! 

 

 A nyelv azt nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti, 

 Csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt. 

 



133. Az emlékezet kiüresedésének előnyei 

 

 

Imádkozzuk a 48. számú éneket: 

 Isten áldjon tünde játék, te világi élet, 

 Tied voltam, megtagadlak, és lelkemnek élek. 

 Serlegedben telt a kedvem, és a földi kincsen, 

 Megízleltem s megtanultam, hogy igaz jód nincsen.  

 

 Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte! 

 Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte.  

 Csalfa hírrel hitegettél, ígértél nagyságot.  

 Hiúságok hiúsága! Már szememmel látok. 

 

 A sötét éjszaka imaszakasza segíti az embert az átalakító egyesüléshez szükséges 

kiüresedésre, hogy azután majd Istennel töltődhessen be. Legutóbb azt tanulmányoztuk, hogy az 

emlékezetben a szükséges kiüresedést a remény hozza létre. Most elmélkedjünk az emlékezet 

kiüresítésének előnyeiről! 

 

I. A lélek sötét éjszakájának jellemzője a kiüresedés 

 

Az Istennel való egyesülés vágya arra készteti a lelket, hogy kimenjen önmagából, mert már 

nem önmagában, hanem Istenben szeretne élni. Ahhoz, hogy eljuthassunk Istenhez, Istenbe, kell a 

megtisztulás. Ezért az Istenben való létezésért a lélek hajlandó minden áldozatot meghozni, 

mindent odaadni, ami akadályozná, hogy Istennel együtt legyen. 

 

 1. Mondjuk ki magunkban az Úrnak: „Nem baj, Uram, ha sötét éjszaka van! Nem baj, ha 

nem látlak!” Amint a kiránduló ember szívesen elvállalja a sötét éjszakában való gyaloglás 

gyötrelmét is azért, hogy másnap reggelre valami szép tájra érkezzen, úgy mi még szívesebben 

elvállaljuk a lélek sötét éjszakájának az útját, hogy majd az Úr ragyogó világának a fényességében 

élhessünk.  

 Sokszor panaszkodunk, hogy szétszórtak vagyunk az imádságban. Imánk folyamán, vagyis 

az Istennel való kapcsolatunk folyamatában az értelmünk és az akaratunk gyakran elkalandozik. Az 

emlékezetnek a múltba való visszafordulása, valamint a fantáziának a jövő eseményei felé 

kalandozása, az elképzelések világa az értelmünket, illetve a vágyak szerte-szétszaladása az 

akaratunkat téríti más irányba. Ha Istenhez akarunk eljutni, akkor ne a múlt felidézésével 

foglalkozzunk, illetve ne a jövő még meg nem valósult eseményei miatt nyugtalankodjunk, amelyek 

zavarnák az Istennel való kapcsolatunkat; hanem próbáljuk gondolatainkat és vágyainkat egy 

irányba terelni, azaz Istenre irányítani!  

 2. Érdemes újra meg újra tudatosítanunk, hogy a szemlélődő ima nem szóbeli ima 

(amelyben megtanult vagy leírt szavakkal fordulunk Istenhez), nem is elmélkedő vagyis diszkurzív 

ima, (tehát fontolgató imamód, amikor saját szavainkkal fogalmazzuk meg lelkünk odairányulását 

Istenhez)! Akit ugyanis az Úr a szemlélődő ima mélyebb imamódjára hív, az itt kezdi már 

megtanulni hogy nem kell szavakat megfogalmaznia ahhoz, hogy kapcsolatba juthasson Istennel, 

illetve nem kell gondolatokat, eseményeket felsorolnia, átelmélkednie, hogy azok az elmefuttatás 

segítségével Istenhez irányítsák az elméjét. A szavak és az emlékképek nem használása azt jelenti, 

hogy lemondunk ezekről a segédeszközökről. Ezek ugyanis csak külső formái a lényegnek: Istenre 

utaló szavak, jelek, tárgyak, események és személyek. Isten pedig nem foglalható semmiféle 

fogalomba. Nem tudjuk kimondani Istennek ezt a végtelen nagyságát.  

 3. Olyan ez – és ezt a hasonlatot a lelki élet mesterei is szeretik: –, mint amikor az ember 

megáll egy nagy szikla előtt. Modern korunkban van olyan autópálya-pihenőhely, ahol a parkoló 

szélénél szinte métereken belül hatalmas, függőleges sziklafal tornyosul az ég felé a maga 



fönségességével, nagyságával. Akik a sziklahegy tövében, lenyűgözve, némán állnak, nem tudják a 

nagy sziklát egyetlen tekintettel átfogni, hanem a fejüket jobbra-balra, de még inkább a magasba 

kell fordítaniuk, hogy valamit lássanak a nagy hegy kiterjedéséből.  

 Valami ilyesmi élményt próbáljunk átélni az imádságunkban, amikor felejtjük a szavak 

külső ruháját – tehát nem leírást adunk erről a lelki Hegyről, Aki az Isten; értelmünkkel nem a 

gondolatok sokaságát fogalmazzuk meg az Ő hatalmas nagyságáról, – hanem csak egyszerűen 

nyugalomban, békességben megállunk a hatalmas Isten előtt.  

 Az Isten felségessége előtt való megállás a hazaérkezés nyugalmát hozza magával. 

Körülbelül úgy, mint amikor házunk ajtajában vagyunk, s bár még nem léptünk be a házba, de a 

megérkezés öröme mégis már betöltheti a szívünket, mert tudjuk, hogy nemsokára feltárul az ajtó, 

otthon vagyunk.   

 4. Csakhogy, amint abba a hatalmas sziklába nem tudunk a magunk erejével bejutni – mert a 

szikla keményebb nálunk –, úgy ebbe a fenséges, nagy Istenbe sem tudunk a magunk természetes 

erejével behatolni. Ebben az imamódban tehát inkább a befogadás jellegű magatartás kell, vagyis 

nem az aktivitás, hanem a passzivitás magatartásmódja. Amíg azonban a hegyet a maga robusztus 

nagyságában nem tudjuk fizikailag befogadni, addig ezt a végtelen nagy Istent befogadhatjuk, 

mert a Szentlélek, Aki beleáradt a világba (Róm 5,5), bele akar áradni az Istenség egész 

teljességével a mi lelkünkbe is. Ez meghaladja a mi fogalmi megközelítő-képességünket. Nem 

tudjuk leírni: „Ki ez a hatalmas Isten?” De azzal, hogy kitárulkozunk a végtelen nagy, fönséges 

Isten előtt, lehetőséget adunk Neki, hogy Ő lépjen be a mi lelkünk hajlékába.  

 Az Istentől való betöltődöttség élményének elemzésénél használhatunk ugyan különböző 

fogalmakat, itt például a szikla fogalmát, de most már ne a betűre, a burokra figyeljünk, amely 

tartalmazza a sziklát, mint olyant. Ne arra ügyeljünk, hogy mit ábrázol a szó, hanem arra az Istenre, 

Akit a szikla elnevezése jelképez. Most az imádságban „megállj”-t mondunk az emlékezésnek: 

vagyis, hogy milyen volt az a szikla; „megállj”-t parancsolunk a fantáziának: milyen lenne, ha én 

feljuthatnék annak a tetejére. Itt már felejthetjük a fogalmakat. Már csak annál az Istennél időzik a 

lelkünk, Akit a szikla fogalma jelképez a számunkra.  

 5. Az emlékezetnek ez a kiüresítése – azaz, hogy nem a fizikai dolgokkal foglalkozunk, 

hanem Istennel, Akire ezek utalnak – segít abban, hogy betöltődjünk Istennel. Már nem a földi 

élményekre való visszaemlékezésre vágyakozunk, hanem Istenre, Aki Létében, Ismeretében és 

Szeretetében nagyobb minden földi fogalomnál. Keresztes Szent János arra buzdít, hogy „ügyet 

se vessünk a betűre, a kéregre, amely jelzi számunkra a dolgot, és még inkább a dolog Alkotóját, 

hanem ápoljuk a bensőnkben Isten iránt azt szeretetet, amelyet a lelkünkben e teremtett dolgok 

felgyullasztanak!” Tehát már ne a teremtményekből fakadó kellemes érzést idézzük fel: a nagy 

hegy előtti megrendültséget, az ózondús levegőt, a csendet, hanem inkább azt az Isten iránti 

szeretetérzetet, amelyet bennünk a teremtett dolgok indítottak fel.  

 Keresztes Szent János, a lélek sötét éjszakájának nagy tudósa itt olyan eligazítást adott, 

amely nincs ellentmondásban az eddigi tanításával. Az előzőekben ugyanis azt mondta, hogy az 

Istenhez való eljutáshoz kell az emlékezet kiüresedése, vagyis le kell mondanunk még a 
teremtmények, illetve az önmagunkkal kapcsolatos természetes ismereteinkről is. Most 
pedig azt tanítja: „Azért, hogy a lelkünkben újra felgyúljon a szeretet, szabad visszagondolnunk 

arra a képre, benyomásra, vagy szabad visszaemlékezni valamire, ami bennünk egykor szeretetet 

lobbantott lángra.” Tehát azt, ami akkor szeretetet hozott létre bennünk a Teremtő iránt, amikor 

először éltük át, szabad most is felidézni, szabad arra visszagondolni, hogy újra felbuzogjon 

szívünkben a szeretet a Teremtő iránt. Egyrészt meg kell tagadnunk, ki kell üresítenünk az 

emlékezetet azoktól az élményektől, amelyek elvonnának Istentől, másrészt viszont merjük bátran 

felhasználni a teremtményeket arra, hogy a rájuk való emlékezés közelebb vigyen Istenhez.  

 

II. Egy szép élményünkre való visszaemlékezéssel szítsuk fel a szívünkben az Isten 

iránti szeretetet!  

 

 1. Ne ragadjunk le azonban a kép részletezésénél, hanem csak amolyan ugródeszkának 



használjuk, amelynek segítségével még magasabbra tudunk ugrani, ahogyan az uszodai trambulin 

segítségével a műugrók még magasabbra tudnak repülni, de azután elhagyják azt, hogy valami 

szépet produkáljanak a levegőben és a vízben.  

 2. Ezért az isteni Szépségért mi is elhagyjuk a kiinduló pontot, vagyis az emlékezéssel 

felidézett eseményt, hogy annak fölébe kerülve, bele tudjuk vetni magunkat Isten világába, amely a 

levegőnél és a víznél is jobban körülvesz bennünket. Csakhogy mi nem kerülünk ki ebből az új 

közegből, mint a műugró, aki már befejezte a gyakorlatát a levegőben és a vízben. Az 

emlékezetünkben felidézett gyönyörű múltbeli eseményt ilyen merész szökkenéssel próbáljuk tehát 

inkább elhagyni! Szükséges a mi erőfeszítésünk is, mint ahogyan a műugrónak is kell a dobbantás, 

hogy felfelé tudjon emelkedni. De az ő esetében azután érvényesül a föld felé húzó gravitáció. 

Amikor mi elhagyjuk a múltat, a földet, az evilágot, akkor viszont már az égi gravitáció 

érvényesül, és felfelé vonz, Isten világába, ahová a magunk erejéből már nem tudtunk volna 

behatolni. Ahogyan a műugró enged a föld vonzásának, és egyre gyorsabban száguld lefelé, úgy a 

mi lelkünk engedjen az égi gravitáció vonzásának, hadd jussunk el egyre gyorsabban a mi 

Urunk szerető Szívébe, amely jobban átölel minket, mint a műugrót a levegő és a víz! 

 3. A teremtményekre való visszaemlékezés tehát nem térít el Istentől, hanem felgyullasztja 

az iránta való szeretetet a szívünkben. Nem akadályozza, hanem segíti a hitben való szerető 

egyesülésünket Istennel. Az Istennel kapcsolatos dolgokra és személyekre való visszaemlékezés 

így vezeti el a lelket az Istennel való egyesülésre. Emlékezetünk már nem a teremtményeknél 

kószál, hanem Istenre irányul, Nála van, odatapad Isten Szívéhez, mint ahogyan a mágnes vonzza 

magához a vasdarabot. 

 Az emlékezetnek ezt a teremtményekről a Teremtőre való átirányítását nagyon sokszor 

gyakorolhatjuk. Hány és hány fájdalmas esemény van a múltban, amelyek azután betöltenék a 

lelkünket, ha hagynánk. Nem lenne nyugalmunk tőlük, mert zakatolnának a lelkünkben, maguk felé 

vonnák a figyelmünket, ha még nem tanultuk volna meg, hogy érdemes ezeket a minket nyaggató, 

múltbeli eseményeket elhagyni. Itt élhetjük át, hogy mennyire igaz a mondás: „Csak a szépre és a 

jóra emlékezem!” Ha értelmi világunkat úgy képzeljük el, mint a múltból a jövőbe irányuló 

folyamatot, folyamot vagy folyót, akkor a szépre való visszaemlékezés segít eljutnunk Istenhez, 

mint ahogyan a folyam vize eljut a forrástól az óceánig.  

 4. Az emlékezetnek ez a kiüresítése, vagyis az Istentől elhúzni akaró dolgoktól való 

mentesítése, az Istennel való betöltődést műveli bennünk. A léleknek az a sötétsége, amelyben még 

nem látjuk Istent, majd a megvilágosodás örömét hozza: Megláthatjuk azt, Akihez átível az 

életünk, Akibe beletorkollik majd az életünk. Ez az ima-magatartás, amelyben nem konkrét 

teremtett dolgokra emlékezünk, vagyis nem azokkal foglalkozunk, az Isten iráni szeretet 

gyönyörűségére segít. A lélek itt már nem méricskél, hogy „Milyen jó cserét csináltam, amikor 

elhagytam az evilág dolgait, mert Istent nyerhetem el!”, egyszerűen még ezen a mérlegelésen is 

túlemelkedik, csak egyedül Istennél van, Istennel van, és így remélheti, hogy egyszer majd Isten 

is egészen birtokba veszi őt, vagyis betölti Önmagával. Itt már az Istenben való öröm tölti be a 

lelket. A lélek kész arra, hogy ne az Istentől kapott örömöket keresse, hanem az örömöket adó 

Istent! Nem a maga hasznát, „…nem a maga javát keresi” (1 Kor 13,5), hanem egyedül Istent, 

akkor is, ha esetleg nem érzi a jutalmát. A jutalomhoz való ragaszkodás, a jutalom keresése ugyanis 

lekorlátoz, lehatárol, leköt, belebonyolít abba a magatartásba, hogy a magunk örömét keressük. Ha 

pedig már meg tudunk felejtkezni magunkról, a magunk előnyéről, öröméről is, akkor tudunk 

igazán tisztán, szellemi módon a szellemi Istenhez jutni, Isten vonzásának engedni! 

 5. Minden felesleges terhet le kell vetni! Ha nagy hátizsák van rajtunk, vagy oldalzsákok, 

vagy a kezünkben két nagy bőrönd, akkor hogyan tudnánk bejutni egy szűk kapun? (Vö. Mt 7,13) 

Csak úgy, ha letesszük ezeket a terheket! Ilyenre tanít az Úr Izajás próféta által is, mondván: 

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg Ő közel van! – Tehát igenis a mi 

feladatunk a keresés. Tegyük meg a magunk részéről azt, amit meg tudunk tenni! Hívjuk segítségül 

Urunkat, vagyis emlékezzünk az eddigi csodatetteire, segítségeire, és azokat felidézve 

igényelhetjük, hogy a továbbiakban is segítsen. Majd így folytatja a próféta: „Hagyja el útját a 

gonosz, és gondolatait a bűnös!” Tehát a gonoszság terheit, a bűnöket, a bűnös gondolatokat kell 



elhagynunk. Azokkal nem juthatunk be azon a kapun, amely Istenbe vezet. A múltba vesző bűnös 

gondolatokat, illetve a jövőbe irányuló emlékeket, fantáziaképeket kell elhessegetni magunktól. 

„Hagyja el gondolatait a bűnös!” A katarzis, a megtisztulás az Úristen ajándéka. Ezért így folytatja 

a próféta: „Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta!” (Iz 55,6.7). Ő meg akar könyörülni 

rajtunk, csak oda kell mennünk hozzá gondolatban, s nem a múlt emlékeiben visszafelé kalandozni 

a bűnökben, az Istentől elvonni akaró cselekedetekben. Az Istenre irányultságban, az Istenhez 

fordultságban, az Istenre irányuló magatartásban kell élnünk, bele kell kapcsolódnunk Isten 

irgalmába! Ez az, amit a Jézus-imában is kértünk: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz 

nekem, könyörülj meg rajtam,” bocsáss meg nekem, tisztíts meg engem, vonj Magadhoz engem! 

 

 Tehát így használjuk az emlékeket! A múlt szép eseményeire való visszaemlékezés 

vezessen minket egyre közelebb az Úrhoz! Amikor gondolataink már Istennel együtt vannak, 

értelmünk akkor egyesül Istennel. Ugyanazt akarjuk gondolni, amit Isten gondol! Ez majd segít az 

akarat megtisztulásában is, hogy akaratunk is ugyanazt akarja, mint amit Isten akar: „Legyen meg a 

te akaratod!” (Mt 6,10) Akaratunk is egyesüljön az Úrral, hogy egy lélek legyünk vele, ahogyan 

Szent Pál fogalmazta: „Aki az Úrral egyesül, egy lélek vele” (1 Kor 6,17). 

 

Befejezésül imádkozzuk a 48. számú éneket:  

 Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez, 

 Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez. 

 Már előttem Isten arca, s ama boldog ország.  

 Már azontúl annak élek; világ, Isten hozzád! 

 

 

  



F) AZ AKARAT ÉJSZAKÁJA 

 

134. Az akarat kiüresítése, 

I. Lemondás az öröm édes érzéséről  

 

 

Bevezetésül imádkozzuk a 70. számú éneket: 

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Isten Fia, szent kereszted szívem hívja. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek. 

 

 Által szegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad,  

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! 

 Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek. 

 

 A lélek aktív éjszakjának útszakaszaiban már igyekeztünk megismerni az értelem 

kiüresedését, amelyet a hit hoz létre; illetve az emlékezet kiüresedését, amely a reménynek a műve.  

 Ma foglalkozzunk az akarat kiüresedésével, amelyet végül is a szeretet hoz létre bennünk. 

Ez a lelki kiüresedés azért szükséges, hogy a létünk átalakulhasson Istenbe. Amíg túlságosan 

önmagunkkal: a magunk múltba irányuló emlékeivel, illetve a jelenben és jövőben megvalósuló 

akarásaival vagyunk eltelve, addig az Úristen nem tud az Ő gondolataival és akarásával 

betölteni, nem tudja nekünk ajándékozni az Ő egész Lényét. Akaratunkat tehát a kiüresítés által 

tudjuk előkészíteni az isteni szeretet befogadására. 

 

I. Jézus az Ószövetség parancsát tette főparanccsá: 

 

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! (MTörv 6,5; 

Mt 22,37) Az „erő” itt az akaraterőt jelenti. Jézus nem azt mondja, hogy egyszerre szeressük Őt 

teljes szívvel, teljes elménkkel és minden akaraterőnkkel, hanem itt hármas feladatról van szó:  

 1. Ha a szív lángolásával tudjuk szeretni Istent, szeressük Őt azzal!  

 2. Ha nem lángol a szívünk, akkor gondoljunk Őrá, és így a gondolatok szítják fel bennünk 

az Isten szeretetét és a mindenek feletti értékelését.  

 3. Ha nem lángol a szívünk a szeretettől, és nem tudunk a gondolatainkkal az Úrra irányulni 

– mert például egy olyan szellemi műveletet kell végeznünk, amely az értelmünket lefoglalja, és 

teljes intenzitással kell figyelnünk, akkor is képesek vagyunk még Őt szeretni az akaratunkkal: 

„Akarom szeretni azt az Istent, Aki iránti szeretetből ezt a feladatomat végzem!” 

 Szoktuk azt is mondani, hogy a szeretet nem csak érzelem. A szeretet elsősorban a jónak az 

akarása: jót akarok annak, Akit szeretek. Az embertársakkal kapcsolatban ez lehet a földi jónak, 

illetve az égi jónak az akarása, hiszen földi boldogságot és mennyei boldogságot kívánunk a 

testvéreinknek. Az Úristen szeretése – tehát hogy jót akarjunk Neki –, egész lényünk 

önátadásával valósul meg. Az a jó ugyanis, amelyet az Úristen a teremtéssel, és kifejezetten a mi 

személyünk megteremtésével el akar érni, nem más, mint az Isten és a teremtmény egysége a 

szeretetben.  

 Most próbáljuk megélni a szeretetet: a szív szeretetét, amely tud lángolni iránta; az értelem 

szeretetét, amellyel a gondolatunk Rá tud irányulni szeretett Urunkra; de mindenképpen akaratunk 

belekapcsolódását Istenbe: „Ő előbb szeretett minket (1 Jn 4,19), s mi viszontszerethetjük Őt.” 

 Ha esetleg még nem lángol a szívünk, értelmünkkel azért ráfigyelhetünk a minket szerető 

Istenre, illetve akaratunkkal kimondhatjuk: Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy! (Ho. 157). 

II. Hogyan kell megtisztulnia akaratuknak? 

Szabaddá kell válnia Isten szeretésére: „Ha az akarat Isten felé tud fordulni a képességeivel, és 

minden mást – ami nem Isten – elhagy, akkor valóban megőrzi a lelke erejét Istennek, és eljut oda, 

hogy Istent minden erejéből szeresse.” (A Kármelhegy útja, III., 15.)  



 

 1. Most gondoljuk át ezt a „minden erővel történő szeretést” kicsit közelebbről: Milyen 

erők működnek az akaratban? 

 Már megismerkedtünk a szenvedélyekkel – az érzékekhez kötődő akarati moccanásokkal –, 

amelyek ugyan a testben keletkeznek, de a lélekben bontakoznak ki. Emlékeztetőül idézzük fel, 

hogy a törekvő szenvedélyek: a szeretet és a gyűlölet, a vágy és az irtózás, az öröm és a 

szomorúság. Az ellenálló szenvedélyek pedig: a remény és a kétségbeesés, a bátorság és a félelem, 

továbbá a harag (vö. 5. 65-71. sz. imaóra). Keresztes Szent János nem ezt a tizenegy szenvedélyt 

tárgyalja „A Kármelhegy útjá”-ban, hanem csak azt a négyet, amelyet Boëtius említ: az öröm és a 

remény, a szomorúság és a félelem szenvedélyét. Végül is ez a négy akarati moccanás magában 

foglalja a többit is. Ezért elég, ha csak ezekkel foglalkozunk. 

 2. Itt a lélek sötét éjszakájában azt szeretnénk megtanulni, hogy az akarat hogyan tud 

függetlenné válni az öröm és a szomorúság, a remény és a félelem indulataitól, az akarat 

moccanásaitól. Ha a lélek a rendezetlen szenvedélyektől, kívánságoktól megtisztul, akkor az emberi 

akarat nem az alacsonyabbrendű dolgokra irányul, hanem az isteni dolgokra. Keresztes Szent János 

úgy mondja: „Mintegy megistenül az akarat, vagyis eggyé lesz Isten akaratával.” Ilyenkor a 

szenvedélyek nem elvonnak Istentől, hanem Istenhez irányítanak. 

 Az akarat megtisztulásának ez a lényege: Kiüresítjük magunkból mindazt az örömöt és 

szomorúságot, illetve reményt és félelmet, amelyek akadályoznak az Istennel való azonos 

akarásban, akarategységben. 

 – A lélek ugyanis igazán csak abban leli az örömét, ami a mi Urunknak, Istenünknek 

dicsőségét és megdicsőülését szolgálja, tehát örömünk az Isten. 

 – A lélek igazán csak akkor szomorú, ha Isten ügye nem nyeri el az ő életében vagy 

embertestvérei életében az Istent megillető helyet. Ez a szomorúságunk igazi forrása.  

 – Akkor lesz meg bennünk az igazi remény: ha lelkünk nem törekszik másra, csak Istenre. 

Nem vágyódik más célra, amelyet elérjen, mert az Istennél kisebbrendű, alacsonyabb rendű célokat 

már meghaladja vágyával, már magasabb dolgokra, isteni dolgokra törekszik. 

 – Ha a lelki ember a félelem szenvedélyét megszabályozta, akkor semmitől sem fél, csak 

Isten megbántásától. A félelem szenvedélye, akaratlan moccanása akkor valósul meg bennünk, 

amikor valami arra kísért, hogy olyant tegyünk, ami nem kedves az Úrnak, ami az Isten megbántása 

lenne.  

 

III. Most próbáljuk felindítani az öröm szenvedélyét! 

 

 1. Miben leli a lelkünk az örömet? Ez a döntés válogatást igényel a kívánt dolgok között: 

„Ennek sem akarunk örülni, annak sem, hanem csak az igazi örömünk tárgyának, Istennek.” 

Például amikor egy gyönyörű vadvirágos réten lépkedünk, és látjuk a virágok szépségét, de a 

távolban felragyog az Otthon fénye, akkor a kisebb értékű szépségekkel már nem törődünk. Nem 

ítéljük azokat sem rossznak, csak van fontosabb szépség számunkra, az Otthon harmóniája. Inkább 

azt választjuk, és oda törekszünk, mert ott lelkünk Ura vár, hogy hazamenjünk Hozzá.  

 Ha már nem ezeknek a földi szépségeknek örvendezik a szívünk – mert már nem látjuk őket 

a sötétség miatt –, akkor készítgessük lelkünket a találkozás örömére! Örüljünk, hogy megtaláltuk 

az atyai házhoz vezető utat! Jézusnak hívják. Ő az út! (Vö. Jn 14,6) 

 A közlekedő emberek hányszor nem gondolnak azokra, akik arcuk verejtékével törték a 

követ, alapozták az utat, aszfaltoztak, betonoztak, vagy vasútsíneket raktak le, hogy a többiek 

akadálytalanul mehessenek. Mi pedig, akik a lelki úton járunk, gondoljunk boldogan a mi 

Útkészítőnkre, és a lélek örömével lépdeljünk ezen az úton, Aki a Krisztus, és Aki az Atyához 

vezet!  

 2. Keresztes Szent János csak ezt az örömről szóló témát fejti ki részletesen. Ennek 

ismertetése után úgy tűnik, hogy könyvének kézirata hirtelenül félbeszakad, és a többi szenvedély 

tárgyalása hiányzik. Tehát nem beszél arról, hogy hogyan kell még jobban kiüresednünk a 

szomorúság, illetve a remény és a félelem szenvedélyeitől is, hogy akaratunk egészen szabad 



legyen Isten számára… 
 Akkor most nézzük azt, amit az örömről tanít! Ezt mondja: „Az akarat csak annak örüljön, 

ami Isten tiszteletét és megdicsőítését szolgálja!” (A Kármelhegy útja 13.,15.) A teremtménynek 

tehát az az öröme, ha szolgálhat.  

 „A nem szolgálok”-stílus a lázadó teremtmény, a bukott angyal és a bukott ember stílusa. Az 

akarat megtisztulása pontosan erre a pontra irányul: Vállalni akarjuk Isten szolgálatát. Vállalni 

Istent! Üressé lenni minden olyan akarati moccanástól, amely rendezetlenül elvonna Istentől, 

elirányítana Istentől. Tehát mondjuk ki a szívünk legmélyén a szeretet vallomását: „Uram, én 

Neked akarok szolgálni!” Vállaljuk el az istenszolgálatot: „Uram, én megtiszteltetésnek veszem, 

ha szolgáid közé fogadsz engem! Lelkemben felfakad az öröm, szolgáidnak a csapatába, 

közösségébe tartozhatom.” Ha egy nemzeti labdarúgócsapat tagjai közé tartozni micsoda öröm, 

büszkeség forrása, akkor mekkora nagy öröm számunkra, hogy az Úristen kiválasztott minket 

az Ő válogatott csapatába!  
 „Az akarat annak örvendezik, ami neki élvezetes, és őt gyönyörködteti. Meg kell 

fontolnunk, hogy semmiféle édes vagy gyönyörködtető dolog nem lehet Isten, mivel Istent a 

képességeink nem foghatják fel. A lélek ebben az életben nem ízlelheti meg Istent az Ő lényege 

szerint. Éppen ezért semmiféle emberileg ízlelt édesség vagy gyönyörűség nem lehet maga az Isten. 

Az az öröm, az a gyönyörűség – amelyet a lélek a szemlélődő imában megélhet – Istennek egy 

kegyelme, egy ajándéka.” 

 3. Keresztes Szent János szerint „segít, ha akaratunk vágyaitól megvonjuk a természetes, sőt 

a természetfeletti dolgok élvezetét, mert csak ennek a megtagadásnak, elvonásának az útján 

juthatunk el az Istennel való egyesülésre. Ez az egyesülés ugyanis csak a szeretet által 

lehetséges. A gyönyör, az édesség, az élvezet – amelyben az akarat részesülhet – nem azonos a 

szeretettel. Csak a tiszta akarati tevékenység alkalmas arra, hogy a lélek egyesülhessen Istennel! 

Isten a célja ugyanis a szeretetnek. Az érzések csak indítékul szolgálhatnak a szeretetre. Azok az 

érzések, amelyeket érezni tudunk, nem vezetik el a lelket Istenhez, hanem csak önmagukban adnak 

egy élményt, egy megérzést, egy megtapasztalást, ami lehet Isten ajándéka. De csak ajándék, nem 

maga az Isten. Az akarat tevékenysége vezet el az istenszeretethez, mert az akarat egyedül csak 

Istenre irányítja a lelket, vagyis minden teremtett dolog fölé emeli. Így az akarat mindenek felett 

szereti Istent.” 

IV. Engedjük, hogy akaratunkból kiüresedjék az érzések utáni vágy!  
A lélek sötét éjszakája éppen ezt a megtisztulást akarja elérni. (Tehát ne az imádság közben esetleg 

már megtapasztalt édes érzésekre figyeljünk!) 

 1. Keresztes Szent János azt mondja: „A lélek ilyenkor ne törődjék ezzel az érzéssel, hanem 

forduljon szeretetével Isten felé!” Más szóval: Ne az édes érzést szeressük, hanem Istent, Aki az 

édes érzést adja!  

