
 

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! 

 


