
 

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. 

 