 A lélek sötét éjszakájában ezek az édes érzések ugyanúgy elvesztik a jelentőségüket, mint a 

fizikai sötét éjszakában a virágok szép színei, formái, s ezek összhangja a vadvirágos tarka réten. 

Tudjuk, hogy a sötétben is ott vannak, de már ne ezeknek a teremtményeknek édes élvezeténél 

álljunk meg, hanem menjünk az úton Haza, a Fény felé, a mi édes Mennyei Atyánkhoz.  

 2. Ha meg tudjuk hozni ezt a döntést, hogy már nem a teremtett szépségekkel 

foglalkozunk, hanem sietünk Mennyei Atyánkhoz, akkor lelkünk valami szabadságot élhet meg. 

A földi dolgok már nem nyűgöznek le, irányítják tekintetüket, szívünket magunkhoz. Nem a földi 

szépségek öröme tölt be, hanem az égi szépségnek valami olyan öröme, amelyet akkor is 

kezdhetünk megtapasztalni, ha még magát az égi Szépséget, Istent nem látjuk. Ilyenkor szívünk 

irányulását már előre küldhetjük a látásunk által befogható területen túlra, vagyis a Túlvilágba. 

Nem fogunk könnycseppeket ejteni, hogy nem látjuk a vadvirágos mező szépségét, most nem 

azoknak örvendezünk, mert sokkal nagyobb örömet készít számunkra a mi Mennyei Atyánk. Szent 

Pál apostol erről mondja: Itt, ebben a földi életben azt nem akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem 

azt, hogy felöltöztessenek (2 Kor 5,4). A földi szépségeknek magukhoz láncoló hatását akarjuk 

levetni, tőlük szabaddá válni. Nem mezítelenség lesz ez, mert amikor levetjük a földi dolgok 

vonzását, akkor az Úristen takar be bennünket a kegyelem ruhájával, a lélek szépségével.  



 3. Mivel mi magunk nem tudunk mindent levetni, ami földi, kérjük meg édes Mennyei 

Atyánkat: „Segíts!” A lélek sötét éjszakájában Ő pontosan ezt teszi: Elkéri, elveszi tőlünk lelkünk 

olyan ruhadarabjait, amelyek nem illenek abba az országba, ahol Ő lakik, ahová törekszünk, ahová 

Ő vonz. A mi eddigi aktív magatartásunk mellett –amikor próbáltunk ezektől szabaddá válni – itt 

jön az Úr segítsége, amelyet már csak passzív, vagyis befogadó, más szóval: kontemplatív 

magatartással tudunk elviselni: Ő az, Aki megfoszt azoktól a dolgoktól, amelyek a továbbiakban 

feleslegesek. Az akaratnak ez a döntése, hogy „Odaadom neked, Uram!”, hallatlan nagy belső 

szabadságot eredményez. Amikor megadjuk magunkat Isten-Atyánk akaratának, akkor szabaddá 

válunk mindattól, ami eltávolítana Tőle, megakadályozná a Hozzá való eljutásunkat. Amikor 

engedjük, hogy elpattanjon lelkünkben a teremtett értékeknek való kisebb örvendezés húrja, 

akkor betölt a mennyei öröm, az Istentől ajándékba kapott öröm, a Neki való öröm. Mint amikor 

a sötét erdőből végre a szabad tisztásra jut a vándor, és már nem kell küszködnie a folyondárokkal, 

az útját nehezítő akadályokkal, hanem szabadon tud előrehaladni; úgy lelkünk is most már 

szabadon tud szárnyalni a Haza felé vezető úton. Az imádság útján haladó ember szívébe is 

belenyilall annak a végtelen lelki Kincsnek az öröme, amely – vagy jobban mondva: „Aki” – vár 

ránk. Itt már nem kívánkozunk a gyermekkor édességei vagy egyéb földi élvezetek után, hiszen 

szívünk felszabadult ezektől, és akaratunk – engedve Isten vonzásának – már előrelendült a 

mennyei úton. Már nem magunknál vagyunk, az evilágot már elhagytuk, és magunkon is túlnőve 

megyünk előre abba a világba, Aki az Isten. Még ha nem látjuk is, akkor is tudjuk, hogy már az Ő 

világában vagyunk. 
 

 Ez már olyan öröm, amelyet az emberi szív szinte nem tud elviselni. A tény, hogy mégis 

túlélhetjük, csak az Úr ajándéka!  

Ez már olyan öröm, amely örökké tart! Már túl van az emberi fogalmakon, a tér, az idő, a 

magasság és a mélység kategóriáján. Ez az a magasság és mélység, amelyet a szentekkel tudunk 

felfogni (vö. Ef 3,18). 

 Ez az a lelki Öröm, amely – vagy inkább: „Aki” – magához vonja a szívünket, és ezáltal 

megtisztítja és megszenteli.  

  Itt már csak egy szenvedélyes vágy lüktet az akaratunkban: „Uram, örökké Veled 

szeretnék lenni, örökké a Te szeretetedben időzni!”  

Már csak egy akarása van a lelkünknek: „Egészen megadom magamat a Te akaratodnak! 

Engedem, hogy a Te szereteted egészen átjárjon, Uram!” Ó, micsoda öröm ez! 

 

Ezzel az örömmel, ezzel a szeretettel imádkozzuk a 157. számú éneket:  

 Szeretlek szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre bizony, Te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj. 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét, s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelére, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében. 

  



135. Az akarat kiüresítése,  

II. 

Lemondás a természetes javak és az érzékek közvetítette örömökről 

  

 

Imádkozzuk a 150. számú éneket: 

 Uram, Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk. 

 

 Uram, Jézus Tégedet, szívünk, lelkünk úgy eped, 

 Mert kívüled nem találhat biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak Veled.  

 

 Elmélkedjünk tovább az akarat kiüresítéséről, amely ebben az imaszakaszban még a mi 

emberi cselekvésünk eredménye. (A passzív jellegű „kiüresedés” szó inkább arra utal, hogy Isten az 

elsődleges cselekvő: Az ember elfogadja, elszenvedi az isteni cselekvést, hogy akaratunk egyre 

üresebb legyen.) Itt az aktív éjszaka imaszakaszában a lélek azért törekszik mindent elhagyni, 

mindenből kiüresedni, hogy minden erejével Istent tudja szeretni. 

 1. Az előző elmélkedésben láttuk: Keresztes Szent János tanítása szerint az akarat 

kiüresítéséhez először is az öröm édes érzéséről való lemondás kell, hogy készek legyünk Isten 

kedvéért először is minden földi örömről lemondani, és csak abban lelni örömünket, ami Isten 

megdicsőülésére, Isten tiszteletére szolgál.  

 Most pedig nézzük, hogy – az örömön túl – akaratunknak milyen kincsei vannak még, 

amelyeket a sötét éjszaka folyamán Istennek kell odaadnunk. 
 2. Keresztes Szent János akaratunknak az Istennel való egyesülés akadályai között a 

második helyen az egyén természetes javait említi. (A Kármelhegy útja, III., 15.)  

 Miről van itt szó? A test és a lélek kiválóságáról, például a testi szépségről, vonzerőről, az 

értelem világos látásáról, felfogóképességéről, a józan ítélőképességről. Ha az akarat nincs eléggé 

megnevelve, hogy ezektől a kincsektől – amelyeket végül is Istentől kaptunk –, független és szabad 

legyen, akkor a természetes javak buktatók lehetnek az Istennel való szeretetegyesülés útján.  

 Szent Pál azt kérdezi: „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel vele?” 

(1 Kor 4,7). Amikor az Úr Jézus az imában szükséges alázatos magatartásról ad tanítást, akkor nem 

dicséri meg a farizeus magatartását, aki ezzel kezdi imáját: Én bezzeg nem vagyok olyan, mint a 

többi ember, mint az a vámos is! (Lk 18,11), és felsorolja, hogy ő milyen ember. Tetszeleg saját 

magában. Ha az imádkozó ember nem tud felülemelkedni e természetes javak szemlélésén, 

akkor nem fog eljutni Isten szemlélésére.  
 Keresztes Szent János buzdít: „Minden természetes szépség és minden más természetes 

adomány, amely bennünk van, végül is a földből jött, és újra földdé válik. Minden, ami a testben 

vonzerővel bír, elmúlik, mint a füst és a köd. Ahhoz, hogy az ember Istenre irányítsa a szívét – 

abban az örömben és az ujjongásban, amellyel Isten minden teremtmény szépségét és 

vonzóerejét felülmúlja – az kell, hogy ne a teremtmények felé forduljunk, hanem Isten felé.”  

 Most tehát imádságos csendben a szemünket behunyva jelezzük magunknak: Nem akarjuk 

evilág javait nézni! Nem akarunk másnak vagy magunknak a testi valóságába beletemetkezni, arra 

ráfeledkezni. A matériától függetlenek akarunk lenni, a test, az anyagvilág fölé akarunk 

emelkedni az imádságban. (Nem arról van szó, hogy az embernek nem szabad a tükör elé állnia 

vagy gondoznia a testét. A keresztény feladata, hogy tanúságot tegyen Istenről, Aki mindig 

harmonikus, rendezett, s tőlünk is a rendezettséget várja, s nem a rendezetlenséget!) 

 Amikor az imádságról van szó, akkor e világ természetes javai fölé akarunk irányulni. 

Éveink számához tegyünk hozzá még százat, de most nem kell részleteznünk, hogy milyenek 

leszünk száz év múlva. Tehát nem az akkori testünket akarjuk most szemünk elé állítani az imában, 

hanem a lelkünket, amely akkora már az idő kategóriája felett lesz. Amit most beletáplálunk, az 



benne lesz száz év múlva is. Ha most az imádság idejére elhagyjuk a teremtményeket, s nem 

engedjük azok vonzó hatását érvényesülni a lelkünkön, akkor lehet, hogy sivárnak tűnik az életünk, 

mert ebben a sötétben nem látunk semmit.  

 De éppen ezért ez a kiüresedés valami hallatlan belső szabadságot eredményez! Hiszen 

pontosan erről van szó, hogy a lelkünk kiüresedjék ezeknek a talmi értékeknek a birtoklásától. 

Nincs problémánk, tudjuk, hogy mindaz jó, amit Isten alkotott: a teremtmények, az anyag, az 

anyagvilág, a testem, a másik teste. De mi most a lélek szférájába irányulunk. Mint ahogyan 

Betániában Jézus nem mondja, hogy rossz az, amit Márta cselekszik a konyhában. Jó az is, de van 

annál jobb is. Most mi is ezt a jobbik részt keressük az életünkben! (vö. Lk 10,41.42) 

 Azzal, hogy a szemünket lehunyjuk – és nem látunk fényt, hanem csak valami sötétséget 

élünk meg –, próbáljuk átélni, hogy lelkünk megkönnyebbül mindazoktól az információktól, illetve 

a teremtmények súlyától, amelyek egyébként a szemünkön keresztül be akarnának hatolni a 

lelkünkbe. A léghajót is le lehet kötni horgonnyal a földhöz, akár a hajót a folyam medrében. Ha 

felszedjük a horgonyt, a léghajó emelkedni kezd. Ha elvágjuk a teremtmények vonzó erejét azáltal, 

hogy nem méltatjuk most őket figyelemre, akkor már nem a természetes javak feletti öröm tölt be, 

hanem az a remény, amelyet majd a természetfeletti javak birtoklása tud adni. Keresztes Szent 

János is használ ilyen hasonlatot: „A madárkát ha csak egy cérnaszállal is a földhöz kötjük, nem tud 

már szabadon szárnyalni. Szárnyait repdesve veri ugyan, de nem tud elszállni.” 

 3. Az akarat további kiüresedéséhez az Úristen elkéri azokat az örömöket is, amelyeket a 

külső vagy belső érzékek közvetítenek. Az Istent kizárólagosan birtokolni akaró lélek nagylelkűen 

lemond az érzékszervek által közvetített örömről is, mert tudja, hogy Istent az érzékek útján nem 

érhetjük el. Keresztes Szent János szerint „haszontalan vállalkozás lenne az érzékelhető tárgyakban 

keresni az örömünket, mert akkor az akaratunk nem tud Istennel foglalkozni, nem egyedül Őbenne 

leli az örömét.” Nem arról van szó, hogy nem kell két lábon a földön állnunk! Mi még itt a földön 

élő test és lélek emberek vagyunk. Inkább arról van szó, hogy a földön szilárdan állva az ég felé 

nyújtózzunk! Sík Sándor fogalmazza meg ezt csodálatos tömörséggel: „Már-már a fák titkát is 
ellesem: Elnyúlni, fölfelé, türelmesen.” (Búcsú a bükköstől) 
 Keresztes Szent János szerint persze nem az a hiba, ha érzékeljük a dolgokat a külső és a 

belső érzékelés által, illetve érzékeljük azoknak a jóságát, finomságát, hanem az lenne a baj, 

hogyha az örömünket nem irányítanánk mindjárt Istenre. Az érzékelhető tárgyak tudnak 

Istenre irányítani bennünket. Itt arra a lelki szabadságra kell eljutnunk, amelyben már nem a földi 

dolgokra vonatkozó öröm, érzékelhető javak feletti öröm tölt be bennünket, hanem ahogyan 

észrevesszük az ilyen érzékelhető örömöknek első rezdüléseit, lelkünket máris Istenre irányítjuk, 

Aki ezeket a földi tárgyakat, eseményeket és személyeket adta nekünk. Nem bűnös örömökről van 

szó. Isten teremtette ugyanis ezeket a földi, érzékelhető tárgyakat és személyeket olyanoknak, hogy 

azok az Ő dicsőségére és a mi boldogságunkra is legyenek. De minden földi, érezhető öröm csak 

abban segíti a lelki embert, hogy arra az érzékszervekkel nem érzékelhető lelki örömre 

figyeljünk, Aki az Isten! A látható dolgok feletti öröm szellemi szétszórtságot idézhet elő. Az 

összeszedettségben Isten magára vonja a figyelmünket. A látható dolgok utáni vágy rendetlen 

kívánságokat is eredményezhet bennünk. Isten pedig az összeszedettségben a gondolatainkat és a 

vágyainkat is Önmagára akarja irányítani. 

 4. Mit kell odaadnunk az érzékek által közvetített javakból? 

 4.1 A haszontalan, vagyis felesleges beszéd sokszor elhamarkodott ítéletet eredményez: 

Szeretetlenül ítéljük meg az embertestvérünket. Pythagoras, a görög filozófus mondta: „Az 

ember hallgasson, vagy csak akkor beszéljen, ha az jobb, mint a hallgatás!” (Kr. e. 580-
498). Itt érdemes idézni Szent Domonkost is, akinek ez volt az elve: „Vagy ne beszélj, vagy 

Istenről beszélj!” Imádságunkat – vagyis az Istennel való kapcsolatunkat, az Istennel való 

betöltődésünket – zavarná, illetve törné össze most az a beszéd, amely nem Róla szól, amely nem a 

szeretettől lüktet. Pedig az embernek néha olyan jó, ha kibeszélheti magát! Ezt a belső érzést is 

érdemes odaadnunk Istennek, Aki elkéri azt, hogy már ne a teremtményekről beszéljünk, hanem 

Őróla, illetve Ővele.  
 4.2) Másik érzékszervünk a szaglás. A finom illatok élvezete is milyen örömet tud 



létrehozni, például az, ahogyan az ünnepi ebéd készül. Jó, vagyis megengedett, tehát szabad 

vágyódnunk arra, hogy milyen finom is lesz, ha megehetjük. De ennél az örömnél van nagyobb 

öröm is: Isten világának a miliőjét ízlelni, érzékelni, Isten illatát befogadni a lelkünkbe. Tehát a 

földi érzékelések ne vonjanak el Istentől!  

 4.3) A drága lakomák ízlelése is tud örömet létrehozni a test számára. Az ember nyilván 

nem a hasáért van. A mi Istenünk, vagyis legfőbb értékünk nem a hasunk (vö. Fil 3,19). Szükséges 

az étkezés. Isten ajándéka, hogy jó étvággyal étkezhetünk; megfelelő, finom ízeket ehetünk. Nem 

kell elrontanunk az ételt, mint egyes túlzó aszkéták, akik szinte ehetetlenné silányították azt. 

 De Szent Pál apostol azt is tanítja: „Akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére 

tegyetek!” (1 Kor 10,31). A lényeges magatartás itt az, hogy ne az evéssel kapcsolatos érzések 

töltsenek be, foglalják el Isten helyét bennünk! Az ember olyan, hogy mindig valami finomabbra 

vágyik, még finomabbat szeretne enni. Ez a vágy pedig szétszórtságot eredményez, az Istenre 

irányulásunkat zavarja vagy töri össze. Merjük nagylelkűen meghozni a kiüresedés áldozatát az 

étkezéssel kapcsolatban is! Nem a finom ételek evése életünk fő célja, hanem Isten, Isten „evése”, 

az Istennel való betöltődöttség.  
 Gondoljunk itt elsősorban az Eucharisztiára is, mert Jézus megparancsolta: „Vegyétek, és 

egyetek ebből mindnyájan!” (Mt 26,26)  

 De gondolhatunk Jeremiás prófétára is, aki azt mondja: „Ha szavaid elém kerültek, csak úgy 

nyeltem őket; kedvem telt szavadban és öröme szívemnek.” (Jer 15,16). A földi élvezhető ételek 

evése juttassa szüntelenül eszünkbe, de még inkább a szívünkbe a Mennyei Eledelt, Aki az 

Isten, Akivel betöltődni vágyódik a lelkünk! Szükséges enni, tehát étkeznünk kell, de lelkünk ne 

a földi ételeknél ragadjon le, hanem szabadon szárnyaljon a Mennyei Eledel felé!  

 Az ószövetségi Bölcs így buzdít: „Barátaim, egyetek a kenyeremből, igyatok a borból, 

amelyet kevertem!” (Péld 9,5), és ittasodjatok meg, vagyis töltődjetek be azzal, amit én adok 

nektek, tudniillik az örök bölcsességel. 

 Mózes és Izrael fiainak hetven képviselője ellen a Sínai-hegyen Isten nem emelte fel a kezét, 

ezért láthatták az Istent. „Ettek és ittak”(vö. Kiv 24,11), tudniillik Isten önmagával táplálta őket. 

Az Úristen újabb és újabb ajándékokat akar nekünk adni: „Siessetek ide! Vegyetek ingyen 

gabonát, és egyetek; vegyetek pénz nélkül bort és tejet” (Iz 55,1). „Aki megízlel, még jobban kíván, 

s aki iszik Belőlem, még jobban szomjazik” (Sir 24,21), csak igényeljük ezeket az adományokat! 

 A Zsoltárosnál ad ehhez biztatást: „Nyisd ki szádat, és én betöltöm azt!” (Zsolt 81,11) 

 Akkor most nyissuk ki lelkünk száját, hogy az Úr mennyei eledellel, önmagával 

tölthesse be szívünket! Finomabb ez, mint a tiszta levegő, mely a szánkon keresztül hatol belénk. 

Éltetőbb, mint az oxigén, amely nélkül néhány perc alatt befejeződne a földi életünk. A földi evés 

érezhető örömén való túllépésünk, vagyis felülemelkedésünk jutalma az, hogy Isten megízlelteti 

önmagát lelkünkkel. Ő csak azért kér el földi, érzékelhető dolgokat a sötét éjszaka folyamán, 

hogy mennyei édességgel, a lélek által megtapasztalható ízzel töltsön be. Ahogyan a gyermek sem 

unja meg a fagylaltot, úgy mi is vágyódjunk egyre inkább betöltődni e mennyei íz édességével! Ez 

az Istenség mélysége, a lelkek édessége.  

 4.4) Keresztes Szent János figyelmeztet, hogy: „a kellemes dolgok tapintásának az 

élvezetéről is mondjunk le!” Ezek is az érzékelhető javak körébe, tehát a matéria világába 

tartoznak. Az érzékeket és a lelket rendezetlenné teszi a tapintás rendetlen keresése, élvezése. A 

szemlélődő lélek Isten megtapasztalására, megérintésére vágyódik, ahogyan Szent Tamás 

apostol Jézus sebeit érinthette (vö. Jn 20,27).  

 A Prédikátor beszél arról is: Van ideje a szeretetnek (Préd 3,8), és az öleléstől való 

tartózkodásnak is (Itt nem a házastársak szerelméről van szó, hiszen az Istentől megáldott öröm). 

Az imádságban az Istenhez való fordulásról van szó, hogy a lélek Istent ölelhesse át, illetve 

befogadhassa Isten ölelését. Szent Pál is mondja: „Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös 

megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Azután térjetek vissza 

egymáshoz!” (1 Kor 7,5) Amikor a lélek kitárja ölelő karjait Isten felé, és Isten átölelve tartja a 

lelket, akkor az imádság valami olyan belső tartást ad, amely mellett jelentéktelenné válnak a 

földi dolgok élvezetét kereső érintések.  



 Ha mi önként és szeretetből nem keressük a földi dolgokban való örömömet a tapintás által, 

akkor ezzel jelzést adunk a lelkünknek, hogy nem a tapintás érzéke segítségével keressük Istent, 

hanem az Ő világában, amely már az érzékek feletti világ. Ebbe a természetfeletti világba 

ágaskodunk. Szent Pál úgy mondja az areopágoszi beszédében – ahol az ismeretlen Istenről szól az 

athéni bölcseknek: „Ő telepítette be az egy őstől származó emberi nemet az egész föld színén, és 

megszabta itt lakásuk pontos idejét és határát. S mindezt azért, hogy keressék az Istent, hogy szinte 

kitapogassák és megtalálják, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Őbenne élünk, mozgunk és 

vagyunk.”(ApCsel 17,26.28) Mivel a sötétben nem látjuk a tárgyakat és a személyeket, 

tapogatózunk, s a tapintással próbáljuk érzékelni a jelenlevőt, ahogyan a vakok sem látnak a 

szemükkel. Megtapintják a tárgyakat és a személyeket, és így kapnak információt a körülöttük 

levőkről. Nem baj, ha sötét van a lelkünkben, nem baj, ha nem látjuk a mi Urunkat, Istenünket, 

de tapogatózunk Utána. 
 A kisbaba is, amikor nyújtogatja a kezét, akkor az édesanyja elébe megy, és megfogja azt a 

kinyújtott kis kezet, és a kicsi gyermek az ő ujjaival megfogja a nagy, a felnőtt ujját, 

belekapaszkodik.  

 Ha a sötétben nem is látjuk a mi Istenünk felénk kinyújtott ujját, a Szentlelket, azért még 

beléje kapaszkodhatunk. Jézus mondja a Szentlélekről: Ő az Atya ujja! Jézus az Ő erejével űzi ki az 

ördögöt, a sötétség fejedelmét (Lk 11,20). Isten ujjának lelki érintésétől, tehát Lélektől lélekig, 

vagyis Szentlélektől a mi lelkünkig áradó érintésétől világosság gyullad és erő támad bennünk. Ha 

ez még nem is a látás, a szemlélés világossága, de már a biztos tudás fénye: „Nem vagyok egyedül 

az én sötétségemben. Az Atya és a Fiú Lelke megérintette a lelkemet, gyengéden megcirógatta 

a szívemet, és én hagyom, mint ahogyan a kicsi gyermek is boldogan, csendben megáll, amikor 

édesanyja vagy édesapja ráteszi a kezét, és megcirógatja a kis fejét.” Ha Jeremiás mondhatta az Úr 

szavának ihletésére: Mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat (Jer 20,9), 

akkor mi is elmondhatjuk: „Mintha lángra lobbanna a lelkem, úgy lobog bennem az a szeretetet, 

amelyet az én szentháromságos jó Uram áraszt belém.”  

 Micsoda isteni érintés ez! Olyan, mint a teremtés hajnalán, amikor Ádám testét a Teremtő 

ujja megérintette, és az isteni szikra életet fakasztott benne – ahogyan Michelangelo olyan 

csodálatos kifejező erővel megfestette ezt a jelenetet a Sixtusi kápolnában. Ne vonjuk vissza az 

Isten érintése nélkül csak gyenge, lehanyatló ujjunkat, amikor az életet teremtő Mennyei Atyánk 

cirógató szeretete közelít. Amikor lemondunk a természetes javak és a jótettek felett érzett örömről, 

akkor az Úr maga fog kárpótolni: isteni érintésének szikrája tűzfolyammá alakul át, amely által az 

Ő élete áramlik belénk! Ez az az életet fakasztó érintés, amelyre Isten Szíve is vágyódik! 

 

Befejezésül a 117. számú éneket imádkozzuk: 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon.  

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon. 

 



136. Az akarat kiüresítése, 

III. 

Függetlenség a természetfeletti javak feletti örömtől is 

 

 

Imádkozzuk a 48. számú éneket: 

 Isten áldjon, tünde játék, te világi élet. 

 Tied voltam: megtagadlak, és lelkemnek élek. 

 Serlegedben telt a kedvem és a földi kincsen, 

 Megízleltem s megtanultam, hogy igaz jód nincsen. 

 

 Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte! 

 Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte. 

 Csalfa hírrel hitegettél, ígértél nagyságot. 

 Hiúságok hiúsága! Már szememmel látok. 

 

 Keresztes Szent János szerint az Isten szeretetéhez vezető út fő akadályai a szenvedélyek. 

Ezek közül külön is kiemelte az örömöt, illetve a szomorúságot, a reményt és a félelmet. (A 

Kármelhegy útja, III., 15.) 

 Az öröm az akaratnak olyan megelégedettsége valamely dologra, amelyet a maga számára 

megfelelőnek tart. Az öröm szenvedélye olyan moccanás bennünk, amellyel a lélek sokszor jobban 

tud örülni egyéb dolgoknak, mint Istennek. Ezért azután a sötét éjszaka aktív szakaszában nekünk 

magunknak kell törekednünk az öröm szenvedélyének megfegyelmezésére. Láttuk már, hogy 

gyakorolnunk kell a lemondást az öröm édes érzetéről (134. imaóra). Imádságunkban, 

istenkeresésünkben ne az öröm vigasztalását keressük, hanem az örömök és vigasztalások 

forrását, magát Istent!  

 Elmélkedtünk arról is, hogy le kell mondanunk a természetes javakról, illetve az érzékek 

közvetítette örömökről (135. sz. imaóra), mert Isten nagyobb ezeknél. Nem ezekben találjuk meg 

Istent. Ezek csak ráirányítanak az öröm Szerzőjére, a természetes javak szerzőjére, Istenre, de ezek 

a dolgok nem maguk az Isten. Keresztes Szent János egyértelműen tanítja: „Istent a hit által 

tudjuk megtapasztalni, és nem a megérzés, az érzékek közvetítette élmények által.” 

I. Milyen megengedett dolgokról szükséges még lemondanunk, Istenért? 

Most tehát azt nézzük: Mit adhatunk még az Úrnak? (vö. Zsolt 115,12), hogy ne a teremtett, bár 

Istentől ajándékba kapott örömökben, hanem kizárólag magában Istenben találjuk a tetszésünket, 

gyönyörűségünket? 

 1. Azon javak között, amelyeknek az akarat örülni szokott, Keresztes Szent János a 

karizmákat is felsorolja. A karizmák az Úristen rendkívüli kegyelmi ajándékai (vö. 1 Kor 12,4). 

Ahogyan Szent Pál írja: Isten az Egyházban némelyeket apostolokká, másokat prófétákká, ismét 

másokat tanítókká tett. Adott továbbá nekik csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, 

kormányzóképességet, különféle nyelveken való imádkozás adományát, és az ilyen beszédek 

magyarázatát (1 Kor 12,28). A karizma görög szó, azt jelenti: ajándék. A kegyelem is ajándék. 

Latinul „grácia”, görögül „khárisz”. A megszentelő kegyelem az egyéni élet megszentelődésére 

adott isteni adomány. A karizma pedig a közösségi élet építésére, bontakoztatására adott isteni 

ajándék. Mivel meghaladják a természetes képességeinket, ezért ezeket ingyenes ajándékoknak 

valljuk. A prófétai küldetés vagy az apostoli hivatás, tudniillik hogy másoknak szóljunk Istenről 

vagy a Krisztusról, mind-mind a közösség javát célzó ajándék: tanítói, hitre oktatói küldetés. 

Salamon király is kapott Istentől bölcsességet népe kormányzása javára (Bölcs 9,4). Ezeket tehát a 

közösség javára adja az Úr.  

 Itt jöhet a feladat: egy-egy adomány, természetfeletti ingyenes ajándék nyomán ugyanis 

feltör az ember lelkében az öröm, a természetes érzés: „De jó, hogy én kaptam ezeket a javakat! Én 

ezt vagy azt a kegyelmi ajándékot tudom Isten népe javára kamatoztatni.” Az öntetszelgés 

megzavarhatja a lelket. Szeghy Ernő karmelita atya – Keresztes Szent János műveinek magyar 



nyelvre fordítója – megjegyzi: „Keresztes Szent János még attól is óv, nehogy valaki öntelt legyen 

azért, mert csodálatos dolgokat tud művelni.” Nem gyakori, de időnként az Úristen valakit a 

csodatevés ajándékával is kitüntethet. Szent Pál apostol is mondja: Van csodatevő hatalom (1 Kor 

12,10) a karizmák között. Azonban akik ilyen ajándékot kapnak, általában nem kevélykednek azzal, 

hogy „Ezt én kaptam, bezzeg én még erre is képes vagyok!  

 2. Érdemes felfigyelni arra, hogy Keresztes Szent János tanítása felöleli a természetfeletti 

adományok egész sorát. Az a lélek, aki a hitből fakadó természetfeletti javak birtoklása, illetve a 

természetfeletti cselekedetek művelése kapcsán nem önmagának tulajdonítja az eredményt, hanem 

független tud maradni ezektől, és önmaga fölé emelkedik, megdicsőíti Istent. Isten ugyanis 

megdicsőül a lélekben, amikor az ember elvonja a szívét mindattól, ami nem Isten. Vagyis az 

emelheti fel a lelket, ha a dolgok fölé irányul, és azoktól független akar lenni. Akkor már nincs más 

kincse, csak egyedül Isten. Keresztes Szent János szerint: „Az Úr ekkor nyilatkoztatja ki neki isteni 

fölségét és nagyságát, s az embernek tudtára adja, hogy a maga isteni Mivoltában valójában Ő 

kicsoda.” Biztos, hogy ez nem könnyű, amiről Keresztes Szent János beszél. A lelki élet 

felsőfokáról tanít „egyetemi szinten”. De érdemes megismernünk, s a magunk számára levonni a 

következtetéseket. 

