
 

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! 

 


