
 

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. 

 