 Megkísérthet bennünket is a gondolat: „Mindennap imádkozom, én nem vagyok olyan, mint 

a szomszéd!” Tény, hogy jogos az az öröm, amelyet az imádságban találhatunk. Jogos az a 

boldogság, amelyet a szentmiséken való gyakori részvétellel megélhetünk, de a mindentől 

függetlennek lenni kívánó léleknek el kell jutnia erre a magaslatra: „Hogyha nem éreznék örömet az 

imában, ha nem találnék gyönyörűséget abban a Jézusban, Aki a szentmisében tanít és nekünk 

ajándékozza önmagát, akkor is vágyódnék arra, hogy lelkem az imádságban kapcsolódjék az Úrhoz, 

és hogy a szentmisében találkozhassak Jézussal!” 

 Szüntelenül a Zsoltáros szava muzsikáljon a lelkünkben: „Mit adhatok még az Úrnak 

mindazért a jóért, amit nekem adott?” (Zsolt 115,12) Azon az úton – amelyen a lélek most jár – 

Isten lassan, de fokozatosan egyre többet elkér, végül mindent elkér, hogy örömünket ne mellékes 

dolgokban keressük, hanem egyedül Ő legyen a mi igen nagy boldogságunk. Olyan ez, mint Tamás 

apostol élménye, akit maga Jézus szólít fel: „Tedd ide ujjadat, és nézd a kezeimet; nyújtsd ki a 

kezedet, és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!” (Jn 20,27) Bármennyire is akarta a 

feltámadt Jézust érinteni, amikor a Húsvét utáni nyolcadik napon megjelent a feltámadt Úr, már 

nem tette oda az ujját a sebhelyekbe. Nem érintette meg Jézus oldalát. Nem ez az érzékszervek által 

közvetített öröm volt az, ami kellett neki ahhoz, hogy a feltámadt Jézussal együtt lehessen. Már 

elegendő volt neki a hit, amellyel Őt Urának és Istenének vallotta. Jézus pedig boldognak mondta 

azt, aki nem látja, nem érinti Őt, és nem tudja a kezeivel átölelni, de mégis hisz (vö. Jn 20,28.29). 

 Ha magunkba tekintünk, hálálkodva láthatjuk, hogy az Úr mennyi kegyelemmel halmozott 

el bennünket, nemcsak egyéni megszentelődésünk érdekében, de a közösség javát szolgáló 

karizmával is. Például a családban élők is részesülnek az apostolkodás karizmájában, hiszen 

feladatukhoz: a szeretet megvalósításához, az új életek vállalásához és neveléséhez, és a krisztusi 

hit továbbadásához erőt is kapnak. De ne a magunk eredményességén, erőfeszítésén, tevékenységén 

legyen a nézésünk, hanem apostoli hivatásunk adományozóján, Istenen! 

 Ha valaki a segítőkészség karizmáját kapta, jogos, hogyha szívét az öröm tölti el azért, mert 

tudott valakin segíteni. Jézus ugyanis azt mondja: „Boldogítóbb adni, mint kapni” (ApCsel 20,35). 

Mi is megélhetjük a boldogságot, hogyha adtunk valamit, akkor nemcsak az boldog, akinek adtunk 

valamit, hanem mi magunk is, hiszen „adni jó!”. De ne ragadjunk le ennél a kicsinyke örömnél, 

ezeknél a teremtett örömöknél! Mindennél sokkal nagyobb öröm vár ránk, a teremtetlen Öröm, 

maga a Boldog Isten! Isten akkor nyilatkoztatja ki a léleknek a boldogságot, akkor emeli Magához, 

ha a lélek ezeket a földi dolgokat, örömöket hátrahagyja, ezeken túlemelkedik. Ha az ember 

könnyült lélekkel tud Isten felé ágaskodni, lehagyva a földi élet felé húzó ballasztokat, akkor 

remélheti jobban, hogy Isten megkönyörül az Őhozzá ágaskodó gyermekén, lehajol hozzá, és 

Magához emeli. Ahhoz tehát, hogy a lélek felemelkedjék Istenhez, szükséges ez a mindentől 

függetlenné lenni akaró beállítottság. 

 



II. Örömet okozó szellemi javaink 

Keresztes Szent János azokat a dolgokat, amelyek örömet okozhatnak az embernek hat osztályba 

sorolja: ilyenek az ideiglenes, a természetes, az érzéki, az erkölcsi, a természetfeletti és a szellemi 

javak. (A Kármelhegy útja, III., 16.)  

 Most kezdjük el tárgyalni a hatodik csoportot, vagyis azokat a szellemi javakat, 

amelyeknek az akarat örülni szokott! (A Kármelhegy útja, III., 32.) Ezeknek az osztályozásoknak az 

a célja, hogy a lelket egészen az Istennel való egyesüléshez vezesse el.  

 

 1. Ezek a szellemi javak azok, amelyek indítják az embert az isteni dolgok felé, 

előmozdítják a léleknek az Istennel való érintkezését, illetve segítenek, hogy a lélek meghallja Isten 

hozzá intézett közléseit. Tehát itt már egészen szellemi dolgokról van szó, amelyeket csak a lélek 

mélyén tudunk megélni. Keresztes Szent János szerint ezek a szellemi javak két fő osztályba 

sorolhatók: úgymint a kellemes, illetve a fájdalmas dolgok osztályába.  

 1.1) A kellemes szellemi javak olyanok lehetnek, amelyeket az ember világosan, részletesen 

megért, illetve olyan dolgok, amelyeket az ember csak homályosan lát, nem ért meg világosan.  

 1.2) A fájdalmas szellemi javaknál is ez a kétféle felosztás van: világosan felismerhető, 

illetve csak zavarosan, homályosan tudja az ember felfogni. A lélek számára fájdalmas javakat 

majd a passzív éjjel, tehát a szenvedő éjszaka tárgyalásánál fogjuk sorra venni. Ezek ugyanis már 

ahhoz a sűrű éjszakához, a felhőhöz hasonló ismerethez tartoznak, amelyben a lélek egyesül 

Istennel. Itt az aktív éjszaka tárgyalásánál a kellemes lelki javakról beszélünk. Ezek a javak nagyon 

hathatósan tudnak áhítatot gerjeszteni az akaratban. Ezért is hagyja jóvá őket az Egyház, és 

használja, mert nagyobb buzgalomra akar segíteni bennünket.  

 

 2. Melyek a kellemes lelki javak? 

 2.1) Először is a szentképek. Mindnyájunknak van olyan élményünk, hogy egy-egy 

szentkép különösen is tetszik. (Persze van olyan kép is – inkább a modern festőknél – amely inkább 

elrettent, mintsem áhítatot gerjeszt!) Keresztes Szent János azt tanítja: „Ha ezek a képek, a szentek 

szobrai csak az érzékeinket kötik le, csupán azokat gyönyörködtetik, akkor az akaratunkban a 

szeretet megrövidül.” Ez a mozzanat: „akartunkban a szeretet megrövidül” azt eredményezi, hogy 

az ember leragad az illető tárgynál, azt élvezi, és zavarja, sőt problémát okozna neki, ha nem 

birtokolná, ha elvennék tőle, vagy esetleg megsemmisülne. Az igazi áhítatot kereső ember nem 

ragaszkodik túlzottan a birtokában lévő szentképekhez, mert az igazi Képet, az élő Képet, az Atya 

Képmását keresi, Aki a megfeszített Jézus, és Aki elviselte, hogy mindentől megfosztották. Akkor 

Jézus tanítványa is viselje el, hogy akár az ilyen Istenhez segítő eszközöktől is megfosszák csak 

azért, hogy lelke könnyebben Istenhez emelkedjék. Ez „a kifosztottság” a sötét éjszakának az egyik 

jellemző szava, jellemző állapota. Felül kell tehát emelkednünk azon a tárgyon is, amely 

Istenhez emelte a szívünket. Ne engedjük, hogy az érzések világát szolgálja, és az érzékek 

örömére váljon. Ha ugyanis az ember a szentképek élvezetének adja oda magát, akkor ahelyett, 

hogy támaszul szolgáltak volna az Istenhez való emelkedésben; éppen úgy akadállyá válhatnak, 

mint bármely más dologhoz való kötődés vagy ragaszkodás.  

 2.2) Keresztes Szent János figyelmeztet: „A szentképekhez hasonlóan a rózsafüzér 

használatánál se ragaszkodjunk annak formájához, színéhez vagy értékéhez sem!” Ne mondogassuk 

tehát: „Nekem világítós rózsafüzérem van, én Jeruzsálemből hoztam ezt a rózsafüzért, és tudnánk 

még folytatni.” Talán Isten jobban meghallgatja az imádságot, ha ilyen vagy olyan rózsafüzéren 

mondjuk? A lényeg az: Az ember egyszerű és őszinte szívvel imádkozzék, és csak arra 

figyeljen, hogy Istennek legyen a tetszésére!” (A Kármelhegy útja, 3., 34.)  

 2.3) A lelki javak között a harmadik helyen Keresztes Szent János a zarándoklatokat 

említi. A zarándoklatok is az Anyaszentegyház jól bevált eszközei a szíveknek Istenhez való 

emelésében, a Szűzanyával és a szentekkel való találkozásban. De Keresztes Szent János a lélek 

függetlenségére figyelmeztet: „Ne gondoljuk azt, hogyha mi bizonyos tárgyakhoz vagy helyekhez 

ragaszkodunk, hogy ott, vagy azok előtt a képek előtt imádkozunk, akkor jobban meghallgat az Úr. 

Isten az imádkozó hitét és a szíve tisztaságát nézi.” Tény, hogy van tapasztalásunk arról, hogy az 



ember az egyik kép közelében több áhítatot él meg, mint egy másik képnél, amely ugyanúgy a 

Szűzanyát, vagy Jézust, vagy Jézusnak a szentjeit ábrázolja. Tény, hogy egyes kegyképek előtt 

történnek csodálatos események, és ezzel ott a hívek kitartóbb imádságra nyernek ösztönzést. Tény, 

hogy a zarándoklás fáradalmai és költségei, a fárasztó út vállalása növeli bennünk a szeretetet. De 

mégis, próbáljuk az ilyen képek, szent eszközök, szent helyek segítségével csak azt az Istent 

keresni, Aki iránt szeretetünket és örömünket mindezek felindítják. Ilyenkor a bensőséges imában 

az ember – akaratának minden erejével és örömével – Istenre irányul, s Ahhoz az Istenhez 

emelkedik fel lélekben, Akit ott tisztel. 
 2.4) Keresztes Szent Jánosnak van még egy tapasztalása, amely a templomok díszítésével 

kapcsolatos: Persze hogy nagyon hasznos, és az Egyház tudatosan a legméltóbbat akarja adni a 

templom díszítésére, ékesítésére, a virágok használatában is, hiszen azok áhítatra indítanak. De az 

embernek meg kell élnie: „Hogyha nem volnának ezek a díszítések ebben a templomban, én itt is 

Istenhez szeretnék eljutni, belsőleg itt is Istennel akarok találkozni!” 

 Nincs semmi kivetnivaló abban sem, hogyha egy-egy templom közelebb áll a szívünkhöz, 

de ezzel se önmagunkat keressük! Isten ugyanis semmiféle helyhez sincs kötve, Ő mindenütt jelen 

van, bár az Ő akarata szerint való az, hogy az ember ott dicsérje Őt, ahol a kegyelmekben részesül.  

 Maga Isten is kiválasztott olyan helyeket, ahol az ember bensőségesebben találkozhatott 

vele: Ilyen volt a Sínai-hegy, ahol Mózes a pusztában, az égő csipkebokorban találkozott Jahvével, 

Istennel, aki van (vö. Kiv 3,3.14); ahol az Úr a Tízparancsolatot, a törvényt adta Mózesnek és az Ő 

választott népének (vö. Kiv 20,1.17); ahol Isten Illést hívta, hogy ott kinyilatkoztassa Magát (vö. 1 

Kir 19,9). Ugyanígy Sion szent hegye. De Isten nincs kötve a helyekhez. Az Istenre való 

irányulásunkat csökkenti, ha csak a külső formaságokban, helyekben bízunk. 

 Akik a helyeket keresik, és azokat részesítik előnyben, mondván: „Itt vagy ott jobban tudok 

imádkozni!”, azok erőiket értékesebb dolgokra is fordíthatnák. Például lelkük fokozottabb 

tisztaságára, vagy annak a jobb megértésére, ami az üdvösségükre szolgál. Istennek leginkább az a 

magatartásunk tetszik, amellyel az örök üdvösséget keressük. Ezért tehát az imában próbáljuk 

mindentől megtisztult szívvel kérni az üdvösséget, vagyis magát Istent. Az imádságban irányítsuk 

akaratunk minden erejét és örömét Istenre! Ha az Úr akarata szerint kérünk (Mt 6,10), akkor Ő 

megadja nekünk azt, amit kérünk. Erre Jézusnak isteni ígérete van (Mt 21,22; Jn 16,23).  

 Amikor a lelki életben előre akarunk haladni, akkor ne csodálkozzunk, hogy sötétség vesz 

körül bennünket. Ne is rettenjünk meg a sötétségtől, hogy „már ezt sem látjuk, azt sem látjuk”, Isten 

ezt is elkéri tőlem, s nekem azt is oda kell adnom. Végül is az öröm fogja betölteni a szívünket, 

de az a tiszta szellemi öröm, amely majd a mennyország jellemzője lesz. Ha a Zsoltáros Isten 

sugallatával tudott így imádkozni: Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: „Az Úr házába 

felmegyünk” (Zsolt 121,1), akkor a mi lelkünk is örvendezhet annak a boldogságnak, amelyet az Úr 

a mennyben készít; vagy még pontosabban fogalmazva: örvendezhetünk annak a boldogságnak, 

Aki maga az Úr. De ahhoz, hogy a mennyországba ezt a zarándokutat megtehessük, mindent hátra 

kell hagynunk, ami akadályozná az oda való bejutásunkat. Az Apostol figyelmeztet: „…Vessetek el 

minden terhet, különösen a csábító bűnt!” (Zsid 12,1) Akkor legyen meg bennük a készség a 

„minden” odaadására! Hogy mennyire szükséges ez a mindent odaadás a szemlélődésre való 

eljutáshoz, mutatja földi életünk kibontakozása. Amikor a szívünk utolsót dobban, akkor mindent 

hátra fogunk hagyni. Akkor már nem az itt a földön oly szívesen nézett szentképek, vagy 

kegytárgyak, vagy templomok segítenek az Istenhez való eljutásunkban, a Vele való 

találkozásunkban, hanem Az, Akiről a képet alkották, Akihez a rózsafüzér, vagy a templom, vagy a 

kápolna segített felemelni a szívünket. Már nem egy földi megszentelt hely vagy tárgy fog segíteni 

az élő Istennel való találkozásra, hanem maga Isten, Akit az eszközök közvetítése nélkül 

megélhetünk, megtapasztalhatunk. 

  

III. Éljük át az imádságunkban azt az utolsó sóhajtásunkat, amellyel búcsút 

mondunk mindennek, ami evilági! 

Amikor az utolsót dobbanja a szívünk a Jézus iránti szeretetben itt a földön; amellyel a földi életet 

befejezzük, hogy az életünk az örök életben folytatódhasson; amikor már belátjuk, hogy érdemes 



mindenen és mindenkin feljebb emelkedni, ami vagy aki akadályozná az Isten országába való 

bejutásunkat, ha tele vagyunk csomagokkal, akkor azok akadályoznak a szűk kapun (Lk 13,24) való 

bejutásban. Már most merjük nagylelkűen kimondani: „Mindent odaadok, mindent hátrahagyok, 

csakhogy a Te színed látására eljuthassak, Uram; csakhogy bejuthassak a Te Szíved legbelsejébe, 

Jézusom!” A papköltő, Mécs László ezt így mondja: „Az ezüsthúr elpattan.” Ott már nem a 

megkötöttségek jellemzik az életünket. A hegedűnél még a két végénél van kifeszítve a húr, hogy 

szépen szóljon. Amikor földi életünk ezüsthúrja elszakad, abban a szabadabb, örök világban már 

csak Istenhez lesz kötve az életünk, ott a szellemi szabadság, Isten tágassága fogad be, és ad 

számunkra is lelki kibontakozást, Isten távlataiba való belenövekedést. Már nem lesz szükségünk 

eszközökre.  

 Szent Pál úgy mondja: „Itt a földön hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk „(2 

Kor 5,7). Ezt az állapotot a hit sötétségének is mondhatjuk, mert nem látjuk Istent. De ezzel a 

készséggel – hogy nem az Ő ajándékait keressük, hanem Őt magát – a lélek már bele tud emelkedni 

Isten mennyei világába. Most, amikor az Úristen kezelésbe vesz, mert látja gyermekének az 

erőfeszítését, ágaskodását, nyújtózkodását abba a boldogabb világba, akkor boldogan hagyjuk, hogy 

a lélek és a test passzív éjszakájában az Úr levegyen rólunk minden terhet, minden felesleges 

csomagot, amely megakadályozza, hogy bejuthassak a hozzá vezető szűk kapun (vö. Mt 7,14). 

Ennek már örülhetünk. Ez olyan öröm, amely nem elválaszt Istentől, nem határol el Tőle, hanem 

magában Istenben részesít, mert ez már Isten öröme, amelyet nekünk akar ajándékozni.  

 

 Úgy kellene járnunk életünk további útjain, hogy 

 – ne vonjuk vissza a szívünket Istentől, 

 – ne kössenek le magukhoz azok a földi dolgok, amelyek nem segítenek Isten szeretetére, 

csak a magunk szeretetére, 

 – szívünk mindig abba a magasságba vágyódjék, azt a mennyei örömet kívánja, Aki az 

Isten, Aki önmagával akar boldogítani!  

 

Befejezésül a 48. számú éneket imádkozzuk: 

 Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez; 

 Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez. 

 Már előttem Isten arca s ama boldog Ország. 

 Már ezentúl annak élek, Világ, Isten hozzád! 

 

 

  



137. Az akarat kiüresítése,  

IV. 

a szomorúság legyőzése által 

 

 

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! 

 

 A lélek aktív éjszakájában az akaratnak nemcsak azokkal az örömökkel kell megbirkóznia, 

amelyek elvonnának Istentől, hanem azokkal a szomorúságokkal is, amelyek akadályozzák a lelket, 

hogy Istennel töltődjön be.  

 

I. Mi a szomorúság? 

 

Olyan belső érzés, amelyet az erkölcstan szenvedélynek mond. Nem a törekvő szenvedélyek közé 

tartozik – amellyel valami megszerzésére igyekszik az ember –, hanem az elutasító szenvedélyek, a 

szembeszálló szenvedélyek apetitus irascibilis (latin) közé tartozik. A szomorúság tehát olyan 

elutasító magatartásmód bennünk, amellyel a jelenlevő rosszat utasítjuk el. A szomorúság a 

jelenlegi rossz miatti bánat, amikor önmagunk sajnálata tölti be a szívünket. Leggyakrabban ezzel a 

két élménnyel találkozunk: tetszik vagy nem tetszik. Annak, ami tetszik, örülünk; ami nem tetszik, 

amiatt szomorkodunk, és bánat tölt be bennünket.  

 1. Az érzékek, az érzékszervek a lélek ablakai, amelyeken át a külső valóságot ismerjük 

meg. A látással, a hallással, a szaglással, az ízleléssel és a tapintással a rajtunk kívül levő világot 

érzékeljük, ismereteket szerzünk a testünkön keresztül. Ezeket a benyomásokat a lélek feldolgozza. 

Mivel az érzékelés az érzékelhető világ ismeretét adja, az istenkeresés és az istenmegtalálás útján az 

érzékelés zsákutca, vagyis nem vezet tovább. Az érzékelés nem tud eljutni a szellemi Isten 

megtapasztalásáig: nem tudjuk megcirógatni Őt, nem halljuk a hangját, nem látjuk az Ő lényegét, 

hiszen tiszta Szellem, és nem matéria.  

 2. Ha a megismerés folyamatát elemezzük, akkor  

 — az első lépcső a fizikai világ megismerésével kapcsolatban a benyomás. Egy impulzus, 

egy hatás ér, valamit látunk, vagy valamit hallunk, 

— a benyomásból fakad a második lépcső, a vágyódás: azt megszerezzük, ha az kellemes; 

vagy ha kellemetlen, attól megmeneküljünk.  

— A megismerés harmadik foka a megtapasztalás, amikor a jelenlevő jót vagy rosszat 

megtapasztalhatjuk. Hogyha a jelenlegi tárgy jó, akkor megszületik bennünk az élvezet. 

Ha pedig a jelenlévő tárgy nekünk nem kellemes, akkor megszületik bennünk a 

szomorúság. Az érzékek közvetítette világ birtoklása tehát befolyásolja a lelkünk 

állapotát.  

 

Az eddigiekben (134-136. sz. imaóra) láttuk már, hogy az örömök is korlátozzák az ember 

szabad akaratát, maguk felé fordítják, és így a szellemünk nem tud szabadon Isten felé szárnyalni. 

De ugyanígy az érzékek közvetítette szomorúság is zavarja a lelket. Le tud törni az ember 

lelkesedése, nem emelkedik Isten felé. Tehát ahhoz, hogy a lélek és a test sötét éjszakájában 

megtisztuljunk, a léleknek meg kell tisztulnia az érzékek közvetítette világ birtoklásának 



reakciójától, nehogy az pozitív vagy negatív visszhangot verjen, örömet vagy szomorúságot hozzon 

létre bennünk. Más szóval: Függetlenné kell lenni az érzékelhető világ birtoklásának örömétől, 

illetve függetlenné lenni az érzékelhető világ birtoklásának hiányából fakadó szomorúságtól. 

Ha valami hiányzik – bár úgy érzem, hogy megilletne –, akkor az a hiány szomorúsággal tölt be. Az 

a szomorúság pedig nem engedi, hogy Isten töltse be a lelket.  

 Történelmileg az emberben az első nagy szomorúság a bűnbeesés miatt volt, amikor 

ráébredt arra, hogy hibás döntése miatt – hogy valami földi jót megszerezzen magának – 

elveszítette Istent. A bűnbeesés történetének a leírása is először az érzékek tevékenységét tünteti 

fel: „Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse jó, evésre kívánatos” (Ter 3,6). Akkor ebbe a 

rendezetlenségbe – hogy Isten parancsa ellenére azt a dolgot megszerezze, abba a vágyba, hogy Ő 

valamit Isten akarata, sőt Isten elé tegyen, a gonosz lélek bele tudott kapaszkodni. Ahhoz, hogy 

bennünket a gonosz ne vigyen az Istentől elszakítani akaró útra, az kell, hogy a lélek 

megszabaduljon az érzékek uralmától: Ne az érzéseink domináljanak, hanem tudjunk ezeken az 

érzéseken túllépni, és ezektől függetlennek lenni. Ne a szomorúság töltsön be, hanem Isten!  

 II. Mikor születik meg az emberben a szomorúság?  

 1. Először is a helytelen gondolat miatt. Amit Petőfi Sándor, a szabadságharc költője 

mond: „Egy gondolat bánt engemet, ágyban, párnák között halni meg” – önmagában véve nem 

helytelen gondolat, mert őt a hazaszeretet fűtötte. Nem erről a magatartásról van szó, amikor „a 

helytelen gondolat”-témánál vagyunk, hanem arról, amikor olyan gondolatnak engedünk teret, 

amely nem az Isten gondolata, amikor önmagunkra irányulunk gondolatban. Inkább a bűnbánatból 

fakadó szomorúságot próbáljuk felindítani. Ha voltak is az életünk folyamán helytelen gondolataink 

– amelyek miatt utólag szomorúság töltött be –, most az Istennek tetsző bánatot indítsuk fel! Ezzel 

helyre kívánjuk tenni az értelmi világgal kapcsolatos helytelen szomorúságainkat, mert 

értelemvilágunk a gondolatok által már inkább Istenre figyel. Túlnövünk azon a gyerekes 

gondolatvilágon, amellyel helytelenül irányultunk a földi dolgokra. A bevezető énekben így 

imádkoztunk: „Adj világosságot, mert fényes vagy!” (Ho. 146/1). Az értelem számára 

megvilágosodást kértünk, hogy mi legyen az a helyes gondolat, amely azután a lelki 

szomorúságunkat feloldja, és a szomorúság átadja a helyét bennünk a lelki örömnek, az Istennek 

való örömnek, mert Őrá gondolhatunk.  

 2. A szomorúság másik forrása a helytelen vágyakozás. Ez már az akaratvilágunk szférája. 

A lelki élet első szakaszában, a via purgativa folyamán, vagyis a megtisztulás útján – amikor a 

bűnöktől akarunk megtisztulni, akkor a bűnös gondolatok mellett – a bűnös vágyakat is meg 

akarjuk fegyelmezni. Nyilvánvaló, hogy megélhetjük a bűnbánat helyes szomorúságát, hogy 

tudniillik voltak helytelen vágyaink. De vigasztaljon az a döntésünk, hogy a rendetlen vágyaknak 

ellene akarunk állni. Az énekben ezt is imádkoztuk: Vigasztald meg szívem, tekints énrám!. Ha az 

Úr vigasztalása, az Úr önmagát ajándékozó szeretete reménnyel tölt el bennünket, akkor a helytelen 

vágyak fölé tudunk emelkedni, akkor az Úristen világába tudunk irányulni, és Őtőle kapjuk a 

megvigasztalódást.  

 3. A szomorúságunk harmadik forrása a helytelen cselekvés miatt fakad fel bennünk. A bűn 

miatt. A bűn az, amikor az ember elfordul Istentől, amikor tudva és akarva nem Istent választja. 

Elszakad, elszeparálódik Istentől. Ez pedig a legnagyobb szomorúság. Ugyancsak a bevezető ének 

fogalmazza meg klasszikus tömörséggel: „Tenálad nélkül el kell kárhozni” (Ho. 146/2). A pokol az 

Isten-nélküliség örök állapota, az örök szomorúság helye.  

 

II. A rendezett szomorúság 

Van azonban rendezett szenvedély is, amely nem szakít el Istentől, nem magunkba fordulásra és 

magunkba zárkózásra indít, hanem kitárulkozásra.  

 1. Az első helyen a Jézussal való együttszomorkodás, (compassio cum Christo) áll. Az egész 

nagyböjti időszak ezt a szeretetteljes együttszenvedést akarja mélyíteni a lelkünkben. Például a 

következő énekben a lélek magára ismer a Jézust keresztre feszítők között:  

  „Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szent tested, ó, én vertem,  

  Szeretvén vétket, rút részegséget, eceted én kevertem.  



  Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szent véred én ontottam,  

  Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam, életed én rontottam.  

   (Ekkor jön a compassio, az együttszenvedés gondolata:) 

  Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szenvedek Véled méltán.  

  Kínodat szánom, vétkemet bánom kereszted mellett sírván.” (Ho. 74/6-8)  

 

 Engedjük, hogy szívünket átjárja a fájdalom, a szomorúság, mint ahogyan az első 

Pünkösd napján a hallgatóság szívét. Amikor Péter apostol a nagy sokaság előtt a Szentlélek 

kiáradásáról és az Úr Jézus feltámadásáról beszél – azt mondja: „Tudja meg Izrael egész háza teljes 

bizonyossággal, hogy Isten Urrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Majd 

így folytatja a beszámoló: „Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket.” Ez az Istennek tetsző 

szomorúság! „Mit tegyünk tehát testvérek?” – fordultak Péterhez, meg a többi apostolhoz. 

„Tartsatok bűnbánatot, – felelte Péter –, és keresztelkedjen meg mindegyiketek Jézus Krisztus 

nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2,36.39). Ha a 

szívünket átjárja az együttérző fájdalom az értünk szenvedő Jézus iránt, akkor bűnbánatot kell 

tartanunk, és a keresztségben Krisztussal együtt meg kell halnunk a bűnnek, hogy az Ő 

feltámadásával új életet éljünk, a krisztusi ember új életét már itt a földön, és majd az 

örökkévalóságban is, mert ezzel az önmagunkat kiüresítő és Krisztussal betöltődő stílussal – az 

Apostol szava szerint – elnyerjük a Szentlélek nekünk ajándékozását, az Istennel való 

betöltődöttséget.  

 Vissza lehetne gondolnunk arra, hogy keresztségünk óta hányszor voltunk hűtlenek, 

hányszor szúrtunk tövist Jézus fejébe, mértünk ostorcsapásokat szent testére, és halálos bűnünkkel 

lándzsát a szívébe. De most ne magunkon legyen a nézésünk, hanem Jézuson, Aki értünk 

szenvedett, mert annyira szeretett minket. Ő szívesen, önként, szeretetből elvállalta a szenvedéseket 

helyettünk és értünk, csakhogy megvigasztaljon bennünket szomorúságunkban, melyet a bűn, az 

Istentől való elfordulás vagy elszakadás eredményezett a lelkünkben. Ez a compassio, ez az 

együttérzés Jézussal nemcsak abban nyilvánul meg, hogy mi együttérzünk az értünk szenvedő 

Jézussal, hanem még inkább abban, hogy Jézus együttszenved velünk. Az Ő szeretete annyira 

kitágult, hogy Önmagát nem kímélve, bennünket akar megvigasztalni. Ő akar lenni a 

szomorúságunk elvevője.  

 Hogy Istennek ez mennyire stílusa, azt Jeremiás prófétánál is olvashatjuk. Azt mondja az 

Úr: „Gyászukat örömre változtatom, fájdalmukat vigasztalom és felvidítom őket” (Jer 31,13). 

