
 

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!  

 