Valami csodálatos isteni nagylelkűség megtapasztalásának lehetünk részesei, ha Jézusnak ezt az 

irántunk való compassioját, együttérző szeretetét végiggondoljuk. Ő vigasztal minket a 

szomorúságunkban, úgy ahogyan a síró-rívó kisgyermeket az édesanyja próbálja vigasztalni, és az 

csak sír tovább, csak nyafizik. Amikor az édesanyja már nem tud mit mondani neki, egyszer csak 

azt találja mondani neki: „Hagyd már megvigasztalni magadat!” S a gyermekben akkor valami 

megváltozik e szótól, eme anyai kéréstől, és hagyja magát megvigasztalni.  

 A mi szomorúságainkban is Jézus az, Aki mondja: Hagyd már magad megvigasztalni! Mi 

pedig odatartjuk a szívünket Neki, hogy gyengéd szeretetével az Úr megcirógassa. Ahol a 

lelkünkben fájó pontok vannak, azokat leginkább a mi Jézusunk szeretetének áradásába tegyük oda. 

Mondhatjuk az ének következő sorait is: Ó, jelenj meg Krisztus szomorúnak, vigasztalást hozzál Te 

szolgádnak! (Ho. 146/3). Akkor nem baj, ha sötét van, nem baj, ha várakoznunk kell az éjszakában, 

a szomorúságunk már oldódik, mert tudjuk, hogy Jézus meg fog vigasztalni, nem hagy magunkra. 

Őneki nincs szüksége „sötétben is látó szemüveg”-re, mert Ő ismer minket kívülről és belülről is.  

 2. Az Istennek tetsző szomorúság másik formája: a compassio cum Maria, 

együttszenvedés, együttérző lelkület a Fájdalmas Szűzanyával, aki az ő Jézusa miatt gyötrődik a 

kereszt tövében:  

  Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával 

  Szenvedni a szent Szülőt?... 

  Szeretetnek szent kútfője, fájdalomnak éles tőre 

  Járjon át a lelkemen... 



  Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme. 

  Segíts Néki tetszenem... 

  Add meg kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig Véled, 

  S azzal, ki a fán eped...  

  A keresztnél Véled állni, gyászban Véled eggyé válni, 

  Erre űz a szeretet. (Ho. 65/6. 8-9. 13-14).  

 Ez a Mária fájdalma miatt lelkünkben megszülető szomorúság tisztító jellegű fájdalom. A 

könnyek nemcsak arcunkat tisztítják, hanem a lelkünket is. A fájdalmas Szűzanya tisztelete segít 

tehát a szomorúságunk megszentelt módjára. Ez a szomorúság már nem elszakít Istentől – hiszen 

nem magunkat, a magunk veszteségét fájlaljuk –, hanem Jézusunk, és az Ő tisztaságos Anyja iránt 

keletkezik lelkünkben a fájdalom érzete. Mivel a kereszten Jézus minket is az Ő Édesanyjára bízott: 

– „Asszony, nézd, ő a te fiad” (Jn 19,26),–, azért szomorúságunk feloldásában a Szűzanya is 

segítségünkre van. Ő imádkozik értünk, bűnösökért, de tőlünk, gyermekeitől is kéri a 

bűnösökért való imádságot. Ismerjünk csak magunkra: A Szűzanya a mi megtérésünket, Istenhez 

fordulásunkat, Istenhez közelítésünket is kéri: Mi vagyunk azok, akik a leginkább rászorulunk Isten 

irgalmára. Ha hallgatunk a Fájdalmas Anya szavára, és a megtérés útján egyre közelebb akarunk 

jutni Istenhez, akkor egyszer csak elmondhatjuk: „Örvendetes napunk támadt, hogy fájdalmunk 

nagy örömre vált” (vö. Ho. 90/1. 3).  

 Az Úristen a bánatot is, a szomorúságot is csak azért engedi meg, hogy abból valami még 

nagyobb lelki jó jöjjön ki, hiszen „az Istent szeretőknek minden javukra szolgál” (Róm 8,28). Ne 

sajnáljuk tehát magunkat! Kétségtelen, hogy a Salve Regina Mária-antifónában így imádkozunk: 

„Most kérve kérlel Évának száműzött népe, Hozzád sóhajtozunk sírva és zokogva siralmaink 

völgye mélyén”, de az is kétségtelen, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása, tehát a Húsvét 

eseménye óta ez a siralomvölgy a mennyország előcsarnokává vált. Mária a szomorúak 

vigasztalója, örömünk oka lett. Az Egyház is hitelesíti ezt a vágyunkat, hogy megszabadulhatunk a 

szomorúságtól, amikor így imádkozunk: „A Boldogságos Szűz Mária közbenjárása által a jelen 

szomorúságtól megszabadulva örökké tartó örömöt élvezzünk!” (Lorettói litánia). Tehát ha a lelki 

életünkben tapasztalunk is szomorúságot, vagyis valami jelenlevő rossz miatti bánatot, akkor 

lépjünk túl önmagunk sajnálatán, merjünk reménykedni a Boldogságos Szűz dicsőséges 

közbenjárásában; merjünk hinni Jézusban, Aki halálával legyőzte a mi halálunkat, a mi legnagyobb 

szomorúságunkat is, és feltámadásával felragyogtatta az örök életet nekünk. Ne sajnáljuk tehát, 

hogyha az Úr ki akar üresíteni minket önmagunkkal. „A jelen életben ugyan minden szenvedés 

szomorúságot eredményez…” (Zsid 12,11). Önmagunk odaadása is valami szomorúságot ébreszt 

bennünk, da ha megadjuk magunkat Istennek, ha ajánlgatjuk önmagunkat az Úrnak, akkor Ő a 

lelkünkben támadt ürességet majd Önmagával fogja betölteni.  

 A szemlélődő imát így is meg lehet fogalmazni: a szemlélődő ima nem más, mint 

gondolataink és vágyaink, vagyis egész önmagunk nyugodt és szerető önátadása Istennek, 

illetve Isten önmagát nekünk ajándékozó szeretetének örvendező befogadása. Ez az az öröm, 

amely elpárologtatja bánatunkat. Megtapasztaljuk, hogy a sötét éjszakában helyes szomorúságunk 

következménye az, hogy lelkünk égő szeretetre gyullad Isten iránt, illetve hogy Isten betölt minket 

az Ő Lelkének lángoló szeretetével.  
 Akkor csak engedjük ezt az örömet fellobogni a lelkünkben! Engedjük, hogy ez az öröm 

egyre jobban betöltsön, mert az öröm valójában nem más, mint „legyőzött szomorúság”, vagy 

még inkább szomorúságunknak a kiszorítása lelkünkből Isten önmagát ajándékozó öröme 

által.  
 

Befejezésül a 71. számú éneket imádkozzuk:  

 Keresztények, sírjatok, mélyen szomorkodjatok, 

 Keseregjen minden szív, aki Jézusához hív.  

Szállj szívedbe, sirasd meg vétkeidet, s fontold meg, 

Hogy az Isten Fia volt, Aki érted így megholt.  

 



2. A TISZTULÁS PASSZÍV SZAKASZA 

  

 

2.1) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJA  

  

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.  

 



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!” 

 

 



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.  



141. A lélek tétlensége a sötét éjszakában 

 
Imádkozzuk a 70. számú éneket: 
 Által szegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad,  
 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek!  
 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek. 
 
 Legutóbb azt próbáltuk tanulmányozni, hogy Isten hogyan tevékenykedik a lélek 
sötét éjszakájában. Most pedig a lélek magatartását nézzük! Tétlenné kell tennie magát!  
 Szerzett szemlélődésnek nevezzük azt a szemlélődést, amelyre az ember a 
maga erejével törekszik. A lelkiélet mesterei beszélnek belénk öntött szemlélődésről 
is, amely Isten ajándéka. Ebben az imamódban ugyanis a lelket titokzatos, „misztikus” 
módon Maga Isten tanítja, oktatja, vezeti azáltal, hogy neki ajándékozza az Ő tökéletes 
szeretetét.  
 Keresztes Szent János erről azt tanítja, hogy ebben az imaszakaszban „A lélek 
pedig nem tesz egyebet, minthogy  
1) szeretettel figyel Istenre,  
2) hallgatja Őt, és 
3) magába fogadja az Ő világosságát és szeretetét, anélkül hogy értené, mit is 
jelent ez a belé öntött szemlélődés. Ez ugyanis Isten szeretettel teljes Bölcsességének 
sajátos hatása a lélekre: már itt a földön megtisztítja és megvilágosítja, és ilyen 
módon készíti elő a Vele való szerető mennyei egyesülésre. Ugyanez a szeretettel teljes 
Bölcsesség tisztítja és világosítja meg majd az üdvözült lelkeket a mennyben.” (A lélek 
sötét éjszakája, 5. fejezet). A belénk öntött szemlélődésnek a jellemzője tehát az, hogy a 
lélek befogadja Istent és engedi tevékenykedni Őt. 
 1. Hogyan érvényesül Isten tevékenysége az ember tétlenségében? Úgy, 
hogy magához vonja figyelmünket; csendet teremt bennünk Igéjének meghallgatására; 
illetve képesít arra is, hogy szeretettel fogadjuk be Őt, mint megvilágosítónkat. 
 1.1) Ebben az imakapcsolatban tehát az Úristen az, Aki irántunk való szeretetével 
magára vonja a lelkünk figyelmét. Ez az Istenre való figyelés, Istenre hallgatás és 
Isten befogadása nem valami nagyfokú tevékenységet jelent, hanem inkább a 
rendelkezésre állást, a készséget. Amikor valaki tétlenné teszi magát, az nem azt jelenti, 
hogy nem csinál semmit, hanem azt, hogy nem tesz semmi olyant, ami elválasztaná 
Istentől, ami akadályozná az isteni Világosság, Bölcsesség és Szeretetbe fogadásában.  
 Az ember tevékenysége az aktív, vagyis a szerzett szemlélődésben olyan, mint a 
lobogó láng a tábortűznél: a lángok a magasba szökellnek, a szikrák szinte az égig 
emelkednek. A belénk öntött szemlélődésben pedig a lélek olyan, mint amikor a tűzben a 
vastag faág már a csendes izzás állapotában van, mert engedte, hogy beléhatoljon a hő, 
amely azután őt magát is tüzessé tette. Ez az izzás már nem ide-oda pattogó cselekvés, 
hanem csak békés eltöltődöttség a tűzzel. A sötét éjszakában a lélek – bár kezdi már 
befogadni Isten világosságát, de – még nem jutott el a szeretet csendes izzásának az 
állapotára, hiszen Isten most növeli benne az iránta való szeretet felgyulladáshoz 
szükséges hőmérséklet. 
 Keresztes Szent János tanítása alapján tehát most próbáljuk szeretettel figyelni 
Istent, ahogyan Ő a tüzes szeretetet adja, hogy majd lángra lobbantsa a szívünket! 
Mélységes szeretettel figyeljünk Istenre! A lélek mélyén ilyenkor csend honol, mert az 
Istenre vágyódó lélek már lecsendesítette az Istentől elhúzni akaró gondolatait, gondjait 
és vágyait.  
 1.2) Ez a belső csend azért kell, hogy a lélek egyre jobban meghallhassa Isten 
szavát. Isten ugyanis szól, hiszen öröktől fogva örökké kimondja Szavát, Aki az ő Fia (vö. 



Zsolt 2,7). Ebben az Atya–Fiú kapcsolatban benne van az egymás iránti Szeretés is.  
 Az imádságban az Istenre figyelő lélek, az Istent szemlélő szív meghallja és 
befogadja ezt az isteni Szót. Isten ugyanis azért teremtett bennünket, hogy ebben az Ő 
örök isteni szentháromságos életében részesítsen. Hallgassuk az Atya szavát, amellyel 
mondja: Szeretett Fiam! (Lk 3,22). A Fiútól pedig megtanulhatjuk a gyermek stílusát, aki 
ezt válaszolja: Atyám! (Jn 17,1). A megtestesült Ige nem szégyell bennünket testvéreinek 
hívni (Zsid 2,13). Ezért a Mennyei Atyának ez az isteni szava: – Fiam! – nekünk is szól. Az 
imádságnak csodálatosan mélységes élménye az, ha valaki megélheti ezt a szót, amelyet 
Isten neki mond: Szeretett gyermekem! Mi pedig mondjuk Istennek a gyermeki szívünkből 
fakadó vallomásunkat: Szeretett Atyám!  
 1.3) Keresztes Szent János harmadik tanácsa: ne csak szeretettel figyeljünk Istenre, 
ne csak hallgassuk Őt, hanem fogadjuk is magunkba Őt! Amikor a lélek megélheti az 
imában, hogy Isten neki ajándékozza magát, akkor megéli azt, hogy Isten szent, 
végtelenül szent! Itt kezdődik – vagy jobban mondva – itt folytatódik a lélek sötét 
éjszakájának a lelket tisztító hatása, mert a végtelen Szentségnek ez a megélése 
rádöbbenti az embert arra, hogy ő milyen nyomorult, és mennyire méltatlan a szent Istent 
befogadni.  
 Bizonyára volt már olyan élményünk, hogy étkezés előtt nem tudtunk kezet mosni, 
pedig igencsak ránk fért volna egy kézmosás. De a gyötrő kín, hogy mégis ennünk kell, 
mert különben még éhesebbek lennénk – rávitt arra, hogy nem steril, nem tiszta, nem 
megtisztult kézzel vettük magunkhoz az ételt. Ami a testnek ilyen gyötrelem, mennyivel 
inkább az a léleknek. A szent Istent hogyan merjük magunkba fogadni mi, akik annyira 
rászorulunk még a tisztulásra? Istennek ez a fönséges önajándékozása – amelyet a 
szemlélődés imájában önt belénk – egy másik gyötrelmes élményt is felszínre hoz a 
lélekben. A lélek ugyanis megéli azt, hogy Isten erős, végtelenül hatalmas és mindenható, 
de ugyanakkor saját magát gyengének érzi. Hányszor szeretett volna már túllépni 
önmagán, túllépni a hibáin, bűnein! Újra csak csetlik-botlik, roskadozik, a földre esik, 
ahelyett hogy a mennyország felé szárnyalna.  
 2. Keresztes Szent János mondja, hogy „ennek a két végletnek (az Istentől jövő 
szentségnek és erőnek, illetve a lélek nyomorúságának és gyengeségének) a találkozása 
szinte a lélek megsemmisülését eredményezi, mivel az ember szégyelli magát egy-egy 
rossz cselekedete nyomán, és szinte el szeretne süllyedni.”  
 Istennek ezt a fenséges Szeretet-lényét az ember testi szemmel nem láthatja. Ezért 
nem fényes ragyogásban éli meg jelenlétét, hanem a sötétségben tapasztalja meg Őt, a 
Nagyot, a Fényest, a Nagyszerűt (Ady Endre: Az Úr érkezése), illetve a Szentet, az Erőst 
(Keresztes Szent János). 
 A léleknek ezt az élményét mondja Keresztes Szent János sötét szemléletnek: A 
lélek nem világosan látja Istent, hanem fény nélkül. Amikor megéli a maga 
nyomorúságát és gyengeségét, akkor megélheti Isten végtelen szentségét és mindenható 
erejét is. Ez az, amit az előbb az izzó parázshoz hasonlítottunk. Ezzel az élménnyel – 
amelyet Sienai Szent Katalinnak így fogalmazott meg: Leányom, én vagyok a Minden, te a 
semmi! – Isten kiégeti a rozsdát, a megkopottságot, a nyomorultságot és a gyengeséget a 
lélekből.  
 Ez a gyötrelem – tudniillik hogy az ember megéli  
1) a lelki kifosztottságot,  
2) a lélek belső gyötrelmeit,  
3) a léleknek szinte a megsemmisülését – azt eredményezi, hogy a szenvedés által 
megtisztul: Isten tisztítja meg.  
 2.1) Keresztes Szent János szerint, ha a lelki kifosztottság állapota sokáig 
tartana, akkor az ember rövid időn belül, mintha kiszakadna a lelkéből, belehalna. Ezeket 



az érzéseket azonban Isten csak rövid ideig adja. Amikor ezek heves erővel jelentkeznek, 
az ember annyira elevenen éli meg a saját méltatlanságát Istennel szemben, hogy szinte 
megnyílva látja a poklot a maga számára. „Az, aki a földön ennyit szenvedett, rendszerint 
már nem kerül a tisztítóhelyre, vagy csak nagyon rövid időre, mivel ebben a sötét éjszaka 
szenvedésében egy óra alatt többet tökéletesedik, mint a tisztítóhelyen hosszú időn át” (A 
lélek sötét éjszakája, 2. és 6. fejezet). Ez nagyon nagy bátorítás!  
 2.2) Ne féljünk a szenvedéstől, a lélek gyötrődéseitől, Isten 
tevékenységétől és a magunk tehetetlenségétől! Merjük magunkat Isten előtt 
kicsinek, gyengének, vagyis gyermeknek elfogadni! Viseljük el, hogy kicsik vagyunk, illetve 
hogy gyermekek vagyunk. Tehetetlenek, mint a pólyás baba. Istenhez képest kisebbek 
vagyunk, mint a porszem hozzánk viszonyítva. 
 Ha elfogadjuk a kicsiny gyermek-tehetetlenség voltunkat a végtelen szent és nagy, 
erős Istennel szemben, ha ki merjük mondani neki: „Kicsi gyermek vagyok”, akkor 
megélhetjük azt is, hogy: „Istennek vagyok kicsiny gyermeke!”. Isten pedig az Ő 
örök Igéjét így mondja ki nekünk: Kicsiny gyermekem, (te most már tudod, hogy’ 
szeretlek én!) Hagyjuk, hadd járjon át ez az isteni szó! Ízlelgessük, mint a cukrot! Ez 
már nem keserű orvosság, hanem édes szirup, isteni gyógyszer. Ha újra meg újra 
befogadjuk Istennek ezt a vallomását – amelyet személyre szólóan csak nekünk mond, és 
Aki akár a hat milliárd embernek is egyedi megszólítással tudja mondani: Kicsiny 
gyermekem! –, akkor lesz erőnk elviselni a tisztába rakás gyötrelmeit, ahogyan az 
édesanya vagy az édesapa rakja tisztába kicsiny gyermekét. A pólyás babával szemben 
nekünk az a hallatlan nagy előnyünk, hogy mi tudatosan kommunikálhatunk a minket 
tisztogató Isten-Atyánkkal, Aki újra meg újra így szól nyugtatólag: Kicsiny gyermekem!  
 2.3) az ember szinte megéli a megsemmisülést . 
 – A lélek ebben a sötét éjszakában elmondhatja Jeremiás prófétával: Olyan ember 
vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. A sötétségbe vitt és 
vezetett, nem a világosságba. Egyedül ellenem emeli föl kezét újra meg újra, egész nap 
(Siral 3,1.3). De ha most még csak a megpróbáltatást éljük meg Isten 
szeretetéből, akkor is nyugodtak lehetünk, mert tudhatjuk, hogy jó kezekben 
vagyunk!  
 – Vigasztalólag szól az Úr az Ó- és Újszövetség lapjaiból is: „Fiam, ne kicsinyeld le 
az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha korhol, mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és 
megostorozza minden fiát, akit befogad” (Péld 3,11.12; Zsid 12,6).  
 – Szent Pál így folytatja ezt a gondolatot: „A fenyítés között is maradjatok 
állhatatosak! Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit az apja meg ne 
fenyítene?” (Zsid 12,7). Isten ezzel olyan reményt ad, amely feledteti a sötétséget, 
elfeledteti a nyomorúságot.  
 – A sötét éjszakában a Zsoltáros élményét is elmondhatja az ember: Elnémulok, 
már nem nyitom ki ajkamat, mert Te vagy, Uram, Aki ezt végbevitted. Csapásaidat vedd le 
rólam, elpusztulok sújtó kezed alatt (Zsolt 38,10.11).  
 De nem panaszkodik a lélek, hanem a gyermekek bizalmával viseli el, illetve vállalja 
el a megpróbáltatásokat. Hiszen a gyermek is tudja, hogy mennyi erőfeszítésre van még 
szüksége ahhoz, hogy szeretete megtisztuljon, növekedjék, és a jövendő életben is helyt 
tudjon állni. Meg kell értenünk tehát, hogy az Istennel való egyesülés állapotának 
eléréséhez szükség van erre a sötét éjszakára. A tiszta szeretet egyesít ugyanis 
Istennel. Arról a megtisztult szeretetről van szó, amellyel az ember már teljesen Isten 
akaratához ragaszkodik. Nem a saját érdekét keresi, amely valójában önszeretet, és ezért 
sohasem eredményezhet teljes boldogságot. A megtisztult szeretet azonban igazi örömmel 
töltheti el. A nekünk ajándékozott szeretet tudata valóban békét és örömet ébreszt, és 
erre a lelki örömre vágyódni teljesen jogos, hiszen ezt Isten ajándékozza.  



 De a lelki embernek ehhez sem szabad ragaszkodnia, tudniillik a szeretet érzése 
még nem Isten érzése, és nem az érzés egyesít Vele. Nekünk pedig Istent kell 
szeretnünk, és minden mást Őbenne. Más szóval: függetlennek kell lennünk az 
örömtől is. Erre a lelki megtisztultságra a magunk erejéből nem tudunk eljutni, de Isten 
segít, megszabadít, sötétségbe meríti az embert. Nem azért, hogy büntessen, hanem 
azért, hogy még inkább megtisztítson és szentté tegyen.  
 3. A lélek sötét éjszakájában tehát arról van szó, hogy az ember befogadja a 
szeretetet, amellyel az Úr őt magához vonja. Ebben a szeretetben a teremtmény 
akarata teljesen Istenre összpontosul, Istenhez ragadott állapotban él, Isten felé 
fordult életet él.  
 3.1) Az ember lényeges, passzív magatartása az, hogy beleegyezik Istennek e 
tisztító cselekedetébe. Amikor az isteni szentséget és nagyságot éli meg, akkor 
szenved amiatt, hogy még mindig ő a legfontosabb saját magának. Istennek elébe 
tenni valamit vagy valakit: bűn! A lélek megéli: „Én vagyok a legnagyobb bűnös, és a 
magam erejével soha sem juthatok el az Istennel való egyesülésre a tiszta szeretetben, 
ami miatt kilátástalanul gyötrődöm”. Gyötrődésének oka most nem a bűn elkövetése – 
mert azt a lélek már kerüli –, hanem az az élmény, hogy méltatlan Isten szeretetére. Meg 
van győződve arról, hogy az Úr őt így nem szeretheti. De itt jön Isten, aki nagyobb a 
szívünknél, Aki mégis szereti a lelket, és magához vonzza azt. A lélek enged ennek az 
isteni szeretetvonzásnak, s hajlandó mindent megtenni, illetve elvállalni Isten iránti 
hódolata és szeretete kifejezésére. Ez az Isten iránti hódoló megbecsülés a passzív, a 
befogadó szeretet első jele.  
 3.2) Második jele pedig az, hogy a lélek szenvedélyes szeretetre gyullad Isten iránt, 
Aki segíti az embert, hogy szabaddá váljon önmagától. Az Isten iránti szeretet ilyenkor 
már lefoglalja az embert, s ezért egy pillantást sem tud vetni saját magára, hanem 
csak Istent szemléli. Szeretetre gyullad Iránta. Már nem önmagát szereti, hanem 
Istent. Mindent vállal, csakhogy az őt szerető Istennek a tetszésére legyen. Így halad 
előre, lassan emelkedik a szeretet lépcsőjén (vö. Keresztes Szent János: A lélek sötét 
éjszakája, 2. könyv, 18-20. fejezet).  
 
 Ezeket az üzeneteket a szívünk mélyébe befogadva, nem lehet csodálni, ha egyszer 
majd eljön az a nap, amikor Isten fellobogtatja bennünk azt a szeretetet, amelyet 
Ő akart lángra gyújtani lelkünkben, hogy ezzel a tökéletesen megtisztult szeretettel 
elvezessen a Vele való tökéletes egyesülés állapotába! 
 
Befejezésül a 263. számú éneket imádkozzuk: 
 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 
 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindeneknek. 
 Amit Krisztus hitén vallnak, mert mindezek Tőled vannak. 
 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts. 
 



142. A lélek szenvedésének következménye a kiüresedés 

 

A 259. számú énekkel hívogassuk a Szentlelket: 

 Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd reánk teljesen 

 Mennyből fényességedet, mennyből fényességedet! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek, Úristen! 

 

 Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk orvosa, 

 Oszd ki égi kincsedet, oszd ki égi kincsedet! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek, Úristen! 

 

 Keresztes Szent Jánossal tanulmányozzuk tovább a sötét éjszaka imaszakaszt! 

  

I. Az érzékek éjszakájában nem az érzékszerveink segítségével kerülünk közelebb 

Istenhez 

Eddig már láttuk azt, hogy Isten az érzékek éjszakájában megköti az érzékeket, hogy jobban alá 

legyenek rendelve az értelemnek, és így Isten jobban a hatalmába vegye ezeket a külső 

képességeket. Tehát az érzékszervek, vagyis az érzékelés, a látás, a hallás, a tapintás és a szaglás 

„takarékra” lesznek állítva, mert nem ezek által akarjuk az információkat, hanem a lélekből 

akarjuk meríteni az indíttatást arra, hogy hogyan kerülhetünk közelebb Istenhez, illetve megélni azt, 

hogy Isten hogyan jön közelebb hozzánk.  

 1. Az érzékek éjszakája szakaszában már Isten az, Aki tevékenykedik: lefoglalja 

érzékszerveinket. A magunk részéről csak azt kell tennünk, hogy „megállj”-t parancsolunk 

érzékszerveinknek, vagyis behunyjuk a szemünket, hogy ne az evilág dolgai töltsenek be; 

„becsukjuk” a fülünket, hogy ne evilág információi töltsék be az értelmünket, stb.  

 A misztikus imában Isten az, Aki tevékenykedik. A léleknek tehát itt az a feladata, hogy 

hagyja Istent működni, Aki az érzékeket mintegy homályba borítja: szemünk nem „lát”, fülünk nem 

„hall” (tudniillik mást!), mert Isten maga akar ezen érzékszerveknek is a tárgya lenni.  

 2. Beszéltünk az értelem és az akarat éjszakájáról is, amikor Isten a lelket nem a 

diszkurzív, tehát fontolgató elmélkedésre, hanem az elcsendesülés és az összeszedettség imájára 

hívja, hogy ne másra irányuljon a lélek gondolata és akarata, hanem Istenre. Isten tehát nemcsak a 

szemünktől vagy a fülünktől, hanem fontolgató, elmélkedő elménk elől is elvonja az érzékelés 

objektumait. Ezért mintegy sötétségben marad az értelem is, meg az akarat is. A lényeg az, hogy az 

ember ne ijedjen meg, hogyha az imában azt tapasztalja, hogy nem jut el az értelme az elmélkedés 

világosságára. Isten csak azért vonja el a tárgyakat az elmélkedő elme elől, hogy azután Ő legyen 

az, Akire az egész értelmünk és akarásunk irányulhat. 

  

II. Éljük meg az éjszakai sötétség pihentető jellegét, és kizárólag Istent akarjuk! 

 

Az érzékek nyugvásának megélése:  
 1. A szemünket csukjuk be, a fülünkkel ne a külső zajokra, információkra figyeljünk, hogy 

Isten az érzékszerveinket is egyre jobban maga felé fordítsa, illetve betöltse.  

 1.1) Ha a szemünket becsukjuk, akkor sötétséget érzékelünk. De ez nem fárasztó, hanem 

inkább pihentető. Az ember ugyanis éppen az érzékelt információk sokaságától fárad el. Ez a 

sötétség nem riasztó, hanem inkább az otthon meghittségét jelenti, ahol az egymást szerető 

embereknek nincs szükségük szavakra ahhoz, hogy jól érezzék magukat a sötétben is. Nem látják 

ugyan a másikat, de elég, ha tudják, hogy ott van. Az éjszakai sötétségnek ezt a megpihentető 

jellegét próbáljuk tehát a szemünk vonatkoztatásában is megélni: megpihen, mert nem zavarja a túl 

erős fény, a sok látnivaló. Igaz, hogy ebben a sötétségben az Urat sem látjuk, de ez nem nyugtalanít, 

mert tudjuk, hogy egyszer lesz majd hajnal, felkel a nap, és verőfényes világosság lesz. Most 

megelégszünk azzal a tudattal, hogy Ő itt van. 

 1.2) A fülünkkel ne a földi zajokra figyeljünk, hanem vágyódjunk a hozzánk érkező Urunk 



lépteinek neszét meghallani! 

 1.3) A tapintás, ez az egész testünkre kiterjedő érzékünk is segíthet az érzékek 

éjszakájában, mert tudatosan próbáljuk elengedni magunkban a föld vonzását, szabaddá válni az 

ellazulás által a gravitációtól. Ha tudjuk érzékelni a föld vonzását, ahogyan a testünk súlya lefelé 

irányul, úgy az értelmünkkel tudjuk realizálni, megjeleníteni azt a vonzást is, amellyel Isten az ég 

felé, magához vonz. Képletesen szólva: Ha az ember koponyájába belülről egy csomót kötnének, és 

a madzagot felfelé húznák, akkor „éreznénk”, hogy hogyan húznának bennünket az ég felé. 

Ilyesféle felfelé irányulást élhetünk meg akkor is, amikor az égi vonzerőre gondolunk.  

 2. Most próbáljuk az értelemnek és az akaratnak a nyugvását megélni!  

 2.1) Az értelem éjszakában az értelem tevékenysége elcsendesül, gondolatainkat Isten 

vonja magához. 

 2.2) Az akarat éjszakában az Úristen az akarásaink sokféleségét is segíti egyszerűsíteni. 

Már csak egyetlen vágy van bennünk: az ég felé irányulás, az Isten utáni vágyódás. Ez 

egyrészt azt jelenti, hogy sok vágyunkról lemondunk, másrészt pedig Isten sok vágyunkat elkéri. Mi 

pedig odaadjuk. Itt már nem szükséges részletezni, hogy melyek azok a vágyak, amelyekről 

lemondunk, vagy amelyeket az Úristen elkér tőlünk, csak annak az egyetlen vágynak engedjünk, 

amelyet az Úristen szeretete oltott a szívünkbe: „Közelebb, közelebb, Uram, Hozzád!”  

 3. Ebben az imaszakaszban tehát nem annyira tenni, cselekedni kell valamit, hanem engedni, 

hogy az Úristen cselekedjen bennünk, Ő irányítsa magára gondolatainkat és akaratunkat, bár ebben 

az imamódban Isten még szabadon hagyja a külső érzékeinket és a belső képességeinket, vagyis az 

értelmet és az akaratot. Tehát ha akarnánk, kinyithatnánk az imádságban becsukott szemünket, és 

akkor az evilági dolgokkal töltődnénk be, értelmünkkel figyelhetnénk, vagy akaratunkkal 

törekedhetnénk az evilági értékekre. De a lélek kezd eljutni odáig, hogy nem akar másra 

gondolni, nem akar mást, mint Istent.  

 3.1) Ha a jóllakottság érzete betölt bennünket, akkor már nem kívánunk többet enni, mást 

enni. Ha a lélek megízleli az Úrnak ezt a kizárólagos akarását, amellyel őt magához vonzotta, akkor 

már nem kíván másfelé orientálódni. A lelki élet mesterei úgy mondják, hogy Isten birtokba veszi 

a lélek finom élét. Vagy, ha a lelket egy piramishoz hasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten 

a lélek csúcsát érinti. Ezzel kontaktus jön létre: az Istentől megérintettség Őrá figyelmezést, Feléje 

fordulást eredményez. A léleknek itt nincs más dolga, mint hagyni, engedni, hogy Isten megérintse. 

Mintegy „megrezdül az ember szíve, mint a bokor, amikor madárka száll rá” (vö. Petőfi Sándor: 

Reszket a bokor). De ha nem is érzünk ilyen megérintettséget, lelki megrendültséget, akkor is a 

hitünkkel tudhatjuk, hogy Isten kezdi birtokba venni a lelkünket, kezdi az embert alkalmassá tenni 

arra, hogy betölthesse Önmagával.  

 3.2) Ha szeretnénk jól imádkozni, de azt éljük meg – mint oly sokszor –, hogy nem tudunk 

jól imádkozni, akkor csak maradjunk ott Isten színe előtt csendesen, mozdulatlanul, Reá 

irányulva! Nem fogunk „a két szék közül a pad alá esni”, tudniillik hogy sem evilág dolgai nem 

adnak örömet már, mert azokat Istenért elhagytuk, sem Isten nem ad örömet, pedig Őt választottuk, 

hanem arról van szó, hogy a mélyponton át kell jutnunk, a holtponton át kell lendülnünk, mint 

ahogyan a hintázó gyerek is úgy jut az egyik oldalról a másik oldalra, hogy közben egyszer a 

legmélyebb ponton, legalul van. Ha ebben a helyzetben fényképezik le, akkor a pillanatfelvétel úgy 

mutatja, mintha ott lenn állna a hinta. Tehát ha az imádságban még nem találunk vigasztalást Isten 

részéről, ne türelmetlenkedjünk! Végül is az imádkozó léleknek maga Isten kell. Isten nem 

valamit, nem csupán vigasztalást akar adni magából, hanem Önmagát, egészen. Ebben a lelki 

sötétségben, ebben a lelki mélypontban tanulhatjuk meg azt, hogy ne a vigasztalásokat keressük, 

hanem a vigasztalások Istenét! A sötétség imaállapotában az érzékek tehát már nem találnak 

vigasztalást a földi dolgokban, de még Istent sem érzékeli a lélek.  

 Viszont tudnunk kell, hogy a hinta nem áll meg, hanem továbblendül a magasba. Tudnunk 

kell, hogy Isten a mélységből Hozzá kiáltó gyermekét nemcsak nézi, hanem szereti is, és szeretettel 

magához akarja emelni. Ha már nem találjuk az örömünket a földi dolgokban, de még nem találjuk 

meg az örömünket az isteni dolgokban, illetve Istenben sem, akkor csak tartsunk ki türelemmel 

ebben a sötét, kilátástalannak tűnő helyzetben! Az Úristen ugyanis csak azért kérte el az érzékeknek 



földi dolgok feletti örömben való kielégülését, hogy majd mennyei dolgok örömével tölthessen be. 

Ennek érdekében pedig a lélek szívesen elvállalja a sötétben való várakozást is. Az értelem és az 

akarat éjszakájában pedig az értelmünk és az akaratunk már nem találja örömét a fontolgató 

elmélkedésben, amely eddig Isten világosságával töltött el. Csak egy nagy üresség marad. Az 

innenső part fényeit már nem látjuk, és a túlsó part fényeit még nem látjuk, sötétben vagyunk a két 

part között. Vagy, mondjuk így: Egyiptom szolgaságának a földjére már nem kívánkozunk vissza, 

de a megígért földre, a túlsó partra még nem jutottunk be. Mégsem esünk kétségbe, mert tudjuk, 

hogy Isten megsegít ebben a sötét, kilátástalannak tűnő helyzetben is.  

 4. Az ember szenvedését fokozza  

 4.1) az a tudat, hogy emberileg kicsinyek vagyunk, végesek az erőink, s nem tudunk a 

biztonságot adó túlsó partra eljutni, és  

 4.2) annak megélése is, hogy Isten milyen nagy. Ő annyira szent, annyira hatalmas, hogy mi, 

a parányi teremtmények ugyan mit kereshetnénk Őnála, hogyan juthatnánk az Ő szíve szeretetének 

a közepébe? De pontosan ez a magunk kicsinységétől és Isten nagyságától való gyötrődés az, ami 

egy ”sötét szemlélést” eredményez. A magunk kicsinységének és Isten nagyságának a szemlélése 

megragadja a lelkünket és eluralkodik rajta. Most hagyjuk, hogy az imában eluralkodjék rajtunk az 

élmény, hogy milyen nagy az Isten, és mi milyen kicsinyek vagyunk! Ez ne fokozzon le, hanem 

bátorítson! Amit a magunk erejéből mi, emberek nem tudunk elérni, azt Isten hajlandó 

pótolni.  
 Amikor a magunk kicsinységének ez a tudata eltölt bennünket, akkor azonban valamiképpen 

már Istent szemléljük, mert „látjuk”, hogy Őhozzá képest milyen kicsinyek vagyunk, „látjuk”, hogy 

Ő milyen nagy. Próbáljuk most a magunk kicsinységét és Isten nagyságát csendben átélni, 

szemlélni! Mindegy, hogy honnan indulunk el: a magunk kicsinységének, vagy Isten nagyságának a 

szemlélésétől, az eredmény ugyanaz lesz. Már nem magunkkal foglalkozunk, hanem Istennel. 

Minél inkább Istennel foglalkozunk, annál jobban kiég belőlünk az Istentől elhúzni akaró 

hajlam, és mindaz, ami elvonna Istentől. Ez az, amiről Keresztelő Szent János beszél: „Neki 

növekednie kell, nekem kisebbednem” (Jn 3,30).  

 5. Ha egy edényből apránként kimerjük a koszos mosogatólevet, akkor egyre jobban kiürül. 

Végül már csak az üres edény marad, befogadásra készen, hogy tiszta víz kerüljön bele. Mi is 

megélhetjük, hogy az Úristen egyre jobban kimeríti belőlünk azt, ami szennyes, ami elszáradt, 

ami hasznavehetetlen. Ezért hívogatjuk a Szentlelket: Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints 

vizet! (Ho. 97/7). A Szentlélek-várásnak ez a nagyszerű élménye: „Rászorulok, Uram, a Te 

irgalmas segítségedre. Tedd meg Te azt, amit én nem tudok megtenni a magam erejéből! Égess ki 

belőlem minden salakot, hadd legyek szegényebb önmagammal! Azért akarok egészen üres lenni, 

hogy Te tölts be engem egészen Önmagaddal!”  
 Az Úristen komolyan veszi a lélek ajánlkozását. Nem csoda, hogyha elkéri akár a lélek 

boldog imaállapotát is. A lelki éjszakába való belépés előtt a lélek sokszor nagy édességet tapasztal 

az imában és Istenben, és sokat tesz az Ő szolgálatára. A sötét éjszakában a lélek azonban egyszer 

csak megtapasztalja ennek a boldog imakontaktusnak a hiányát. Ha visszaemlékezik is rá, hogy 

milyen jó volt azelőtt, amikor a Zsoltáros szavai szerint boldogan vonult be az Úr házába (vö. Zsolt 

121,2), akkor most csak azt tudja konstatálni, hogy bár az Úr házába szeretne eljutni, de nem érzi a 

boldogságot. Ennek az édes állapotnak a hiánya csak fokozza a lélek szenvedését. Azonban 

nemcsak a boldog imaállapot emléke, illetve a hiánya fokozza a lélek szenvedését, hanem a 

magárahagyatottság és a vigasztalanság érzete is. „Mint magányos veréb a háztetőn” (Zsolt 101,8), 

olyan elhagyatottan virraszt az éjben. Úgy éli meg, hogy őrajta már senki sem segíthet. Csak a hite 

ad biztos tudatot, hogy Isten mindenható, és pontosan ezzel az elvonásos módszerrel segíti lelke 

felszabadulását, kiüresedését a mérgező anyagoktól. 

 6. A sötét éjszakában a hit mellett ott ragyog a remény is, hogy egyszer majd vége lesz 

ennek a fájdalmas tisztulási szakasznak. Isten barátainak, a szenteknek az életéből ismerjük: voltak 

akik rövidebb-hosszabb időn át élték meg ezt a lelki éjszakát. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent 

Terézről tudjuk, hogy tizenkét évig volt ilyen sötét imaszakasz az életében; Pazzi Szent Mária 

Magdolna pedig, szintén karmelita szerzetesnővér még ha részletekben is, de tizenkilenc éven át 



volt a lelki éjszakában. Közben ugyanis csak-csak volt egy-egy békességes szakasz is, amikor a 

lelke megélhette Isten Önközlését, a béke gyönyörűségét és Isten barátságát. 

 

 Meddig tart ez a fájdalmas tisztulás? Addig, ameddig az Úr végre nem hajtja a neki tetsző 

tisztulást a lélekben, vagyis amíg a lélek olyan szelíd és alázatos nem lesz, hogy már eggyé válhat 

Isten Lelkével, egybeolvadhat Isten Szellemével a szerető egyesülés azon fokán, amelyet Isten 

irgalma akar neki juttatni. Ha az ember tudja, hogy ennek az igazi egyesülésnek az érdekében 

szükséges ez a sötét éjszaka, akkor nem ijed meg, ha ez hosszabb ideig, esetleg évekig is eltart. Itt a 

lélek szívesen elvállalja a kiüresedés gyötrelmét, a fájdalmas tisztulást, mint ahogyan az acél is 

„elvállalja” a fájdalmas pörölycsapásokat, amikor megedzik. 

 Keresztes Szent János mondja: „Ez a tisztulási szakasz addig tart, amíg a lélek meg nem 

szelídül, meg nem alázódik, meg nem tisztul” (A lélek sötét éjszakája – A szellemi rész sötét 

éjszakája, 7. fejezet). Tehát a szelíd és alázatos szívű Jézust kell kérnünk, hogy alakítsa szívünket 

szelíddé, alázatossá és tisztává. Akkor lesz azonos hullámhosszon Isten szeretetével. Akkor tud a 

két szeretet: Isten és az ember szeretete eggyé olvadni. Akkor tud Isten egészen behatolni a lélek 

mélységeibe, hogy Vele a szeretetben eggyé legyen. Akkor már nincs más imánk, mint ez: „Ne 

kímélj, Uram, ne sajnálj, alakíts, tégy szelíddé, alázatossá és tisztává!” 

 

 Mit jelent a krisztusi szelídség? Azt, hogy a lélek ellenkezés nélkül, a maga akaratához 

való ragaszkodás nélkül elviseli a dolgokat és eseményeket, tudniillik hogy azok nem úgy 

alakultak, ahogyan ő akarta, hanem úgy, ahogyan Isten akarja. Jézus is mint szelíd Bárány, nem 

nyitotta ki ajkát, amikor a leöletésére vitték. Ez a jézusi szelídség töltse be a lelkünket, amikor azt 

szeretnénk, hogy Isten vegye hatalmába az életünket!  

 Mit jelent a jézusi alázatosság? Azt, hogy elfogadjuk: „Isten a nagyobb, én a kisebb, én a 

kicsi!” Elfogadjuk, hogy legyen meg Isten akarata mindenben! Ez a krisztusi szelídség és 

alázatosság tehát a lélek kiüresedését szolgálja. Ez a szelíd és alázatos szív lesz alkalmas arra, 

hogy Jézus magához vonja, magába alakítsa, magáénak vallja, és Önmagával töltse be (vö. Szent 

Edith Stein: A kereszt tudománya, 160-162.). 

 

A 97. számú énekkel kérjük a Szentlelket: 

 Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Istenünk! 



B) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJÁNAK TÁVLATAI 

 

143. Reménysugár az éjszakában 

 

Bevezető ima gyanánt énekeljük a 44. számú éneket: 

  

  S csillag gyulladt a komor egen, mennyei fénnyel messze keleten. 

  Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk! 

 

I. Isten megvilágosítja, szeretetének fényével ragyogja be a lelket 

 

Legutóbb – amikor a lélek szenvedésének a következményéről, a kiüresedésről elmélkedtünk, akkor 

szó volt arról is, hogy a szellemi rész sötét éjszakája addig tart, amíg a lélek olyan szelíd és 

alázatos nem lesz, hogy már eggyé válhat Isten Lelkével a szeretetben való egyesülés olyan 

fokán, amelyet Isten irgalma akar neki juttatni. Nyilván időbe telik, míg az ember – amennyire 

csak lehetséges – szelíd és alázatos lesz, mint Jézus, Aki azt mondta: „Tanuljatok tőlem, mert én 

szelíd és alázatos szívű vagyok” (Mt 11,29). Ez a tanulási állapot gyakran évekig tart, hogy a lélek 

valóban megtisztuljon, és az Istennel való egyesülés igazi és tartós legyen.  

 1. Tekinthetünk visszafelé, de ugyanakkor tekinthetünk előre is. De végül is nekünk mindig 

a jelen pillanatban kell elvállalnunk Isten nevelő tevékenységét, amellyel Magához szelídít 

bennünket, és hasonlóvá tesz az alázatos Jézushoz. 

 2. Ha most csendben mégis visszafelé tekintünk, akkor vegyük észre, hogy hányszor és 

hányszor szólt hozzánk az Úr, hányszor és hányszor szelídítgetett minket az Úr, ahogyan az 

édesanya tudja magához szelídíteni kis vadóc gyermekét, mondván: Gyere, kicsim, gyere! Ebben 

benne van az is, hogy kicsi vagyok, de az Úr kicsinye. 

 3. De tekinthetünk előre is, a jövőbe, hogy az Úristen hogyan fog majd nevelni, hogy 

egyre nagyobbak legyünk az Ő szemében is. Mint ahogyan Jézus is növekedett korban, 

kedvességben, bölcsességben Isten és az emberek előtt (Lk 2,52). Isten barátaitól, a szentektől 

megtanulhatjuk: ez a tisztulási állapot gyakran évekig tart, hogy a lélek valóban megtisztuljon, 

és ez az Istennel való egyesülés igazi és tartós legyen. Ahogyan tudunk röpke pillanatok alatt 

visszatekinteni az elmúlt évekre, úgy most ebben az ima-csendben tekintsünk előre – akár évekre is, 

vagyis arra az időre, amelyet az Úr szán nekünk –, hogy a lelkünk szelídüljön, és alázatossá, kicsivé 

legyen Őelőtte.  

 

 Amikor megszületik bennünk az a lelkület, hogy elfogadjuk a jövőnket, akkor ezt az 

élményt is át kell élnünk: elfogadjuk Istent, ahogyan Ő a jövőmben közelíteni akar hozzánk. 

Készséggel kitárjuk a lelkünket, és az Úr alázatos, szelíd szolgálóleánya szavát mondjuk: „Legyen 

nekem a Te igéd szerint!” (Lk 1,38). Elvállaljuk a jövőnket Istenünk kezéből, és még inkább 

Istenünk szívéből. Ez nagyon jó módszer! Bármekkora is legyen bennünk a lelki sötétség, 

tekintsünk a távolba, ahogyan az Úr mondja: A messzeségbe tekintve majd felderül a szíved (vö. Iz 

60,5). Tehát hogy el ne vesszünk a hétköznapok szürkeségében és sötétségében, most emeljük 

tekintetünket a végső Célra! Utunk végén Isten áll. Kitárta a kezét felénk, kitárta a mennyei 

országának az ajtaját egyszülött Fia által, és most a szent szeretetben vonz magához. Ez az a 

reménysugár, amelyet ma szeretnénk szemlélni, engedni, hogy Isten a lelki életünk sötétségéből 

is világosságot teremtsen.  
 4. Keresztes Szent János ugyanis beszél arról, hogy a sötét éjszakában vannak olyan 

szakaszok, amikor a lélek mintegy világosságra jut, „sötét, földalatti börtönéből” a napvilágra 

érkezik. „Isten reménysugarakat ad, a sötétségtől szenvedő lelket ugyanis megvilágosítja, 

szeretetének fényével beragyogja” (A szellemi élet sötét éjszakája, 7. fejezet). 

  



 Ezt az élményt Keresztes Szent János A lélek sötét éjszakája című művében így dalolja meg: 

 

A LÉLEK DALA 
 
1. Sötét nagy éjszakán, 
A szeretet tüzében égve, 
Ó boldog pillanat! 
Kisurranék csöndben, titokban, 
Mikor házam már elpihent. 
 
2. Sötétben és biztosan, 
Egy titkos lépcsőn, álruhában, 
Ó boldog pillanat! 
Sötétben és rejtőzve-bújva, 
Mikor házam már elpihent. 
 
3. A boldog éjjelen, 
Titokban, hogy ne lásson ember, 
S ne lássak én se mást, 
Utamra egy tűz szórt világot: 
Az, mely szívemben ég-lobog. 
 
4. S irányította lépteim 
Verő napfénynél biztosabban, 
A helyre, hol már várt reám az, 
Akit jól ismerék, 
S hol rajta kívül nem volt látható más. 
 
5. Ó éj, te hű vezér, 
Ó éj, a hajnalpírnál kedvesebb vagy, 
Ó éj, te egyesítéd 
Szerelmesével a szerelmest, 
Ki már az ő képére alakult. 
 
6. Virágos keblemen, 
Melyet számára féltve őrzék, 
Álomba szenderült; 
S én kedveskedőn, 
Hűsítém őt cédrusgaly-legyezővel. 
 
7. Mikor a hajnal lágy fuvalma 
Borzolgatá hajfürtjeit, 
Akkor szelíd kezével 
Megsebesíté nyakamat 
S én legott önkívületbe estem. 
 
8. A boldogságnak mámorában 
Feléje fordítottam arcomat, 
S eltűnt előlem a világ... 
És minden bút, gondot feledve, 

Leroskadék a liljomok közé. 
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 A sötét éjszakát Keresztes Szent János két könyvében is magyarázza: A Kármelhegy útja-

ban és A lélek sötét éjszakájá-ban. Ez a rövid elmélkedés csak ízelítő abból a sötét éjszakából, 

amelynek csodálatos kibontakozása az, hogy a lélek egészen átadja magát Istennek, Isten pedig 

a léleknek. Vágyódjunk erre a kölcsönös önátadásra a célba érkezés vágyával, hiszen tudom: Isten 

erre a gyönyörűséges egymásba olvadásra vezeti a lelket. Még nem érezzük a célba érkezés örömét, 

de tudjuk, hogy van Cél, ahová Isten meghívott! 

 5. A hosszútávfutók is tudják, hogy a verseny rendezői azáltal gondoskodtak a célba jutás 

lehetőségéről, hogy kijelölték a célt. A hosszútávfutó – olykor magányosan futja a pálya egy-egy 

szakaszát, mert a társait nem látja sem maga előtt, sem maga mögött – a célt sem látja, de mégis 

rendületlenül megy előre. Sőt, ahova (tudniillik a célba) a lábai még nem értek el, oda a lelke már 

előre tud menni, mintegy kimegy önmagából, és a célba érkezés, a győzelem örömét már előre 

ízlelgeti. Ez ad neki lendületet, kitartást. A lélek dala című versben Keresztes Szent János is azt 

mondja: A lélek kimegy önmagából akkor, amikor a háza már csendben elpihent. Ez a kulcsszó! 

Ez más, mint a hosszútávfutó zakatolása, monoton lépések erőltetése, hogy előrejusson. A lélek 

ugyanis akkor tud kimenni a házából, ha csendben elpihen, vagyis az érzékek, az értelem és az 

akarás tevékenysége elcsendesül.  

 6. Akkor most próbáljuk mi is a testünket és a lelkünket csendre segíteni, hogy a 

lelkünk elpihenjen bennünk, mint a kisded anyja ölén (vö. Zsolt 130,2). A lélek valójában még 

sötétségben, a hit homályában van. A célt még nem látja, de ahogyan csendben várakozik, a 

szívében egyszer csak észreveszi azt az égő fényt, amellyel a Kedvese jelzést ad neki, amellyel 

magához vezeti. A messzeségből jövő fény reménysugárt gyújt a lélek éjszakájában: „Ahová a 

magunk erejével vagy tehetetlenségével nem tudunk eljutni, a mi kedves jó Urunk mégis odasegít.” 

  

II. Isten a hajnali szellő szelíd ölelésével vonja a lelket a szívére 

 

Szent János apostol azt mondja: Isten világosság (1 Jn 1,5). Szent Chromatius püspök pedig erről 

azt a következtetést vonja le: „Aki Istenben marad, az világosságban van, amint Isten is fényben 

van.” Maradjunk tehát Istenben, s akkor a világosság, Isten ragyogó világa is körülvesz. Jézus 

ebben az értelemben is mondja tanítványairól: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Erről 

Szent Chromatius püspök azt tanítja: „Az Úr a világ világosságának nevezi a tanítványait, mivel Ő 

maga, az örök és igazi Világosság világosítja meg őket.” Így ők is világossággá lettek a 

sötétségben. Ahogyan a Hold – ez az élettelen égitest – sötét és kietlen, és mégis világít, mert a 

fényt a Naptól kapja, ugyanígy a sötétségben lévő lelkünk is világossággá lesz, mert ráragyog 

Krisztus világossága.  

 1. Szent Pál fogalmazza meg ezt a gondolatot: „Valaha sötétség voltatok, most azonban 

világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság fiai!” (Ef 5,8.9) A sötét éjszaka világában a 

lélek megélheti: Isten nemcsak úgy ragyog rá, mint ahogyan a földalatti börtönbe besütő napfény 

megvilágítja az ott raboskodó foglyot, hanem sokkal inkább úgy, mint ahogyan valaki kiszabadul a 

sötét börtönből: Isten szabad világában fellélegezhet, felszabadultan élhet. Mint ahogyan a levegőt 

mélyen be tudjuk szívni, úgy fogadjuk egyre jobban a lelkünkbe Istennek ezt a szabad világát, ezt a 

ragyogó miliőt, ezt az isteni Fényt, Aki maga az Isten. Még ha most csak úgy élhetjük meg, hogy 

messziről sugárzik ránk, de akkor is tudhatjuk, hogy eljön hozzánk az Ő ragyogó világossága. A 

szenvedélyektől, a gondolatoktól és a vágyaktól elcsendesült lelkünkbe pedig be tud hatolni, 

mert szabad utat készítettünk Neki. Amikor a lélek ebben a földi életben Istent még csak úgy 

tudja megélni, mint Aki – bár távol van, de – reménysugarakat küld feléje, jelezvén: „Jövök hozzád, 

kedvesem!”, akkor mégis fellélegezhet, mert már tudhatja, hogy érdemes kivárni a sötét éjszaka 

végét, amikor majd felszabadulhat a sötétség hatalmából.  

 2. Az Istentől érkező reménysugár nemcsak ezt a felszabadultságot ajándékozza a léleknek, 

hanem az Istenben való elpihenés békéjét is. A lélek valamiképpen már kezdi megérezni az 

Istenben való megnyugvás örömét. Kezdi megtapasztalni, hogy Isten is szívesen megpihen az ő 

szívén, és valamit már élvezhet az egymásban való elpihenés békéjéből is. Már nem kell 
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megfogalmaznia és kimondania: Te énbennem, én tebenned (vö. Jn 6,56), hiszen egyszerűen átéli 

ezt a gyönyörűséges valóságot, amelyet Isten ajándékoz neki. 

 3. A felszabadultság és a béke mellett ez a gyönyörűség lesz az a harmadik ajándék, 

amelyet az Isten által küldött reménysugár gyújt a lélekben, aki gyönyörűségét találja Isten 

barátságában.  

 Isten már az Ószövetségben kinyilatkoztatta: „Gyönyörűség nékem az emberek fiaival 

lennem” (Péld 8,31). De most már nem mondja, hanem adja is a léleknek ezt az isteni 

gyönyörűséget. A léleknek sem kell már így imádkoznia: „Uram, Te vagy az én gyönyörűségem!”, 

mert a szavak segítségül hívása nélkül is megéli a gyönyörűségét Istenben. Gyönyörűséges ez az 

imaállapot, mert a lélek egyre jobban megéli: Isten közli Önmagát vele. Finomabban vonja őt a 

szíve közepébe, mint a hajnali szellő szelíd ölelése. Ez az a gyengéd ölelés, amelyről Keresztes 

Szent János A sötét éjszaka dala című versében beszél. Ettől a gyengéd öleléstől a lélek szinte 

belesemmisül az Úr szeretetébe. A világ és az érzések megszűnnek számára, feled most már 

mindent, csak átadja magát a csendben az isteni Kedvesnek, Isten pedig őneki. Ez az Istennel 

való betöltődöttség megélése a szemlélődés.  

 

 Minél tisztábban és áttetszőbben árad az isteni fény a lélekbe, annál jobban kiüresíti azt, 

hogy végül is semmi se maradjon benne, ami akadályozná Isten ragyogó fényességének a 

beáradását, hogy Isten legyen a lélekben a minden. A lélek ennél a pontnál ébred a keserű 

valóságra, mert érzi, hogy még mennyi akadálya van az Istennel való teljes betöltődöttségének. 

Lépten-nyomon tapasztalja, hogy a szelleme még nem tisztult meg egészen azoktól a hajlamoktól, 

amelyek lehúzzák. Abban a ragyogó világosságban – amellyel Isten betölti – látja, hogy még 

mennyi porszem van a lelkében. De nem veszíti el a kedvét, hanem a készséget szítja fel magában: 

„Még ha nem is tudom Istent egészen befogadni, még ha a sötétségben kell is járnom a lelki életem 

útján, akkor is hajlandó vagyok teljes készséggel mindent befogadni, amit az Úr készítget a 

számomra.” (vö. Keresztes Szent János: A szellemi rész sötét éjszakája, IV. fejezet)  

 Nem veszíti el a türelmét, nem válik reménytelenné, mert  

 – az Istentől jövő reménysugár,  

 – a jövő látása, 

 – a kibontakozás tudása, 

 – a célba érés öröme,  

 – a győzelem biztos tudata erőt ad neki, hogy kitartson az úton, hogy kibírja ezt az állapotot, 

akármeddig tart is. Tudja ugyanis, hogy Isten ebben az imaszakaszban meg akarja tisztítani őt, 

hogy azután a Vele való egyesülés igazán, egy örökkévalóságon át is tartós legyen.  
  

A 168. számú éneket imádkozzuk a világosság honába elérkezett Szűzanyáról: 

 Örülj, vigadj tisztaságban kivirágzott anyaság,  

 Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság. 

 Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk, bűnösökre nézz le ránk! 
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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 
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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. 
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145. Per crucem ad lucem  

(A kereszt által jutunk el a világosságra) 

 

Imádkozzuk a 78. számú éneket: 

 Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad, Jézus, veled járjuk. 

 Kérünk, mélyen belevéssed szíveinkbe szenvedésed. 

 

 Itt van már a kereszt fája, hurcolnod kell Golgotára. 

 Uram, én meg puhán, restül, vonakodom a kereszttül. 

 

 Legutóbb már elmélkedtünk a boldogító éjszaka céljáról, a megvilágosodásról.  

  

I. Mi segít minket a sötét éjszaka után következő világosságra? 

 

 1. Amikor Szent Edith Stein jelentkezett a karmelita szerzetbe, akkor így fogalmazott: „Nem 

az emberi tevékenység, hanem Krisztus szenvedése segíthet rajtunk. Én is ebben a szenvedésben 

szeretnék részesedni.” Ha valaki, akkor ő – „a keresztre feszített Jézus eljegyzettje” – 

megtapasztalta, hogy mit jelent a kereszt. A szerzetesi nevét is a szent keresztről kapta. Folytassuk 

az ő gondolatát. Mint minden ember, ő is kereste: „Miért vagyunk ezen a világon?” Így válaszolt a 

kérdésre: „Lelki üdvösségünk kialakításáért vagyunk a világon, valamint azokért, akikért fel kell 

áldoznunk önmagunkat” (Edith Stein: A kereszt tudománya, 15. o.). A kereszt és a sötét éjszaka 

összefüggnek. „Amikor a sötét éjszakát, vagyis a misztikus éjszakát vizsgáljuk, felfedezzük benne 

a kereszt üzenetét” (uo. 92. o.).  

 2. Szent Pál így ír erről: Testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus 

élete is megnyilvánuljon testünkön (2 Kor 4,10). Amikor tehát a lélek elvállalja Isten szavának a 

követését – amellyel a tökéletes szeretet útjára hívja –, akkor elvállalja azt is, hogy a sötét éjszakán, 

vagy mondjuk így: a keresztúton végigmegy. Krisztus előttünk megy. A kereszt nagyobb súlyát Ő 

hordozza. Ebben a szituációban – amikor olyan sötét van, hogy még a keresztet hordozó Jézust sem 

látjuk, csak a magunk keresztjét érezzük a legsúlyosabbnak a világon – kezdjük megérteni, hogy 

miért élünk ezen a földön. Azért, hogy Krisztussal eljussunk az örök szeretetre. Így is meg lehet ezt 

fogalmazni: Azért élünk, hogy mi szeressük Istent és másokat, illetve befogadjuk a szeretetet 

Istentől és másoktól. Ugyanezt másképpen így is mondhatjuk: Létünk célja: szeretni és szeretve 

lenni örökre. 
 3. A szeretet mindig áldozatokból fakad. Az emberi szív az a titokzatos erőtér, ahol Istennel 

és a felebarátaink szeretetével találkozhatunk, vagyis ahol szeretetből Istennek és felebarátainknak 

ajándékozzuk magunkat. Ez a kölcsönös kicserélődés színhelye: itt fogadjuk Isten és az 

embertársaink szeretetét, illetve itt adjuk a magunk szeretetét Istennek és embertársainknak. Erről 

az isteni szeretetről mondja Szent János: „Isten előbb szeretett minket” (1 Jn 4,10). Ez az isteni 

önközlés: „eksztatikus önközlés”. Isten mintegy „kilép” önmagából, hogy bejöjjön a mi szívünk 

világába. Hogy ennek az isteni önközlésnek a befogadására alkalmasak legyünk, fokról fokra 

Krisztushoz hasonlóvá kell válnunk (2 Kor 3,18). Mennyei Atyánkat csak az Ő Fiához, Jézus 

Krisztushoz hasonló lelkülettel tudjuk befogadni (vö. Fil 2,5), mint ahogy a Fiú is állandó, örök 

elfogadása az Atya örök önközlésének. Az erre a hasonlóságra való törekvésünk erőfeszítést 

igényel tőlünk, harcot kíván az Istentől elhúzó erőkkel szemben, hogy végül is diadalra juttassuk 

magunkban a szeretetet.  

 4. Amit pedig mi nem tudunk megtenni a magunk erejével, azt Isten segít megvalósítani. A 

test és a lélek éjszakájában Isten megtisztít, alkalmassá teszi a szívünket arra, hogy 

viszontszerethessük Őt, vagyis Ő alakítja ki bennünk Krisztus mását. Ő egyesít önmagával, azaz 

részesít Krisztus húsvéti misztériumában, hogy a keresztnek és a halálnak Vele együtt való vállalása 

által az Ő feltámadt életében, azaz a mennyei életben is részesülhessünk. Ezt jelenti az, hogy a 

kereszt által jutunk el Isten örök, ragyogó világosságába.  
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II. Foglaljuk össze a sötét éjszakáról mondottakat: 

 

 1. Az első szakasz a cselekvő tisztulás, amelyben az ember önmegtagadással, a kereszt 

vállalásával fegyelmezi a külső és a belső érzékeit, illetve szellemi képességeit. 

 2. A második szakasz a passzív tisztulás imaszakasza, amikor is Isten a szenvedéssel 

tisztítja a testből és lélekből álló embert.  

 3. Bár ennek az éjszakának a folyamán az ember lemond valamiről, illetve elszakad, vagyis 

függetlenné válik, kiüresedik valamitől, mégis pozitív folyamatról van szó. Ezzel az aktív és 

passzív megtisztulással az ember lénye kezd átalakulni, tehát másképpen kezd érezni, 

gondolkodni, értékelni és cselekedni. Tehát a sötét éjszaka folyamán a lélek mélyebb, teljesebb 

szeretetre jut. A testben élő, vagyis érzékekhez kötött ember fokozatosan szellemivé, istenivé, 

Istenhez hasonlóvá kezd válni. Ez olyan csodálatos gondolat! Itt meg kell állnunk imádkozni, 

hiszen szívünknek legmélyebb vágya a mélyebb, a teljesebb szeretet. Amit pedig mi nem tudunk 

elérni, azt Isten munkálja bennünk. Ezt felismerve szívünk persze hogy meghatódottan leborul Isten 

e hatalmas szeretete előtt.  

 

III. Életünk értelme: szeretni és szeretve lenni, ehhez boldogan éljük meg lelkünk 

tisztulását!  

 

Ahogyan a kis gyermeket az édesanyja a játszás után kezdi lecsutakolni, és a gyermek érzi, 

hogy hogyan megy le róla a piszok, úgy Isten gyermeke is a lelki éjszakának ebben az 

imaszakaszában boldogan megélheti, hogyan tisztul meg a lelke mindattól, ami akadályozná abban, 

hogy Isten magához ölelhesse őt. Ahogyan Péter apostolról az angyal érintésére a börtönben 

lehullottak a láncok (vö. ApCsel 12,7), úgy próbáljuk hittel átélni, hogy az evilághoz kötő 

kötelékek lazulnak, sőt lehullanak rólunk! Ahogyan a hideg fagylalt vagy a meleg tea át tudja járni 

a testet, úgy ezt az élményt segítségül híva próbáljuk megélni, hogyan járja át Isten szeretete egyre 

jobban a lelkünket, és teszi egyre tüzesebbé! Ahogyan a finom étel vagy az ital jóleső érzéssel tölti 

be a testünket, úgy gondoljunk arra, hogy Istennek ez a szellemi önközlése – amely egyre jobban 

kezd átjárni, átalakítani bennünket – mennyivel finomabb, kívánatosabb, vonzóbb.  

 1. Ha az ember valami finom ételt vagy italt vesz magához, akkor gondolhat arra is, hogy 

mennyi fáradtságba került annak az előállítása. Itt kell rádöbbennünk arra, hogy ennek a lelki 

édességnek mekkora ára van: Krisztus kereszthordozása, keresztrefeszítettsége és kereszthalála. A 

fájdalmas Anyával, Szent János apostollal és Mária Magdolnával menjünk mi is oda Krisztus 

keresztjéhez, üdvösségünk forrásához, ahonnét elindult a mi egész mennyei boldogságunk! Bár 

sötét van – Nagypénteken három órán át sötétségbe borult a földkerekség, illetve mi is még a 

sötétségben élünk, s így nem láthatjuk a keresztre feszített Krisztusunkat –, mégis elég tudnunk a 

hitünkkel: Ő miérettünk függ a kereszten. Szeretetének hatalmas kisugárzása hatékonyabb a 

napfény sugárzó erejénél is. A napfény csak a szemünkig jut el, szeretete pedig a szívünkig. Ez az a 

sötét szemlélődés, amelyről Keresztes Szent János is beszél. 

 2. Testi szemünkkel nem látjuk az Urat, de mégis boldogító szemlélés ez, mert hitünk a 

szemünk tapasztalásánál is jobban összeköt a keresztrefeszített Krisztussal. Csak álljunk meg 

csendben Jézus keresztje tövében! Igyuk be szívünkbe ezt a mindhalálig való szeretetet! Ez az isteni 

erő átjár és átalakít, magához hasonlóvá alakít; Istenhez hasonló emberré akar alakítani. Amint ott 

állunk Krisztus keresztje tövében, és engedjük, hogy hasson ránk ez az isteni erő, hittel éljük át 

Isten hatalmas szeretetét: Ő milyen nagy a szeretetében, mi meg milyen kicsik vagyunk. Ez a 

leborulás pillanata, amikor térdre hullunk a keresztre feszített Jézus előtt, Aki üdvösségünk miatt 

szenved. Ő meghalt, hogy mi örökké élhessünk Vele. Mondhatjuk:  

 Lábadnál, Jézusom, vezekelni jó. Én gőgös homlokom a porba való.  

Most tudom, mit érek, bűnös ember-féreg, Most tudom: por vagyok, és a porba térek. (Ho. 55/2). 

 

 3. A töredelem még mélyebb megalázkodásra indít. Ahogyan papszenteléskor vagy 
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fogadalomtételkor a jelölt leborul a földre, és eggyé teszi magát a föld színével, úgy lélekben mi is 

boruljunk arcra a megfeszített Jézusunk keresztje tövében! Ahogyan Ő a kereszten kitárta ölelésre a 

karjait, hogy magához ölelje az egész világot; úgy lélekben leborulva mi is tárjuk ki a karjainkat 

Isten előtt kereszt formában, hogy hasonlók legyünk a megfeszített Jézushoz, hogy átöleljük az 

egész földet, de leginkább az ég és föld Alkotóját! Ebben az átölelésben, ebben az imaformában 

nemcsak percekig, nemcsak órákig lehet megmaradni, hanem akár egy egész életen át, egy örök 

életen át is! Ez az a fényesség, amelyre a kereszt elvállalása, átölelése által jutunk el. Amikor a 

földre leborulva, a földön a karjainkat kitárva fekszünk, nem látjuk az eget, nem látjuk a felfeszített 

Jézusunkat, de az imádkozó ember számára ez a földgolyó sem probléma, amely felé kitárta karjait. 

Imánkban az egész földgömböt átölelve tudjuk tartani, és azon túl a kozmoszt és a végtelen 

nagy Istenséget. Ő minket is a szeretetével átölelve tart fenn a létben. 

 Már nem számít, hogy földi életünkben még sötétség van, s a szemünkkel az orrunk hegyéig 

sem látunk, az sem számít, hogy a föld még eltakarja előlünk Istent, mert ezeken túltekintve az ég 

Istenét, a Mindenség Urát kívánjuk szemlélni.  

 Itt, ebben az Isten előtt hódoló állapotban elmondhatjuk azt, amit a Jézus-imában tanultunk:  

  Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

 

 Csakhogy ezt a sokszor elmondott imát egyszer csak a beteljesedés élménye is kísérheti: 

Megélhetjük, hogy „Isten lehajolt hozzánk, és irgalmazott nekünk. Felragyogott az Ő irgalmas 

szeretetének a fénye.”  

 Lelkünk énekére válaszul az Úr szava hangzik:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! Ez a belső tudás, Isten szeretetének ez 

a megtapasztalása az, amiért érdemes élni. Az ember megéli, hogy mit jelent létének értelme: 

„Szeretni és szeretve lenni!” Emberi létünknek ez az értelme már kezd örök távlatokat nyerni.  

 A sötét éjszakán áthatoló ember a felszabadult szerelmes szív boldogságával tudja újra meg 

újra megvallani Istennek: Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! Ez a végtelen isteni 

szeretet biztosítja, hogy ennek a „szeretve levés”-ünknek nem lesz vége.  

 

Most énekelve imádkozzuk háromszor a Jézus-imát kis szünetekkel:  

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!   

(Szívünkre tehetjük a kezünket, jelezve azt, hogy oda szeretnénk befogadni Isten irgalmát.) 

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

Hagyjuk, hadd áradjon az irgalom: 

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

Isten szüntelenül felénk áradó szeretetét szemlélve már megértjük Isten vallomását:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

Bár tudjuk, hogy mennyire szeret az Úr, de mégis jó újra meg újra hallani:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én.  

Isten szívének vallomására szívünk vallomásával válaszoljunk:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

Ezt az imát most úgy énekeljük, hogy mindig az utolsó szót hagyjuk el, és az ima végén csak az 

Istenem szó maradjon! 

 Istenem, szeress még jobban engem ... 

 Istenem, szeress még jobban ... 

 Istenem, szeress ... 

 Istenem! ... 

 

 Ha a sötét éjszaka végén Istennél marad a szívünk, akkor megérte az egész fáradozás, 

akkor Isten elérte a célját, Ő lett a mi szívünk Istene. Felragyog bennünk az Ő világossága, 

dicsőséges isteni Lénye.  
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146. Az átalakulás követelményei és gyümölcsei 
 

 

Bevezető ima gyanánt vágyakozva imádkozzuk a 139. számú éneket, hiszen most arról 

elmélkedünk, hogy az Úr a lelkünk hajlékába akar költözni: 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem.  

 

 Csendben most arra vágyakozzunk, hogy az Úr a lelkünk házába költözzék. – Majd újra 

elénekeljük: Ó, Uram, ...  

 

 A sötét éjszakában az aktív és a passzív megtisztulással az ember lénye kezd átalakulni, 

vagyis másképpen kezd érezni, gondolkodni, értékelni, illetve cselekedni, mert mélyebb, teljesebb 

szeretetre jut. A testben élő, vagyis az érzékekhez kötött ember fokozatosan szellemivé, istenivé, 

Istenhez hasonlóvá kezd alakulni.  

 

 I. Mik a követelményei ennek az átalakulásnak? 

 

 1. Keresztes Szent János szerint az első követelmény az, hogy a lélek az önmegtagadás által 

vesse el magától a teremtett dolgokhoz való rendetlen ragaszkodást, illetve irányulást, 

vonzalmat, hogy a szívében semmi se foglalja el Isten helyét! (A Kármelhegy útja, I. könyv 5. 

fejezet). Ő a Teremtés könyvére utal: Jákob már hét évet szolgált feleségéért, amikor becsapatva a 

csúnyácska Leát kapta. Majd újabb hét évet szolgált, hogy elnyerje a szépséges Ráchelt, akitől 

akkor még csak egy gyermeke született, a szeretett József  (vö. Ter 29,20.35, 30,1.23). Hazatérése 

alkalmával meghagyta háza népének: Vessenek el maguktól minden bálványistent (Ter 35,2), 

vagyis azt, ami az igaz Isten tiszteletével ellenkező pogány vallásnak az objektuma, mert így 

remélhető, hogy Istennek, az ég és a föld Teremtőjének az áldását, segítségét elnyerhetik. Keresztes 

Szent János nekünk is ezt tanácsolja: Vessünk el magunktól mindent, ami nem Istenhez köt; mi is az 

igaz Istent válasszuk, Őneki szolgáljunk!  

 2. A lelki átalakulás második követelménye: A lélek tartson bűnbánatot az eddigi 

rendezetlen ragaszkodásai miatt, amelyekkel a teremtett dolgok felé irányult! Mossa ki magából 

az érzéki, vagyis érzékelhető dolgok iránti vágy maradványait az érzékek sötét éjszakájának 

elviselése által! A mi részünk tehát a bűnbánat, amikor nem Isten volt egészen Úr a szívünk felett, 

és a készség a megtisztulásra. A vágyainkban se az Istentől elvonni akaró teremtményekre 

irányuljunk! Isten ezt a bűnbánatot, ezt a vágyat figyelembe veszi. 

 Ennek két első követelménynek megfelelően tehát – hogy vessünk el magunktól minden 

rendetlen ragaszkodást a teremtmények felé, illetve hogy tartsunk bűnbánatot, ha ezek előfordultak 

–, most indítsuk fel ezt a készséget, hadd legyen szabad a szívünk az Úristenre! Hadd járja át a 

bánat a lelkünket amiatt, hogy nem voltunk egészen Istenéi a gondolatainkban vagy a vágyainkban. 

A szívnek ezt a megindultságát a lelki élet mesterei conpunctio cordisnak = a szív 

megilletődöttségének, megrendültségének mondják. Amikor az ember belül átéli, hogy milyen 

szegény volt Isten nélkül, illetve milyen hatalmas kincset kap Istenben, ha Őt befogadja, hiszen 

Isten hajlandó egészen nekünk ajándékozni magát; ha tehát arra az átalakulásra vágyódunk, amelyet 

Isten a sötét éjszakában akar művelni velünk, akkor tegyük meg a magunk részéről azt, amit 

megtehetünk! Tehát hagyjuk a hátunk mögött a teremtett világot, annak bűnös vonzásával, illetve a 

bűnbánatban megtisztult szív vágyódásával akarjunk egyre előbbre menni Isten hegyére! Hiszen A 

Kármelhegy útja ezt az utat tanítja, hogyan juthatunk fel a hegyre, ahol Isten lakozik. Olyanok 

vagyunk, mint a hegyre igyekvő vándor, aki lassan maga mögött hagyja evilág zajait, és a 

szíve már elől, a hegycsúcson, az útja Célpontjánál van – a mi esetünkben Istennél, Aki a 

magasságban lakozik. Puszta Sándor, a papköltő azt mondja: „A hegyre menet ritkulnak a fák.” Mi 

is megélhetjük: egyre magasabbra hágva elmaradoznak a teremtmények. Nem baj, hogyha a cserjék 

világa fölé jutunk, ha az előttünk lévő övezetben már csak sziklák, hófödte hegycsúcsok vannak, az 
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már az érintetlen szűzi tisztaság világa. 

 3. Keresztes Szent János az átalakulás követelményeinél harmadszor azt tanácsolja: Az 

Istentől kapott új ruhában, vagyis új lelkületben kell felmenni a hegy csúcsára, ahol Isten lakik. 

Ez a harmadik szakasz valami új minőségi változást jelent az Isten hegyére való felmenetelünkben, 

mert itt már Istennek van arra gondja, hogy új ruhánk, vagyis új lelkületünk legyen. Az új ruha 

ugyanis nem más, mint Istennek egészen újszerű megértése és szeretete. Egy új lelkület alakul ki 

bennünk. Az Úr azt akarja elérni, hogy Istennek egészen újszerű megértése és szeretete legyen a 

lelkünkben.  

 A két nagy szellemi képességünk: az értelem és az akarat itt Isten ajándékaképpen megkapja 

a legigazibb tárgyát, amire irányulhat. Minél feljebb megyünk a hegyen, annál közelebb jutunk 

Istenhez, és valami újszerű belső tudást és szeretetkapcsolatot kapunk Istenről. Aki nem fáradozott 

azon, hogy felmenjen a havasok csúcsára, az sohasem fogja megtudni a saját tapasztalatából, hogy 

milyen az a tiszta levegő odafenn. „Ezt az új ismeretet, vagyis gondolkodásmódot, illetve szeretetet, 

vagyis mérhetetlen élvezetet Isten iránt maga Isten önti bele a lélekbe. Ez az Istenről szóló új 

ismeret és szeretet kiszorítja a lélekből a régi, vagyis a teremtményekre irányuló gondolkodásmódot 

és szeretetet. Így a régi embert új természetfeletti képességgel ruházza fel, a cselekvése Isten 

szerintivé válik. Ez az, ami az Istennel való egyesülésben létrejön. A lélek nem szolgál többé másra, 

mint arra, hogy oltár legyen, amelyről Istenhez az imádás és a dicséret áldozata száll fel, s amelyen 

nem lakozik más, mint Isten” (A Kármelhegy útja, 1. könyv, 5. fejezet).  

 Szabad tehát vágyódnom erre az átalakulásra, amely új gondolkodásmódot és mérhetetlen 

szeretetet és élvezetet ajándékoz a lelkembe. Mert itt már nem én számítok önmagamnak, hanem 

Isten. Én már csak azért élek, hogy Istené lehessek! Az oltár csak azért van, hogy rajta az 

emberek adománya Istené lehessen, sőt Istenné legyen, mert hiszen Krisztus testévé és vérévé válik 

a kenyerünk és a borunk. Ahogyan a szentmise áldozati oltára levonzza Isten áldását, és osztja, 

sugározza a testvéri közösség tagjai felé, úgy az én lelkem oltára is levonzza Isten áldását, és az 

rajtam keresztül is beleárad az embertestvéreim szívébe. Annál a léleknél, aki így mer 

vállalkozni arra, hogy Isten oltára legyen, az Úr csak egy vágyat tűr meg, sőt kíván meg önmaga 

mellett, tudniillik azt, hogy az ember tökéletesen tartsa meg Isten törvényét, és vegye a vállára 

Krisztus keresztjét! Mint ahogyan a frigyszekrénybe is a mannán kívül a Törvénykönyv, a Szentírás 

volt ott (MTörv 31,26), valamint Áron vesszeje (Szám 17,19), amely Krisztus keresztjét jelképezi. 

Ha a lélek nem törekszik másra, minthogy tökéletesen megtartsa az Úr törvényét, és hordozza 

Krisztus keresztjét, ha ezt az isteni Törvénykönyvet, és ezt a vesszőt, vagyis a keresztet minden 

másnak tökéletes kizárásával helyezi el önmagában, akkor valódi frigyszekrénnyé lesz, amely 

magában foglalja az igazi Mannát, vagyis Istent. Ez a kereszt útjának, a lélek és a test sötét 

éjszakájának a következménye: Isten tölti be a lelket egészen önmagával. A lélek és Isten együtt 

vannak, egységben vannak. Ahhoz, hogy Mózes, Isten embere, és Áron, Isten főpapja bele tudja 

tenni a frigyszekrénybe a Törvénykönyvet, a mannát és Áron vesszejét, ki kellett nyitni azt a 

szekrényt. Nyissam ki a szívemet, és kérjem meg az Istenembert, az én Jézusomat, örök 

Főpapomat, hogy helyezze el a lelkem frigyszekrényében már nemcsak a jelképet, hanem 

önmagát a Szentírás szavaiban, illetve az égből szállott szent kenyérben, az Eucharisztiában! 

Elvállalom az Ő keresztjét is, amelyből egy részecskét méltóztatik engedni, hogy a lelkem 

frigyszekrénye valamennyire méltó legyen az Ő befogadására. Ez a kitárulkozás tehát válasz az 

átalakulás harmadik követelményére, amellyel Isten hajlandó nekünk új lelkületet adni. Egyre 

jobban megérthetjük, hogy Ő maga lesz bennünk ez az új lélek. 

 

 II. Mik ennek az átalakulásnak a gyümölcsei? 

 

 1. Keresztes Szent János így tanít erről: „Először is az érzékek sötét éjszakájában Isten az 

érzéki tehetségeket kiüresíti az érzékelhető tárgyaktól, hogy a lélek eljusson a hit birtoklására” (A 

Kármelhegy útja, II. könyv 5. fejezet). Ez olyan eredmény, amelyet mi magunktól nem tudunk 

meghozni. A mi dolgunk az ültetés és az öntözés, de a növekedést és a gyümölcsöt Isten adja (1 Kor 

3,6). Viszont ha a lélek megtapasztalja, hogy független tud lenni, sőt üres lenni az evilág dolgaitól, 
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akkor boldogan konstatálhatja Isten működését a hit által, mert a hitében tudja megtapasztalni Isten 

jelenlétét és működését. Így tehát az legyen az imaszavunk, hogy megvalljuk az Úrnak: „Hiszek, 

hiszek a Te szeretetednek!” (Vö. 1 Jn 4,16). 

 2. Ennek az átalakulásnak a második gyümölcse az, hogy a lélek sötét éjszakában a lelki 

tehetségek kiüresednek mindattól, ami nem Isten. A lélek kizárólag a hit, a remény és a szeretet 

erényének az alapjára helyezkedik, vagyis ezen három isteni erény sötétjében marad. Mert ezek az 

erények szolgálnak eszközül a léleknek az Istennel való egyesüléshez. Ezek segítenek abban, 

hogy ne hallgasson az ördögre, illetve az önszeretetre, amelyek meg akarják akadályozni őt a teljes 

lemondásban mindarról, ami nem Isten, illetve nem vezet Istenhez. Akadályozni akarnák a szűk 

úton, azaz az értelem, az emlékezet és az akarat teljes kiüresítése útján. Ahogyan tehát az első 

gyümölcs a testünkkel, az érzékkel kapcsolatos tehetségeinket segítette, hogy eljuthassunk a hit 

megélésére, úgy a második gyümölcs a lelki képességeinket teszi alkalmassá Isten befogadására.  

 3. Amint a fa gyümölcse a sötétben is érlelődik, úgy lelkünk a sötét éjszakában is további 

gyümölcsöket hoz. Erről Keresztes Szent János így ír: „Isten titokzatos módon tanítja a lelket a 

tökéletes szeretetre” (A lélek sötét éjszakája, A szellemi rész sötét éjszakája II. könyv 5. fejezet). A 

lélek sötét éjszakájával ugyanis Isten sajátos hatással van a lélekre. Megtisztítja a tudatlanságaitól, 

illetve a gyarlóságaitól. Tehát amikor Isten nemcsak tanítja a lelket a tökéletes szeretetre, 

hanem meg is ajándékozza a tökéletes szeretettel, vagyis önmagával, mert Isten a szeretet (1 Jn 

4,16). Ezt belénk öntött szemlélődésnek, vagy misztikus teológiának nevezzük. Nem baj, ha nem 

látjuk a sötétben lelkünk fája gyümölcsének érlelődését, elég, ha tudjuk, hogy érlelődik, hogy egyre 

zamatosabb lesz, értékesebb, kívánatosabb, gyönyörűségesebb, szépségesebb. Elég tudnunk, hogy 

az isteni Gazda szeme lát minket a sötétben is! 
 Tehát ebben a sötét éjszakában a lélek nem tesz egyebet, minthogy szeretettel figyel 

Istenre, vagyis  

 – a lelki szemével rátekint,  

 – hallgatja Őt, vagyis lelki fülével vágyódik meghallani léptei neszét, ahogyan érkezik,  

 – szavát, amelyet szívéből sugall a szívünkbe, illetve a lélek magába fogadja Isten 

világosságát. A szívébe engedi ezt a világot.  

 Nem baj, hogyha nem érzi, nem baj, hogyha nem érti, hogy mi történik vele, elég, ha tudja:  

 Isten megtisztítja és megvilágosítja őt, és ilyen módon készíti elő a Vele való szerető 

egyesülésre. Bárcsak Istennek erre a tevékenységére – amellyel tanít a tökéletes szeretetre, és 

nekünk is ajándékozza ezt az isteni örök szeretetet – egyre jobban elő tudnánk készíteni a 

szívünket! 

 4. Az átalakulás negyedik gyümölcsét, a szellemi fényt így tanítja Keresztes Szent János: 

„Ez a szellemi fény nem más, mint a szeretetteljes tudás Istenről, Akihez hasonulnia, és Akivel 

egyesülnie kell a léleknek” (A lélek sötét éjszakája, A szellemi rész sötét éjszakája, X. fejezet). Itt 

megláthatja a lélek, hogy a könyörgő szavára: (Uram, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!) Isten 

válaszolt neki és irgalmazott. Isten az irgalmas szeretetével e földi tájakról magához vonja a 

lelket az égi hazába! A lélek megélheti, hogy már nem itt van, hanem ott, Istennél. Imaszó gyanánt 

mondogassuk: „Nem itt, hanem ott, Nálad!” Micsoda világos látása ez a valóságnak: hogy a lét 

teljesebbik része Isten világa, ahová meghívást kaptunk. Életünk stílusa ezentúl ez legyen: „Nem 

itt, hanem ott, Nálad, Uram!” A Te szellemi fényességed tágas világában élünk.  

 5. A sötét éjszaka átalakító tevékenységének ötödik gyümölcse a nyugalom és a béke. A 

szemlélődés éjszakájában a lélek olyan nyugalomra és békére készül fel, amely mélységében és 

gyönyörűségében  felülmúl minden elképzelést (vö. Fil 4,7). Ezért azt a korábbi békét – amely még 

tele volt tökéletlenséggel – a léleknek még teljesen ki kell küszöbölnie magából, mert az egyáltalán 

nem volt igazi béke, még ha kettős békének is mutatkozott. A lélek ugyanis azt érezte, hogy már 

megszerezte az érzéki és szellemi megismerés békéjét, érzékeivel és szellemével úgy tapasztalta, 

hogy ez a béke teljesen körülveszi. De az igazi béke reménye arra készteti, hogy tovább harcoljon 

és küzdjön. Amikor tehát hagyja magát Istentől egészen kiüresíteni, akkor a lélek ebben az 

éjszakában a tökéletesség állapotába jut. Az erények és az ajándékok mérhetetlen kincsét fogja 

elnyerni Istentől és élvezni. Ezért szükséges, hogy előtte egészen üres és szegény legyen, és 
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megélje az Istentől való teljes kifosztottságot, hogy mentes legyen a földi dolgok vonzásától. Akkor 

lesz szabad az égi dolgok vonzására (A szellemi rész sötét éjszakája 5. és 9. fejezet). 

 

 III. Mi kell ahhoz, hogy a lélek eljusson erre a magaslatra? 

 

 Ehhez az szükséges, hogy a szemlélődésnek ezen sötét éjszakája megsemmisítse őt, 

mindentől elszakítsa, és mindenből kiüresítse. Mert az a fény, amely neki van szánva, az végtelenül 

magas „hullámhosszú” isteni fény, amelyet az értelem a maga természetes állapotában nem képes 

felfogni.  

 1. Ezért szükséges, hogy először is az értelem megtisztuljon, vagyis a teremtmények 

szemlélését illetően homályba boruljon, ne azokat nézze, hanem azokat elhagyva Istenhez 

irányuljon; mert ha a teremtményeket el nem hagyja, nem foglalja el az értelmét az isteni 

megvilágosítás és fény.  

 2. Ezért másodszor az szükséges, hogy az akarat szellemivé váljon, hogy ez a szerető 

vonzalom – amelyet az isteni egyesülésben kap – maga is isteni és ennek következtében nagyon 

szellemi, fennkölt és gyengéd, nagyon benső legyen, messze felülmúlja az akarat minden 

természetes és gyarló vonzalmát, érzelmét és minden törekvését.  

 Azért tehát, hogy az akarat a szerető egyesülésben megtanulja élvezni ezt az isteni 

vonzalmat, ezt az annyira magasztos örömet, előbb meg kell tisztulnia, és meg kell semmisülnie az 

összes vonzalmai és érzelmei tekintetében, hogy ne legyen benne ellenállás Istennel szemben! A 

régi embert levetve új és boldog életet él (vö. Ef 4,22.24; Kol 3,9.10), amelyben a lélek egyesülve 

van Istenével. Kilép önmagából és belép Istenbe.  

 Amikor az Úr parancsot adott Mózesnek: menjen fel a Hóreb hegyére, hogy ott majd átadja 

neki a szövetség két kőtábláját, akkor Mózes elindult fel a hegyre (vö. Ter 19,3). A Szentírás így 

folytatja: Mózes belépett a felhőbe, (Kiv 24,5), amelyben Isten volt. Itt megáll a szó, elakad a 

lélegzet, véget ér az evilág, kezdődik a túlvilág, megszűnik az itt, megvalósul az ott. Isten az, Aki 

megmutatja a Jelenvalóságát a hegyre felfelé törekvő embernek. Itt az ember már nem méricskél, de 

mégis tudja: megérte a sötét éjszakán Isten vezetésével keresztülmenni, hogy önmagától teljesen 

kiüresedve egészen betöltődhessen Istennel. Keresztes Szent János szavával: „A semmi helyét 

elfoglalta a Minden.”  

 Hogy ott, abban az isteni világban mi történik, azt Keresztes Szent János A szellemi páros 

ének című könyvében magyarázza (365-373., 386-389., 410-417. sz. imaóra).  

 Vágyódjunk arra az énekre, amelyet lelkünk isteni Vőlegényével örökre zenghetünk majd 

ama világban! A szív és a lélek gyönyörűséges együtt rezdülése, egybecsengése, egymásba 

olvadása jellemzi ezt az éneket! 

  

Befejezésül méltatlanságunk tudatában énekeljük újra a 138. számú éneket: 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba eljönni légy jó. 

 Mondjad csak egy szóval kérlek, és meggyógyul az én lelkem.  
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147. Legyünk üres edény Isten befogadására! 

 

 

Bevezető imának a 126. számú éneket imádkozzuk: 

 Ó áldott, szent Istenem, az Oltáriszentségben, édes Jézus. 

 Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár, édes Jézus, édes Jézus. 

 Ó lelkem, szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus. 

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, édes Jézus, édes Jézus. 

 

 Az ószövetségi imádkozó embernek a kinyilatkoztatás által hitelesített fohászával kezdjük 

mai imánkat: Igazságod szerint vezess, taníts engem, Uram, mivel Te vagy az én megmentő Istenem 

(Zsolt 24,5). Isten igazsága nem más, mint az Ő végtelen szentsége, az Ő végtelen szeretete, és az Ő 

végtelen hűsége. Amikor most az Úr elé állunk, akkor merjük kérni: „Vezess engem, Uram, a Te 

szentségedre, szeretetedre és a Te hűségedre!” Ezzel a kéréssel mintegy kiszolgáltatjuk magunkat 

Istennek, rábízzuk magunkat az Ő vezetésére. Amikor ezt kérjük: Taníts engem, Uram!, akkor 

ugyanez a készség nyilvánul meg a szívünkben Isten felé: „Uram, a te tanítványod akarok lenni! 

Készségesen megteszem, amit kérsz, készségesen elfogadom, amit adsz. Azért fogadom el, mert Te 

Isten vagy, Te az én Istenem vagy.” Az pedig, hogy Ő az én megmentő Istenem, azt jelenti, hogy Ő 

az én üdvösségem Istene, Aki a pokoltól, a kárhozattól megment, Aki az Ő saját örök életének, örök 

boldogságának a részesévé akar tenni. Persze hogy hagyom, hogy vezessen és tanítson.  

 

 Az érzékek sötét éjszakája, valamint a lélek aktív, illetve passzív éjszakája mutatja, hogy 

Isten milyen nagy szeretettel alakítja a kiválasztott lelket. Ha elfogadjuk Istennek ezt a vezetését, 

ezt a tanítását, akkor nem félünk a sötétben. 

 Most, az imádság közben, hunyjuk be a szemünket és próbáljuk „megtapasztalni” a 

sötétséget! A sötétség nem ellenség, hanem hű barát. Nem a félelem órája, hanem az Istennel való 

találkozás előkészülete. A sötétség azért is jó, mert akkor nem látunk, és semmi sem vonja el a 

figyelmünket. 
 Az ószövetségi imádkozó azt mondja: Olyanná lettem, mint az összetört edény (Zsolt 30,13). 

Amikor az imádságban egyéb hatások, benyomások érnek, akkor az áhítatunk, az Istenre 

figyelésünk, az Istenbe kapcsolódásunk összetörik, darabokra hullik. Lelkünk összeszedettsége 

azonban nem olyan, mint a cserépedény, amelyet – miután összetörött – már nem lehet eredeti 

épségébe újra összeilleszteni, hanem éppen az újra- és újraindulás által helyre lehet állítani. Tehát, 

ha azt vesszük észre, hogy összetört bennünk az áhítat, akkor hagyjuk el azt, ami összetörte, és 

szedjük össze magunkat! Az Úr pedig segít, hogy újra egész lélekkel Feléje tudjunk fordulni. Ha 

valami elvonta gondolatunkat, a figyelmünket, akkor szedjük össze a széthullott 

„gondolatcserepeket”, tegyük bele az Úr Jézus kezébe, és Ő összerakja! Isten ugyanis azt mondta: 

„A sötétségből támadjon fény”, világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy felragyogjon 

nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ezt a kincset törékeny cserépedényben 

őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.” (2 Kor 

4,6.7)  

 

I. A törékeny cserépedénynek üresnek kell lennie ahhoz, hogy az erő, Isten ereje 

beleáradhasson! 

 

Azért szükséges, hogy a lélekből Isten világossága elűzze a sötétséget, és felragyogjon számunkra 

az Ő dicsőségének ismerete, vagyis Isten titkának belső megtapasztalása, a misztikus ismeret, az a 

titokzatos ismeret, amelyet Jézus Krisztus közvetít a számunkra. Aki látja Őt, látja az Atyát is (vö. 

Jn 14,9). Itt már lehet szabadon lélegezni, fellélegezni, át lehet engedni a vezetést Istennek. Itt 

már lehet boldogan hagyni, hogy Isten ereje és világossága beleáradjon lelkünk törékeny 

cserépedényébe. Azért akarjunk üres cserépedény lenni, hogy befogadhassuk Istent!  
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 Hogy a lelkem üres edény legyen, odaadom: 

 1. a látást. Amikor becsukom a szememet, üresebb leszek az információkkal, és 

valamiképpen „sötétben maradok”. Hogyha valami szépet láthatnék, arról lemondhatok, vagyis 

odaadom Istennek, hogy inkább Őt nézzem! Az a sok szép, ami a világban van – amit az Úristen 

a mi szolgálatunkra, hitünk növelésére, lelkünknek az Istenhez való vezetésére teremtett –, azáltal 

hogy odaadom, vagyis nem azokat nézem, Istenhez kapcsol a nem-látás által. A teremtmények 

nem-látása által szabadabb lesz a lelkem Isten meglátására. Ezt az isteni dicsőséget szeretnénk látni, 

felismerni Jézus Krisztus arcán.  

 2. a hallást. Nem arra figyelek, ami kívülről jön, hanem Istenre szeretnék figyelni. Ha én a 

Zsoltárossal kérhetem Istentől: „Fordítsd felém füledet!” (Zsolt 30,3), akkor Isten is joggal kérheti 

tőlem: „Gyermekem, fordítsd felém füledet!”Azzal, hogy nem a teremtés zajára figyelek, valami 

csendet tudok megtapasztalni. Hallgatom a csendet, hallgatom Istent. Amikor Istent hallgatom, 

akkor a Zsoltáros készségével forduljak én is Istenhez: „Mit adhatok még az Úrnak?” (Zsolt 

115,12). Itt azon van a hangsúly, hogy még mit adhatok az eddigieken túl. Ha már odaadtam 

Istennek a teremtmények nézését, akkor most odaadhatom a hallgatásomat is.  

 3. az időmet. Odaadom például most életemnek ezt az óráját, amelyben nem mással akarok 

foglalkozni, hanem Istennel. 

 4. a lelkem figyelmét, vagyis ráirányíthatom a lelkemet Istenre. Utána sóvárogok és 

hagyom, hogy Rajta nyugodjék a lelkem! Ha odaadtam Neki, ne vonjam vissza! Nincs szebb, jobb, 

nagyobb, szentebb, igazabb, Akire vagy amire irányulhatnék, mint Isten! Ha a Zsoltáros azt tanítja: 

Az Úr szeme az igazakon nyugszik (Zsolt 33,16), akkor az én feladatom az, hogy az én szemem 

pedig Istenen nyugodjék! Nagyon csendesen, lágyan, szelíden pihenjen meg lelkem tekintete 

Istenemen! Lám, azt kerestem: Mit adhatok még az Úrnak?, s ugyanakkor én kapok: Az Úr békéjét, 

az Úrban való megnyugvást.  

 5. a lélegzetemet, a fizikai levegő-vételt, életemnek ezt a szüntelen tevékenységét, amely 

nélkül nem tudok élni. Minden lélegzetemet adjam oda az Úrnak! Mondjam neki: „Te légy az én 

életem, Te légy az én éltetőm!” 

 6. a másra elkalandozó gondolataimat, vágyaimat! Minden gondolatom és vágyam Nála 

legyen! Mondogassam Neki a Zsoltárossal: Mint szarvas sóvárog a forrás vízére, úgy áhít a lelkem 

Téged, Istenem! Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek, hogy megjelenjek 

az Ő színe előtt? Vagyis arra gondolok: „Mikor mehetek, hogy meglássam a Te arcodat, 

Uram?” A Zsoltáros így folytatja: „Szomorkodik bennem a lélek, ezért röpül Hozzád gondolatom” 

(Zsolt 42,2.3). „Azért vagyok szomorú, mert még nem látom arcom Szabadítóját. De ez az Utánad 

való epekedés, vágyakozás azt eredményezi, hogy Reád gondolok.” Isten pedig arra vágyakozik, 

hogy betöltse az én ürességemet, hogy Benne legyen az én lelkemben.  

 

II. A lélek tudja, hogy Isten benne van, ő pedig Istenben 

 

A misztikus élmény, vagyis a titokzatos Isten megtapasztalása az egymásban levés tudata, annak 

megtapasztalása, amit Jézus is annyiszor mond: Ő énbennem, én Őbenne (Jn 15,5; 17,23). A 

misztikus imádság tehát az egymásra figyelés állapota: Isten szeretettel tekintetre méltatta az Ő 

alázatos kis teremtményét (Lk 1,48), a teremtmény pedig szeretettel feltekint Urára, Istenére. 

Amikor Isten és a lélek kölcsönösen egymásnak adják magukat, akkor megszületik a 

kölcsönösen egymásnak örülés titokzatos (misztikus) élménye. Ezért érdemes üres edénynek 

lennünk, mert akkor befogadó lélekkel tudjuk engedni, hogy Ő érvényesüljön a mi életünkben, 

hogy beleárassza szeretetét a lelkünkbe. 

 1. A Zsoltáros így dadog: „Harsognak zuhatagjaid, a mély örvény kiált a másik örvénynek” 

(Zsolt 41,8). Amikor megtapasztaljuk, hogy Istennek az áramlása az emberi lélek mélységének 

minden kavargó hullámán átzuhog, akkor az történik, hogy nemcsak átzuhog felettünk, hanem 

belénk is árad ez a folytonosan felénk hullámzó isteni szeretet! A Zsoltáros így folytatja: 

„Árassza rám az Úr irgalmát naphosszat!” (Zsolt 41,9). Ez a Jézus-ima megvalósulását tükrözi: 

Isten naphosszat, vagyis szüntelenül irgalmaz nekünk, azaz belénk árasztja irgalmas szeretetét. 



151/131 

 
Bennünk van! 

 2. Jeremiás próféta pedig így imádkozik: „Ha a szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem 

őket; kedvem telt szavadban és öröme szívemnek. Mert a Te nevedet viselem, Uram, Seregek 

Istene!” (Jer 15,16). Istennek nemcsak a szavát fogadhatjuk be, hanem Őt magát is, Aki mondja a 

szót. Ha kedvünk telik igéjében, ha szavának örül a szívünk, akkor mennyivel inkább az Igét, az 

örök Igét kimondó Istenben telik kedvünk, és lesz benne szívünknek öröme!  
 3. A lélek megélheti: Már nemcsak Isten szava van bennünk, hanem Ő van mibennünk, 

betölt önmagával; mi pedig Őbenne, hiszen nemcsak ránk gondolt, hanem kimondta a nevünket, 

vagyis ott vagyunk Őbenne, ott vagyunk a szeretetében.  

 4. Sőt nemcsak azt tapasztalhatjuk meg, hogy mi vágyva vágytunk az Úrra, és Ő lehajolt 

hozzánk (vö. Zsolt 39,2), hanem azt is, hogy Ő betöltött önmagával. Ezért mondja az Úr: Boldogok, 

akik Isten szavát hallják, és azt a szívükben megőrzik (Lk 11,28). Még boldogabb, aki magát Istent 

tudja megőrizni a szívében! A Zsoltáros, ez a nagy istenkereső ember ezért meri mondani: 

„Ujjongjanak és reméljenek benned az Istent keresők, és kiáltsák szüntelen: Hatalmas az Úr!” 

(Zsolt 39,17). Akit ugyanis az Úr betölt, az már belülről tudja: milyen nagy az Isten. Érdemes 

tehát a lelkünk edényét üressé tenni, hogy Isten egészen betölthessen önmagával!  

 

Befejezésül a 127. számú éneket imádkozzuk:  

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába,  

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el ne távozzál! 
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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, 
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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 



151/134 

 
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!” 
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 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.  
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149. „A szeretet tüzében égve kisurranék egy titkos lépcsőn” 

 

 

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. 

 

I. Hogyan emelkedik a lélek Istenhez?  

 

Keresztes Szent János A Kármelhegy útja c. könyvében egy rajzzal illusztrálja, hogy a lélek hogyan 

emelkedik fel az imádság hegyén Istenhez. Az érzékek és a lélek sötét éjszakájában három út indul 

el a hegy lábánál: a földi javak útja, az égi javak útja, és a semmi útja.  

 

 1. Keresztes Szent János tanítja: Aki a földi javak útján indul el, az a tévelygés útjára tér, 

mert a földi javak ugyan egy darabig széles, kényelmes úton vezetnek, de minél jobban töri magát a 

lélek ezek után, annál szegényebb lesz. Széles az az út, amely a romlásba visz (Mt 7,13). Ez az út 

nem vezet fel a hegyre.  

 2. Az égi javak útja már értékesebb, mert ezen az úton a lélek érzi azt, hogy hivatása a 

mennyország, és neki oda kell eljutnia. De ha az égi javakat csak magának keresi az ember, akkor 

ezeket keresve keveset szerez. Többet ért volna el a szűk úton. Sok időt veszít el az égi javak 

keresésével, és igazán nem jut el a hegy magasára. A tökéletességre ugyanis az a szűk út vezet (Mt 

7,14), amelyről az Úr Jézus beszél.  

 3. A lemondás útja. Itt nincs pihenés, nincs köztisztelet, nincs szabadság, nincs élvezet, 

nincs földi tudomány, nincs öröm, nincs emberi biztonság, emberi dicsőség és emberi vigasztalás. 

Az út jelzőtáblájára az van írva: „Annál több leszel, minél kevesebb akarsz lenni!” A semmi 

ösvénye – tehát amikor az ember se a földi javakhoz, se az égi javakhoz nem ragaszkodik – vezet a 

hegyen felfelé. A lélek megéli: „Amióta nem keresem a magam érdekét, mindent önként 

megad Isten! Amióta semmivé lettem, semmim sem hiányzik.” A tökéletes önmegtagadás, 

lemondás, vagyis a semmi útján a négy sarkalatos erény vezet tovább: az igazságosság, az erősség, 

az okosság és a mérsékletesség. 

 

 Ezek még emberi erővel megszerezhető magatartásformák. De ahol az emberi erő már nem 

tud továbbhaladni a hegyen felfelé, ott Isten jön a lélek segítségére a Szentlélek hét ajándékával: a 

bölcsesség, a (jó)tanács, a tudomány, az értelem, a lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem 

ajándékával, illetve a (Szent)lélek gyümölcseivel: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal 5,22.23). 

 A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei segítenek még feljebb a hegyen a hit, a remény és a 

szeretet gyakorlásában.  

 Ezen isteni erényekkel – tehát amelyeknek Isten a tárgya, Isten a motívuma, és Isten a 

létrehozója – a lélek egyre magasabbra jut a hegyen, ahol isteni csend, isteni bölcsesség és állandó 

isteni lakoma fogadja. Ezen a hegyen nem lakik más, mint Isten fölsége és dicsősége.  

 

 Az istenszerető lélek – aki tehát tudja, hogy hová akarja őt elvezetni Isten – szívesen 

vállalja az érzékek és a lélek éjszakáját. Mindent hátrahagy, semmihez sem ragaszkodik, 

csakhogy Istent egészen elnyerje. Szent Pál ezt így mondja: „Amit egykor előnyömnek tekintettem, 

azt Krisztusért akadálynak tartom, sőt Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten 

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

elnyerhessem, és Hozzá tartozzam.” (Fil 3,7.8)  
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II. Istenhez való eljutásunk 

Ez a téma, az Istenhez való eljutás témája annyira fontos, hogy Keresztes Szent János még 

egyszer, egy másik megközelítésben is segítséget ad ehhez. A lélek dala (Sötét nagy 
éjszakán) című költeményében leírja azt a boldog élményt, amelyben a lélek végül is 

kimegy önmagából, hogy a titkos lépcsőn eljusson szerelmes Istenéhez, és egészen 
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belesemmisüljön, beleroskadjon az Ő isteni szeretetébe.  

 

 

Most A lélek dala című költeménynek csak az első két versszakát nézzük:  

 
Sötét nagy éjszakán,  
A szeretet tüzében égve, 
Ó boldog pillanat! 
Kisurranék csöndben, titokban, 
Mikor házam már elpihent. 
 
Sötétben és biztosan, 
Egy titkos lépcsőn, álruhában, 
Ó boldog pillanat! 
Sötétben és rejtőzve-bújva, 
Mikor házam már elpihent. 
 

 Ezekből a versszakokból véssünk most a szívünkbe három gondolatot: 

 1. A szeretet tüzében kell égni, csöndben, „amikor a házam népe már elpihent”, akkor 

menjek ki önmagamból, felfelé „egy titkos lépcsőn”, egészen Istenhez!  

 2. Azért kellett tehát az elcsendesedés imája és az összeszedettség imája, hogy a lelkem háza 

a szenvedélyektől elcsituljon, lelkem elpihenjen Istenben, föléje kerüljön az evilág zavaró 

tényeinek.  

 3. Ez tehát a lélek megtisztulásának az útja, amikor az értelem és az akarat elveszíti földi 

támpontjait, egyedül Istenre akar ugyanis támaszkodni. A lélek elhagyja az alacsony színvonalú 

megértést, a gyönge természetű szeretetet – ahogyan Keresztes Szent János mondja –, sőt Isten 

élvezetének azt a szűkös és szegényes módját is, amelyet a maga erejével érhetett el. A boldog 

pillanat az, amikor a lélek – mert szenvedélyei elcsendesedtek, képességei végül is elpihentek –, 

önmagából kiosonva, csendben kimenve eljut a helyes működéshez, az Istennel való megfelelő 

érintkezéshez, mert már érvényesül benne Isten hívó szava. Ezt úgy kell érteni, hogy az értelem 

kisurrant önmagából, az emberiből, és istenivé lett, Istennel egyesült. Már nem azon a korlátolt és 

gyönge módon, mint annak előtte, hanem valami fölségesebb módon tud, ért; mert már az isteni 

bölcsességgel egyesült. Az emberi akarat is kimegy önmagából, és istenivé változik, mert eggyé 

lett az isteni Szeretettel, és az isteni Szellem erejével és tisztaságával szeret. De átalakult maga az 

emlékezet is, hogy tárháza legyen minden örök gondolatnak, amely Isten dicsőségét hirdeti. 

Egyszóval az érzékek és a lélek éjszakája által megtisztul a régi ember. Az összes lelki erők 

megújulnak, isteni természetűvé és gyönyörűségessé válnak. (A lélek sötét éjszakája, A szellemi 

rész sötét éjszakája, 4. fejezet).  

 

 III. Most, az imádság csendjében figyeljünk a szeretetünk tüzére!  

 

 1. Engedjük, hogy egyre jobban égjen az a láng, amelyet Isten gyújtott meg benne! Ha nincs 

elég oxigén, a tűz elalszik. De ha jó légáramlás van, akkor lobogni kezd. Amikor Jézus azt mondja: 

– „A szél ott fúj, ahol akar” (Jn 3,8) –, akkor ezt a Szentlélekről tanítja. Az Ő szent fuvallatát 

engedjük be a lelkünkbe, hogy szeretetének tüzét egyre lobogóbbá tegye bennünk! Ahogyan a tűz 

lángjai egyre felfelé törekszenek, úgy próbáljunk mi is önmagunkból kilépni, és az ég felé, az ég 

Ura felé törekedni! A tábortűz lángjai a földről belenyújtózkodnak az égbe. Ahol a földi tűz 

látható lángjai véget érnek, ott kezdődik az ég, és a meleg egyre feljebb száll. Amikor egy kicsit is 

ki tudunk végre menni önmagunkból, a földi érdekeltségeinkből, földhöz kötözöttségeinkből, akkor 

tudnunk kell, hogy felettünk már a mennyország tárulkozik ki.  

 2. A tűz lángja szüntelenül lobog, egyszer alacsonyabban lángol, máskor magasabban lobog. 
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A lelki élet útján, az Istenhez való felhatolás útján is ilyen változatossággal találkozunk: egyszer 

fenn, egyszer lenn van a lélek. Keresztes Szent János úgy mondja: „A titkos szemlélődés hatásai a 

lelket egyrészt Istenhez emelik, másrészt pedig önmagában megalázzák, vagyis kicsivé teszik. De 

ezeknek a hatásoknak vagy isteni közléseknek az a sajátosságuk, hogy amikor a lélek felismeri a 

saját kicsinységét Isten előtt, akkor emeli fel magához Isten a lelket”. Jézus ezt így tanította: „Aki 

megalázza magát, azt felmagasztalják” (Lk 14,11).  

 3. A szemlélődés imaállapotának a rendes menete – amíg csak el nem éri a nyugalmi 

állapotot – ez: egyszer emelkedik a lélek, máskor meg süllyed. Ennek az az oka, hogy a 

tökéletesség nem más, mint tökéletes szeretete Istennek, és megvetése önmagunknak. Az Isten 

iránti szeretet Istenhez emel, az önmagunk ismerete pedig lefelé visz, mert megmutatja, hogy 

milyen kicsinyek vagyunk Isten előtt. Amikor azonban a lélek végre eljut Istenhez és egyesül Vele, 

akkor ez az állapot megszűnik, már nem lesz emelkedés és süllyedés a lelki életben, mert a lélek 

megnyugszik Istenben. 

 Ezt az utat Keresztes Szent János lépcsőnek vagy létrának mondja, amelynek az előképe az 

a létra, amelyet Jákob pátriárka látott az álmában (Ter 28,12). A létra legfelső fokán pedig Isten 

van! A létra Istenhez van támasztva, Aki rajta nyugszik. Jákob látomása a létráról is éjjel történt, és 

ez kifejezi az Istenhez vezető út jellegét, a sötétséget, mindannak az elhagyását, ami evilági, vagyis 

Istentől elszakítani akaró tényező, ami megakadályoz a Hozzá való felemelkedésben.  

 

 A szemlélődés nem más, mint a szeretet tudománya, nem más, mint Isten belénk öntött 

szerető ismerete. Isten egyidejűleg megvilágosítja és szeretetre lobbantja a lelket, míg csak fokról 

fokra fel nem vezeti őt a mennybe, önmagához.  

 Ezért mondja Keresztes Szent János titkos lépcsőnek a szeretet Istenhez vezető útját. Azért 

titkos lépcső ez, mert az Isteni Bölcsesség és Szeretet a szeretet útján titokzatos módon árad a 

lélekbe. Hogy miként történik ez, azt nem tudja sem a lélek, sem más, sőt a gonosz lélek sem! A 

lelket oktató Tanítómester ugyanis lényege szerint a lélek mélyén rejtőzik, ott, ahová sem a gonosz 

szellem, sem a természetes érzékelő és értelmi megismerő képesség nem tud behatolni. Egyes-

egyedül a szeretet az, ami a lelket Istenhez köti, és egyesíti Vele. 

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk:  

 Hol vagy én szerelmes, Jézus Krisztusom?  

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltom? 

 Adj világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt.  
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C) A SZERETET LÉPCSŐI 

 

 

150. A szeretet lépcsőjének tíz foka, I. (1–5. fok) 

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj.  

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe. 

 Jézus legyen írva minden levelében,  

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében. 

 

 Keresztes Szent János: A lélek dala című költeményében „egy titkos lépcső”-ről beszél: „A 

szeretet tüzében égve kisurranék egy titkos lépcsőn.” Ez a titkos lépcső nem más, mint a szeretet 

létrája, amelynek csúcsán a mennyország Ura vár minket. Keresztes Szent János az isteni szeretet 

misztikus lépcsőjének tíz fokát Clairvaux-i Szent Bernát és Aquinói Szent Tamás alapján fejtegeti 

(A lélek sötét éjszakája, A szellemi rész sötét éjszakája II. könyv 18-19. fejezet; Szent Edith Stein: 

A kereszt tudománya, 173. oldal).  

 

 1. A szeretet – amely segítségével Istenhez, az Ő szent hegyére juthatunk fel – első foka az 

üdvös betegség vagy elaléltság.  

 Isten azért teremtette a világot, hogy itt a földön megtaláljuk a mennyországba vezető utat. 

A világ tehát nem ellensége Istennek, hanem barátja. Érdemes tudatosítani: az evilág az istenellenes 

világot jelenti, az Isten nélküli világot, amely nem vezet közelebb Istenhez. A lélek azért hagyja 

ott az evilág dolgait, hogy továbbmehessen, hogy a lépcsőn fölfelé haladjon Istenhez. A lélek (a 

menyasszony) mondja: Éjszaka – amikor sötét volt – ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem, de 

nem találtam.  Azért hát felkelek, és bejárom a várost, keresem az utcákon és a tereken, akit szeret a 

lelkem. Hiába kerestem, nem találtam! (Én 3,1.2). A szeretettől elalélt lélek elszakad az evilági 

dolgoktól. A jegyes Jeruzsálem leányait kéri: Ha megtaláljátok az én szerelmesemet, vigyétek hírül 

neki, hogy a szerelmem miatt ellankadok (vö. Én 5,8). Ez az ellankadás nem halálos betegség, 

hanem Isten dicsőségére szolgál, mert általa a lélek meghal a bűnnek, és mindannak, ami nem Isten, 

mégpedig magáért Istenért: Utánad vágyakozik a lelkem, Istenem! (Zsolt 118,81). A szemlélődő 

megtisztulás első lépcsője tehát azt eredményezi, hogy a lélek semmiféle földi dologban nem képes 

örömet, vigasztalást vagy kielégítést találni.  

 

 1.1) Próbáljunk most a teremtmények fölé „lépni”, és a csendben kimenni önmagunkból, 

ebből a kicsiny teremtményi világból, felfelé! Nem baj, ha még nem látjuk a legfelső lépcsőfokot. 

Ha egy pincehelységből felfelé megyünk, és a lépcső kanyarokkal van megépítve, nem láthatjuk a 

lépcső tetején a napvilágot, mégis bátran elindulunk felfelé, mert tudjuk, hogy a lépcső tetején 

világosság van. Bátorság kell az elinduláshoz. Ne félj! – mondta az Úr Gábor angyal által Máriának 

(Lk 1,30), s nekünk is ezt üzeni. Mária sem látta, hogy mi lesz a vége annak az útnak, amelyre Isten 

meghívta őt, de bátran elindult, és testével és lelkével a mennyország magasába jutott. Ha ilyen 

nagyszerű példa van előttünk, akkor ne méricskéljünk, ne ijedezzünk, hanem vágjunk neki a 

mennyországba vezető útnak azzal, hogy a teremtmények fölé akarunk emelkedni, amelyek 

elvonnának Isten mennyei országától. Az Énekek éneke menyasszonya a szeretettől lankadt el. 

 Indítsuk fel a szívünkben az Istent szerető lélek epekedő vágyakozását! Hányszor kerestük 

már mi is az Urat, és nem találtuk. Meg kell értenünk: a Bibliában mindig rólunk van szó! Mi 

vagyunk a menyasszony, aki keresi az isteni Vőlegényt. A lelki élet éjszakája is csak arra jó, 
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hogy az isteni Vőlegény utáni epekedésünk még nagyobb legyen. A lelki éjszakában valami 

megsemmisülésről van szó, amellyel meghalunk önmagunknak, hogy attól kezdve már lelkünk 

isteni Szerelmesének éljen. Ha a teremtmények rendetlen vonzásából ki tudunk szabadulni, akkor a 

lelkünk könnyebben tud a szeretet lépcsőjén felfelé továbbmenni. Mondogassuk ima gyanánt: 

„Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony Te méltó vagy!” (Ho. 157). 

Az Énekek éneke menyasszonyával mondjuk: „Jeruzsálem leányai, kérlek benneteket, hogyha 

rátaláltok az én szerelmemre”... „Mit mondjatok neki? Hogy a szerelmembe belebetegedtem” (Én 

5,8). A lélek elaléltsága azt jelenti, hogy elgyengül. Az, hogy a lélek elgyengül, eleped az isteni 

Vőlegény iránti szeretettől, nem betegséget jelent, hanem hatalmas erőt, a szeretet erejét. Amikor a 

menyasszony a szerelembe belebetegszik, az azt jelenti, hogy az isteni Vőlegény nélkül lenne 

igazán beteg, de ha Vele van, akkor élete van. Ezért van az, hogy a lélek már semmiféle evilági 

dologban nem képes megnyugvást, örömet, vigasztalást vagy kielégítést találni. Ha sikerül fellépni 

a szeretet első fokára, akkor már nem a földön áll, hanem a földet elhagyva, egy lépéssel közelebb 

jut a mennyországhoz, s az ég felé irányul. Emelkedett lelkülettel, a földnél magasabb régiókban 

akar élni! Szítsuk tehát a lelkünkben ezt az Isten utáni vágyat, szerető epekedést!  

 1.2) Vegyük észre, hogy nemcsak mi törekszünk a szeretetre, hanem az isteni Vőlegény is 

szítja szívünk szeretetét a Szent Szeretet, a Szentlélek által! De boldog is az ember, ha egyszer 

megtapasztalja szívében az isteni szeretet fellobbanását! Legyünk tehát gyengék a magunk 

akaratának a teljesítésében! Aléljunk el a szeretettől! Ez azt jelenti, hogy minden másra gyengék 

leszünk, és csak a szeretetre vagyunk erősek! Ez nem olyan megtántorodás, mint amikor az 

ember a pincéből megindul felfelé, és elszédül. Ne féljünk, nem fogjuk megütni magunkat, mert a 

mi szerelmes Istenünk kezébe ajánlottuk már az életünket, a lelkünket (vö. Zsolt 30,6). Ő már 

angyalainak parancsolt felőlünk, hogy kőbe ne üssük a lábunkat (vö. Zsolt 90,11.12). Ha itt 

elalélunk, nem leesünk, hanem felfelé, az Ő szerelmébe hullunk bele. Ahogyan A lélek dala című 

vers utolsó sorában áll: „Minden bút, gondot feledve leroskadék a liliomok közé.” Nem baj, ha még 

nem érezzük ezt az isteni illatot, az az isteni miliő akkor is ott van, és már körülvesz. Tudnunk kell: 

ölelő karjai közé roskadunk. Nem baj, ha még olyan sötét van, mint a lépcső legalján, hogy nem 

látjuk az Ő arcát. Elég, ha hisszük: átölelve tartja a lelkünket. Amikor a lélek már kezd valamit 

megérezni, megtapasztalni Istennek ebből az őt átölelő szeretetéből, ez már a szemlélődő imádság, 

ez már Isten szeretetének a megtapasztalása. Belső tudás ez nemcsak arról, hogy van Isten, hanem 

arról is, hogy szeret minket az Isten! 

 1.3) Az Énekek éneke menyasszonya Jeruzsálem leányait kérte: Vigyék hírül a 

Vőlegényének, hogy szerelme miatt ellankad (vö. Én 5,8). Mi pedig a szép Szűzanyát, a szent 

angyalokat, kedves szentjeinket és a teremtményeket kérjük: Vigyék hírül a mi szerelmes 

Jézusunknak, hogy  

 – az utána való vágyakozástól elalélunk,  

 – az iránta való szerelme miatt ellankadunk,  

 – készek vagyunk gyengék lenni, hogy Krisztus ereje lakjék bennünk, és Isten szeretete 

töltsön be! (vö. 2 Kor 12,9).  

 Ebben a megtapasztalt szeretetben a lélek már azt is tudja: Isten mindnyájunkat szeret! Isten 

ugyanis nemcsak egyedül velünk akar nagy dolgokat művelni, hanem az Ő irgalma az istenfélőkre 

száll nemzedékről nemzedékre (Lk 1,49.50). A Szűzanya is ezért tudott mindnyájunk Édesanyja 

lenni, mert Isten szeretete olyan hatalmas mértékben árasztotta el, hogy az Ő szívén keresztül 

mindnyájunk lelkébe beleáradt: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által 

(Róm 5,5). Ahogyan Isten a Szentlelket az első Pünkösd napján a Szűzanyán és az apostolokon 

keresztül árasztotta bele a világba, úgy akarja ma is az Ő választottai szívén keresztül beleárasztani 

Őt a világba. Csoda-e, ha a szemlélődő tisztulásnak eme első lépcsőjén a lélek valami 

megsemmisülést, elgyengülést érez? Arról van szó ugyanis, hogy egyre jobban átadjuk a 

helyünket Istennek, kimenjünk önmagunkból, és belemenjünk Istenbe. 
 Amikor az ember a létrán elindul felfelé, akkor nem áll meg az első foknál, hiszen pontosan 

tudja, hogy tovább akar menni!  

 2. A szeretet lépcsőjének a második fokán a lélek szeretetből szünet nélkül keresi Istent. 
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Ahogyan az Énekek éneke menyasszonya felkel, és keresi azt, akit szeret a lelke (vö. Én 3,2), úgy 

mi sem akarunk megállni a teremtményeknél, hanem otthagyva őket továbbmegyünk felfelé. 

Minden teremtményről isteni Kedvesünk jut eszünkbe és a szívünkbe. Tehát amikor a 

teremtményeket látjuk, akkor a Teremtő jusson az eszünkbe! A Teremtő iránti szeretet kezdjen el 

még jobban lángolni a lelkünkben! A teremtményeknek az a rendeltetésük, hogy közelebb 

segítsenek Istenhez. Amikor szeretnénk előrehaladni a szeretetben, akkor akármerre is járjunk, 

mindig az isteni Vőlegényünkről érdeklődjünk: „Ti, akik láttátok, ti, akik a keze nyomát 

hordozzátok, ti, akik őrzitek a keze cirógató melegét, mondjátok: milyen az én isteni Jegyesem? 

Mondjátok: hol van? Mondjátok: hogyan jutok oda Hozzá?” De mi magunk is beszéljünk a 

teremtményeknek, a testvéreinknek, a Napfivérnek, a Holdnővérnek és minden embertestvérünknek 

isteni Jegyesünkről, Aki megillette, megérintette a lelkünket, Akinek pillantását hordozza a lelkünk, 

mert ránk tekintett, hiszen Ő tekintetre méltatja az alázatost és a kicsinyt (vö. Lk 1,47). Mondjuk el 

a teremtmény-testvéreinknek: Mi az Úr arcát keressük szüntelenül (vö. Zsolt 104,4). Ha valaki az 

Úr arcát keresi szüntelenül, annak a lelkében megfogalmazódik az ima: „Bárcsak már láthatnám az 

arcodat színről színre, ami a mennyország!” Valahányszor a teremtmények beszélnek az embernek 

Istenről, vagy az istenszerető ember beszél a teremtmény-testvéreknek Istenről, a szívében egyre 

lobogóbbá, egyre tisztultabb lesz a szeretet. A szeretet tüzétől égő lélek egyre jobban tudja: ő már 

nem a teremtményeket akarja keresni, hanem a teremtmények Teremtőjét. Egyre világosabban látja, 

ki az ő szeretetének az egyetlen méltó tárgya. A sötétség már kezd oszladozni. Múlóban az éjszaka. 

A lélek leveti a sötétség tetteit, és magára ölti a világosság fegyvereit (vö. Róm 13,12). Amikor a 

teremtmények beszélnek Istenről, akkor a lélek már nem a teremtményekre figyel, hanem arra, 

Akiről ők szólnak, Akiről tanúságot tesznek. Ahogyan a szerelmes mindig szívesen hallgatja a 

szerelmeséről szóló híreket, úgy a lélek is kivirágzik, mosolygásra hangolódik, égi derű tölti be. 

Kezdi megtanulni Istent látni, nem a szemeivel, mert azok csak rövid távon látnak élesen: néhány 

méter, az utca hossza, a látóhatár, a hold, a csillagok fényévek milliárdjai; ezek mind-mind csak 

kicsiny távolságok ahhoz, hogy a teremtmények Alkotóját ezzel a szemmel láthassuk, ezzel a 

szemmel szemlélhessük. Ha nem jó a szemünk, akkor az orvos szemüveget rendel, hogy élesebben 

lássunk. Ha nem tudjuk a szemünkkel látni Istent, akkor a Mennyei Orvos a szívünket rendeli az 

Istent szemlélés eszközéül: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent” (Mt 5,8). 

Ahogyan a távcső lencserendszerét lehet élesebbre állítani, úgy a szívünk tekintetét az egyre 

nagyobb tisztaság és szeretetlobogás által állítsuk élesebbre!  

 Szüntelenül keresni Istent azt jelenti: szüntelenül ráhangoljuk lelkünk tekintetét, ráélesítjük 

a szívünk látását Istenre. Tisztogatjuk a szívünket, hogy egyre élesebben lássunk Rajta keresztül. 

Felfelé tekintünk, a harmadik lépcsőfok felé, a mennyei létra teteje felé, Isten felé.  

 3. A szeretet lépcsőjének a harmadik foka az, amikor a lélek buzgólkodik a szeretet 

tetteiben. Nem elég csak felfelé tekingetni, lépni is kell, cselekedni is kell. Menni kell előre, 

felfelé!  

 Ha az ember hátratekint az eddig megtett útra, akkor látja: milyen keveset tett Istenért.  

 Ha önmagára tekint, látja azt, hogy ő milyen kicsiny!  

 Ha felfelé tekint, látja, hogy Isten milyen hatalmas! 

 A szeretet ekkor kezdi megértetni a lélekkel, hogy Isten mekkora szeretetet érdemel. Sokkal 

többet, mint amennyit eddig adott neki. Az összes eddigi szeretet-cselekedeteit kevésnek tartja. A 

kicsinységnek, vagyis az alázatnak ez a megélése segíteni fogja abban, hogy magáról ne képzeljen 

hivalkodva valami nagyot, ne hasonlítgassa magát másokhoz! Neki arra kell gondolnia, hogy Isten 

milyen szemmel nézi őt, hogy Isten milyen nagyfokú szeretetet vár el tőle. Ez azután buzgóságra 

sarkallja, buzgónak kell lennie a jóban (vö. 1 Pét 3,13). Rádöbben arra, hogy Isten várja tőle ezt a 

buzgóságot. Ezért a szeretet tetteiben akar előrehaladni: szeretni Istent, szeretni az embertársakat, 

szeretni ezt az Isten-teremtette gyönyörű világot! A lélek kezdi megtapasztalni: ha még nem is látja 

szeretett isteni Jegyese arcát – mert még hosszú utat kell megtennie felfelé –, ez a szeretet mégis 

összeköti őt már Istennel! Olyan ez, mint amikor messziről hazatelefonálunk ahhoz, aki szeretettel 

vár bennünket, és jelezzük: jövünk! 

 Keressük most ezt a telefonálásnál is hatékonyabb lelki kapcsolatot Istennel! Nem kell 
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méricskélnünk a perceket, hogy mennyibe fog kerülni. Ez ingyenes vonal. Van idő elmondani az 

egymás iránti szeretetünket. Itt van időnk gyakorolni a szeretetet, hiszen az Istennel való 

kontaktusfelvétel is már a szeretetünk megvalósulása. Ha Jézus kéri: „Maradjatok meg 

szeretetemben” (Jn 15,10), akkor maradjunk meg ebben a szeretetkapcsolatban! Buzgólkodjunk 

egyre jobban ebben a szeretetben, és valljuk meg: „Téged szeret az én lelkem, Uram!” Mondjuk 

Neki: „Szeretnék még buzgóbb lenni az Irántad való szeretetben!” Amit már a magunk erejéből 

nem tudunk elérni, kérjük, tegye meg Ő: „Szítsd fel, Uram, szívem szeretetét még jobban Irántad!” 

Ez a lángolás, ez a felfelé lobogás még nagyobb összeköttetést eredményez isteni Urunkkal. Felfelé 

segít, közelebb a mennyországhoz.  

 Ha nem is tudunk olyan gyorsan haladni felfelé, mint ahogyan szeretnénk, küldjük előre 

szívünk szeretetszikráit, amelyek pattogva az ég felé ugornak, amelyek „kiugranak” a tűzből, hogy 

az égbe érkezzenek. Küldjük előre a jobbik énünket, a lelkünk csúcsát, az Istenhez közelebb eső 

részünket! Menjünk ki önmagunkból, hogy egyszer majd – legyőzve a távolságot – behatolhassunk 

isteni Urunk Szívének kellős közepébe, szeretetének izzó tengerébe! A tüzes Nap vonzza a 

körülötte bolygó testeket, de azok nem zuhannak bele, mert a centrifugális erővel ellenállnak 

vonzásának. Mi azonban tanuljunk ebből, s ne tanúsítsunk ellenállást, ne akarjunk menekülni, 

hanem engedjünk az isteni Nap tüzes vonzásának! Amikor tehát nem ragaszkodunk önmagunkhoz, 

amikor feladjuk önmagunkat, az is szeretetből történjék, az is a szeretet cselekedete legyen! Amikor 

Szent Pál azt mondja: „Legyetek buzgó lelkűek!” (Róm 12,11), akkor ezt a tüzes lelkületet, a 

szeretettől lángoló lelket sürgeti, amelyet már átjárt a felülről jövő tüzes, isteni szeretet, amelyet 

magához vonz az isteni Nap tüzes tömegvonzása, végtelen nagy vonzása. Ez az, amikor egy 

lépcsővel feljebb mehetünk, amikor elszakadunk a tegnapi önmagunktól, nyomorúságos kis mai 

énünktől, és a jövőnkbe, Istenbe léphetünk át. 

 Amikor az ember a szeretet tüzes cselekedeteitől már annyira lelkivé válik, hogy könnyebb 

lesz a testnél, a földnél, akkor felléphet a szeretet lépcsőjének a negyedik fokára. 

 4. A szeretet negyedik fokán már kész mindent odaadni, illetve elszenvedni, csakhogy 

előrehaladjon a szeretetben. Mint amikor a gyermek hazaérkezik a messzi útról, befordul a ház 

kiskapuján, és meglátja az udvaron túl az ajtóban az édesanyját és az édesapját, akkor ledobja a 

csomagjait, és önfeledten szalad a feléje kitárt ölelő karokba. Az istenszerető lélek is hátrahagyja a 

föld felé húzó terheket, hátrahagyja azt a ragaszkodó beállítottságát is, hogy csak kapni akar az 

Úrtól. Itt már a lélek nem a maga örömét és vigasztalását keresi, hanem a szeretet cselekedeteivel, 

önmagának a szeretetben történő teljes önátadásával akar Istennek örömet szerezni. Nem nézi már a 

maga érdekét, nem méricskél, hogy mennyi áldozatba kerül ezt is, azt is, vagy amazt is elhagyni.  

 Már csak az isteni Jegyesének akar kedveskedni, mert úgy szeretné Istent szolgálni, amint az 

megilleti Őt, hiszen annyi jegyajándékot, annyi kegyelmet kapott Ő már tőle! Isten nem tudja 

elnézni jegyese szenvedését, utána való epekedését, és viszonozni akarja az iránta való odaadását. Ő 

is a lélek felé indul, a gondolatnál is sebesebben, a szeretet nyilánál is szárnyalóbban. De ez már a 

szeretet lépcsőjének az ötödik fokát eredményezi. 

  5. Isten a lélekben akkora szeretetet gyullaszt, hogy az még jobban vágyódik Isten után. 

Olyan nagy vággyal óhajtja elérni isteni Jegyesét, hogy az Utána való várakozás rendkívül 

hosszúnak tűnik a számára. Az az idő, amíg a gyermek átszalad a kiskaputól a szülői ház 

bejáratánál várakozó édesapjához és édesanyjához, örökkévalóságnak tűnik a számára. Ilyenkor 

mondjuk a Zsoltáros imáját: „Epedve sóvárog a lelkem az Úr udvarába; lelkem és testem ujjongva 

eped az élő Isten után” (Zsolt 83,3). Még ha örökkévalóságnak tűnik is, amíg a lélek eljut az Úr 

udvarába, az Úr házába, az Úr szívébe, tudnia kell: Isten előtt ezer év is csak olyan, mint egy nap (2 

Pét 3,8). Csak nekünk tűnik hosszúnak az idő, míg megérkezünk Isten szerető szívéhez. De 

erősítsen a gondolat: a megérkezés után kezdődik az az örökkévaló szeretet, amely „soha el nem 

múlik” (1 Kor 13,8). És addig? Amikor a lélek azt hiszi, hogy már megtalálta az isteni Szerelmesét, 

fájdalmasan kell tapasztalnia ezeken a földi tájakon, hogy még tovább kell haladnia feléje. Ezen a 

szeretet-lépcsőfokon a lélek annyira tele van szeretettel, hogy úgy érzi: vagy el kell már jutnia 

ahhoz, akit szeret, vagy belehal az Utána való vágyakozásba.  

 Szítsuk tovább ezt a vágyakozást, hiszen „akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk” (Róm 
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14,8). Ha belehalunk a szeretetbe, mert Ő magához ölel, vagy ha belehalunk az Utána történő 

vágyakozásba, ugyanaz lesz a végeredmény, belehalunk, hogy Benne éljünk! 

 

Befejezésül imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 Erős kezeiddel ültess jó palántát,  

 Szívedből szívembe kegyelem virágát, 

 Jessze gyökeréből oltsd be szívem ágát,  

 Hogy hozzon az égből jó illatot, drágát. 

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet,  

 És a bűnök ellen nyújts védelmet! 

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed, 

 Hogy megnyerjem végső boldogságom Benned. 
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151. A szeretet lépcsőjének tíz foka, II. (6–10. fok) 

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket! 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég, 

 Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég. 

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében 

 Rejté el nagyságát, rejté el nagyságát.  

 

 Keresztes Szent Jánossal a szeretet útján azokon a lépcsőfokokon szeretnénk továbbhaladni, 

amelyeket ez a misztikus szent is a középkor nagy skolasztikusaitól tanult, akik az istenismeret és 

az istenszeretet útján jártak, s mindig előbbre akartak törekedni. A szeretet ismeretből fakad. Ezért 

kell nekünk is megismerni a szeretet útját, hogy szüntelenül előrehaladjunk az istenszeretetben. 

 

 6. A szeretet lépcsőjének hatodik foka: a szeretet útján a lélek könnyedén fut Isten felé. Az 

idős ember nehezen fut a villamos vagy autóbusz után, inkább kivárja a következőt. A gyermek 

könnyedén tud szaladni. Közben még ugrál is. Isten valami ilyesféle gyermeki könnyedséget ad a 

léleknek, amely a terheit, a földhöz lehúzó nyűgöket már levetette. Kis híján már megtisztult, 

kitágult benne az érzelem Isten iránt. Könnyűnek érzi magát, mint ahogy Balczó András úgy 

készült az öttusa-versenyekre, hogy az edzéseken ólomsúlyokat kötött a lábára, és ezekkel a 

súlyokkal szaladt. A versenyen azonban már csak a futócipőt vette fel, és a súlyoktól 

megszabadulva még nagyobb erőkifeszítésre volt képes, és sorra megnyerte a világversenyeket. 

Ilyen megkönnyebbülés, ilyen kitágultság kell a lélek számára is. 

 A Zsoltáros is ilyesmiről számol be: „Parancsaid útján futok, mert kitágítottad a szívemet” 

(Zsolt 118,32). Próbáljuk most mi is levetni lelkünk ólomterheit az imádságban, mindazt, ami 

felborzolná lelkünk csendjét, zavarná bennünk a szeretet nyugodt lobogását! Ezt az elengedést már 

abban az imamódban gyakoroltuk, amikor a bal kezünket lefelé fordítottuk, hogy hulljon ki belőle 

minden, ami evilági (Lásd 9. sz. imaóra: Bal kéz elenged – jobb kéz befogad).  

 Mondogassuk a Zsoltárossal: „Mit adhatok még az Úrnak?” (Zsolt 115,12). Vagy Petőfivel 

szárnyaljon lelkünk az ég felé „mint börtönéből szabadult sas”! (Az alföld). Ha a gyermekek 

léggömbjét felfújjuk levegővel, az kitágul ugyan, de még nem száll felfelé. Ha a levegőnél 

könnyebb gázzal töltjük meg, akkor a luftballon könnyedén emelkedik az ég felé. Figyelmeztetni is 

kell a gyermeket: „Jaj, el ne engedd a zsinórját!” A zsinórokat, amelyek lelkünket a földhöz kötik, 

el kell oldanunk, hogy a szeretettel teli lelkünk könnyen szökelljen az ég felé. A lábát tört ember is 

könnyedén tud szaladni álmában. De itt nem álomról van szó, hanem valóságról. A szeretet útján 

lelkünk Jézus ajándékából egyre könnyebben szalad előre. Amikor lelkünknek ezt a könnyed 

Istenhez való szaladását próbáljuk átélni, akkor nem álmodozásról, hanem a szeretet erejének a 

valóságáról, arról a szeretetről van szó, amellyel Isten magához vonz, mi meg törekszünk feléje. Ez 

a két szeretet egymás felé irányul és egymásba fonódik.  

 A szeretet útjának hatodik lépcsőfokán tehát ezt a valóságot kell megélnünk: az Úr 

parancsain járunk, futunk; Ő pedig kitágítja a szívünket és vonzza magához.  

 7. A szeretet lépcsőjének hetedik szakaszán a lélek a jegyes bizalmával, szent 

merészséggel, heves szeretettel tör előre az isteni Vőlegényhez vezető úton. A sziklát mászó 

gyermeket is valami vakmerőség hajtja. Nem törődik a nehézségekkel, a mélységgel – amely már 

mögötte van –, ő előre megy, s felfelé, a hegycsúcsra tör. A menyasszony is hajlandó mindenre, 

csakhogy isteni Vőlegényéhez eljusson. Szembeszáll a meredek út ezernyi veszélyével. Erre 

vonatkozik a Szeretethimnusz szava is, ahol az Apostol mondja: „A szeretet mindent elhisz, mindent 

remél és mindenre képes” (1 Kor 13,7). Merjük elhinni: ott fenn a csúcson Isten uralma vár! Ez a 

hit képesít arra, hogy elhiggyük: fel tudunk jutni oda, és szüntelenül felfelé törekedjünk. Ha a 

meredeken visszafelé tekintünk, megállapíthatjuk: nincs már visszaút. Előre még csak-csak tudunk 

haladni a felfelé kapaszkodás mesterfogásaival, de hátrafelé már nem akarunk menni, sőt a sötétben 

nem is látjuk, hogy hová léphetnénk. Hisszük, hogy Urunk előttünk ment, tehát akkor mi is 
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feljuthatunk oda. Elhisszük neki, hogy érdemes nekünk is ezen a meredek úton felfelé törnünk.  

 Isteni Urunk iránti szeretetünk azonban nemcsak a hitre, hanem a jegyes bizalmára is 

támaszkodik. Joggal reménykedhetünk a feljutásban. Ilyenkor jusson eszünkbe a Zsoltáros szava: 

„Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja neked szíved kívánságait!” (Zsolt 36,4). Remélhetünk 

abban a gyönyörűségben, amelyben részünk lesz majd ott fenn Őnála. Ha az Énekek éneke 

menyasszonya lehetett olyan merész, hogy kérhette vőlegényét: „Csókoljon meg engem a szája 

csókjával!” (Én 1,2), akkor az istenszerető lélek is merhet hasonlót kívánni. A jegyes bizalommal 

teljes merészsége ez, mert tudja: isteni Vőlegénye vágyva vágyódik betölteni szívének ezt az óhaját, 

amint Jézus is vágyva vágyódott elkölteni az utolsó vacsorát tanítványaival (Lk 22,15), amikor 

minden emberi merész reményt meghaladó nagy kincset adott nekünk: Testét és Vérét, önmagát 

lelkünk eledeléül és italául.  

 Vagy legyen bennünk olyan bizalom, mint Eszter királynéban, akit már régóta nem hivatott 

a király, és tudta: ha valaki hívatlanul lép a király színe elé, akkor annak a törvény szerint meg kell 

halnia. De népe érdekében mégis a legszebb királynői díszben, bizalommal ment a királyhoz, mert 

tudta, hogy a királya kegyelemmel hajtja feléje a kormánypálcáját, amellyel nem a halálra, hanem 

az életre ítéli őt (vö. Eszt 5,1a.2).  

 A Szentírásnak ezek a kinyilatkoztatott igazságai késztessenek még nagyobb bizalomra és 

merészebb szeretésre az isteni Jegyes iránt!  

  8. Ezért a lélek a szeretet útján egyre feljebb kapaszkodik. Már nem a létrafokokba, 

nem a kiálló sziklákba vagy gyökerekbe kell kapaszkodnia, hanem a szeretet nyolcadik fokán a 

lélek végre megragadja isteni Jegyese kezét, magához szorítja Jegyesét, és nem engedi el, az Úr 

pedig magához vonja, és átölelve tartja. A menyasszony is mondja: „Megtaláltam, akit szeret a 

lelkem, belekapaszkodtam, és nem engedem el” (Én 3,4). Az isteni Vőlegény pedig a balját a 

menyasszony feje alá teszi, jobbjával pedig átkarolja (vö. Én 8,3). Micsoda szerető ölelkezés ez 

Isten és a lélek között! A szeretetegyesülésnek ezen a fokán a lélek vágya ki van elégítve, még ha 

csak egy rövid időre is. Hiszen ez csak előíze az örökké tartó mennyei boldogságnak, amikor az 

emberi lélek a Szentháromság szerető ölelésének örökös részese lesz. De akármeddig tart is itt a 

földön annak a mennyei szeretetnek az előízlelése, mindig rövidnek tűnik. A szeretet számára 

mindig rövid az idő. Az ember mindig többet szeretne.  

 Olyan ez az élmény, mint amilyent Dániel próféta élt át, amikor Gábriel főangyal megjelent 

neki. Elgyengült, a földre zuhant, de akkor megérintette egy kéz, felsegítette, mondván: „Dániel, te 

kedvelt férfiú, állj fel, állj helyt, maradj meg ott, ahol vagy, azon a fokon, a szeretetnek azon a 

lépcsőfokán!” (vö. Dán 10,11). A léleknek tehát ki kell tartania a szeretetnek ezen a fokán akkor 

is, hogyha nem érzi az isteni ölelés gyengédségét, ha csak a hitével tudta megragadni az isteni 

Vőlegényét, ha hitével marad hűséges, nem távozik el, nem engedi el, és nem hűtlenkedik másfelé. 

Ha a szerelmesek mondhatnak egymásnak ilyent: „Őrzöm a kezed melegét!”, akkor a lélek is 

őrizheti ennek az isteni kéznek a melegségét, karjainak erős szorítását, szívének dobogását, 

szeretetének lángolását. Nem engedem el, akit már megragadott a lelkem. Az Úr maga buzdít: 

„Ragaszkodj ahhoz, amid van!” (Jel 3,11). Istenhez ragaszkodhat, hozzá ragadhat, hozzá tapadhat a 

lelkünk. Ez csak növeli a szeretetet.  

 Mint ahogyan a pszichológusok bizonyítják, hogy a gyermeknek kell az édesanya és az 

édesapa testi közelsége, ölelő szeretete, megnyugtató szívdobbanása, keze cirógató melege; úgy a 

lelki növekedéshez, a kibontakozáshoz, a szeretetben való előrehaladáshoz igényelhetjük Istennek 

ezt a közelségét, ezt az átölelő szeretetét.  

 9. Ez a szeretetben való kitartás lendít fel a szeretet-lépcsőjének a kilencedik fokára, ahol a 

lélek az istenszeretet szelíd lángjában ég Istenben. Ez a fok a tökéleteseké, akik már tisztán és 

szelíden lángolnak Istenben. Ezt az édes és gyönyörűséges tüzet ugyanis a Szentlélek szítja fel 

bennük az Istennel való egyesülésük következtében. Ez a szelíd szeretetláng azért fakad fel bennük, 

mert már Isten szeretete járja át őket, Isten szeretete uralkodik el bennük. Ezért mondja Szent 

Gergely: „Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, belsejükben édes szeretettől lángoltak.” A 

tűz, a láng, a látható jel nemcsak jelezte a láthatatlan belső lobogást, hanem létre is hozta. Mint 

amikor valaki egy nagy kincset talál, és örömében felsikolt, lelkünk is ilyen ünnepi, magasztaló 
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örömben sikoltson fel, hiszen a bérmálásban már mi is megkaptuk a Szentlelket. Micsoda 

kincsünk van! A Szentlélek szeretete azóta is ott lángol a lelkünkben. Ahogyan a gázlángot lehet 

a kisebb fokozatról nagyobbra állítani, úgy kapcsoljuk mi is nagyobb lángolásra lelkünk 

szeretetének a tüzét! Ha nagyobb a keresztmetszet, akkor több gáz árad át a vezetéken, és nagyobb 

lesz a láng. Ha lelkünk ajtaját nagyobbra nyitjuk, akkor a Szentlélek jobban fog belénk 

sugározni, illetve átsugározni rajtunk keresztül mások felé, és szeretete nagyobb lánggal fog 

égni bennünk, illetve másokban.  
 Ezt a szeretetet, ezt az isteni gazdagságot – amelyet a lélek a szeretet kilencedik fokán élvez 

– nem lehet szavakba foglalni, de a szeretet lángolását meg lehet élni. A szeretet lángolását óvni 

kell!  

 10. A szeretet lépcsőjének tizedik, vagyis utolsó foka: a lélek Istenhez hasonul, mégpedig 

Istennek a szeretet által történő világos látása következtében. Ez már az örök boldogság színe 

látása, a boldogító istenszemlélés, a visio beata.  

 Igazán csak az örökkévalóságban valósul meg számunkra. Szent János apostol, Jézus Szíve 

szeretetének nagy ismerője mondja: „Tudjuk, hogy ama dicsőséges megjelenésekor hasonlóak 

leszünk hozzá, mert látni fogjuk Őt úgy, amint van.” (1 Jn, 3,2) A megtisztult szív látása ez.  

 A tiszta szívűeknek maga Jézus ígérte meg: ők meglátják Istent (Mt 5,8).  

 

 Íme, ez az a titkos lépcső, amelyen – ha sötétben is, de mégis – biztosan eljut a lélek az 

isteni Jegyeshez. A lélek dalá-nak első két versszakában Keresztes Szent János ezt így foglalta 

össze:  

 

1. Sötét nagy éjszakán,  
A szeretet tüzében égve, 
Ó boldog pillanat! 
Kisurranék csöndben, titokban, 
Mikor házam már elpihent. 
 

2. Sötétben és biztosan, 
Egy titkos lépcsőn, álruhában, 
Ó boldog pillanat! 
Sötétben és rejtőzve-bújva, 
Mikor házam már elpihent.

 
 Majd így folytatja a harmadik-negyedik versszakban: 

 
3. A boldog éjjelen, 
Titokban, hogy ne lásson ember, 
S ne lássak én se mást, 
Utamra egy tűz szórt világot: 
Az, mely szívemben ég-lobog. 
 

4. S irányította lépteim 
Verő napfénynél biztosabban 
A helyre, hol már várt reám az, 
Akit jól ismerék, 
S hol rajta kívül nem volt látható más. 
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 A lélek ezen titokzatos (misztikus) szeretet révén tehát elhagyja a dolgokat, amelyek 

elválasztanák Istentől: elhagyja önmagát, hátrahagyja önmagát, és felmegy Istenhez. A szeretet 

ugyanis hasonló a tűzhöz, amely mindig felfelé lobog, és arra törekszik, hogy beleemelkedhessen 

annak a felette levő szférának a közepébe. Az emberi szeretet is arra törekszik, hogy 

beleemelkedhessen az isteni szeretetbe.  

 

A 157. számú éneket énekeljük befejező ima gyanánt:  

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj. 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe.  

 Jézus legyen írva minden levelében, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében.  

 

 

 


