
 

137. Az akarat kiüresítése,  

IV. 

a szomorúság legyőzése által 

 

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt.  

 

 Téged az én lelkem kíván keresni, 

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó, szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,  

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

 

 A lélek aktív éjszakájában az akaratnak nemcsak azokkal az örömökkel kell megbirkóznia, 

amelyek elvonnának Istentől, hanem azokkal a szomorúságokkal is, amelyek akadályozzák a lelket, 

hogy Istennel töltődjön be.  

 

I. Mi a szomorúság? 

 

Olyan belső érzés, amelyet az erkölcstan szenvedélynek mond. Nem a törekvő szenvedélyek közé 

tartozik – amellyel valami megszerzésére igyekszik az ember –, hanem az elutasító szenvedélyek, a 

szembeszálló szenvedélyek apetitus irascibilis (latin) közé tartozik. A szomorúság tehát olyan 

elutasító magatartásmód bennünk, amellyel a jelenlevő rosszat utasítjuk el. A szomorúság a 

jelenlegi rossz miatti bánat, amikor önmagunk sajnálata tölti be a szívünket. Leggyakrabban ezzel a 

két élménnyel találkozunk: tetszik vagy nem tetszik. Annak, ami tetszik, örülünk; ami nem tetszik, 

amiatt szomorkodunk, és bánat tölt be bennünket.  

 1. Az érzékek, az érzékszervek a lélek ablakai, amelyeken át a külső valóságot 

ismerjük meg. A látással, a hallással, a szaglással, az ízleléssel és a tapintással a rajtunk kívül levő 

világot érzékeljük, ismereteket szerzünk a testünkön keresztül. Ezeket a benyomásokat a lélek 

feldolgozza. Mivel az érzékelés az érzékelhető világ ismeretét adja, az istenkeresés és az 

istenmegtalálás útján az érzékelés zsákutca, vagyis nem vezet tovább. Az érzékelés nem tud eljutni 

a szellemi Isten megtapasztalásáig: nem tudjuk megcirógatni Őt, nem halljuk a hangját, nem látjuk 

az Ő lényegét, hiszen tiszta Szellem, és nem matéria.  

 2. Ha a megismerés folyamatát elemezzük, akkor  

 — az első lépcső a fizikai világ megismerésével kapcsolatban a benyomás. Egy impulzus, 

egy hatás ér, valamit látunk, vagy valamit hallunk, 

— a benyomásból fakad a második lépcső, a vágyódás: azt megszerezzük, ha az kellemes; 

vagy ha kellemetlen, attól megmeneküljünk.  

— A megismerés harmadik foka a megtapasztalás, amikor a jelenlevő jót vagy rosszat 

megtapasztalhatjuk. Hogyha a jelenlegi tárgy jó, akkor megszületik bennünk az élvezet. 

Ha pedig a jelenlévő tárgy nekünk nem kellemes, akkor megszületik bennünk a 

szomorúság. Az érzékek közvetítette világ birtoklása tehát befolyásolja a lelkünk 

állapotát.  

 

Az eddigiekben (134-136. sz. imaóra) láttuk már, hogy az örömök is korlátozzák az ember 

szabad akaratát, maguk felé fordítják, és így a szellemünk nem tud szabadon Isten felé szárnyalni. 

De ugyanígy az érzékek közvetítette szomorúság is zavarja a lelket. Le tud törni az ember 

lelkesedése, nem emelkedik Isten felé. Tehát ahhoz, hogy a lélek és a test sötét éjszakájában 

megtisztuljunk, a léleknek meg kell tisztulnia az érzékek közvetítette világ birtoklásának 



 

reakciójától, nehogy az pozitív vagy negatív visszhangot verjen, örömet vagy szomorúságot hozzon 

létre bennünk. Más szóval: Függetlenné kell lenni az érzékelhető világ birtoklásának örömétől, 

illetve függetlenné lenni az érzékelhető világ birtoklásának hiányából fakadó szomorúságtól. 

Ha valami hiányzik – bár úgy érzem, hogy megilletne –, akkor az a hiány szomorúsággal tölt be. Az 

a szomorúság pedig nem engedi, hogy Isten töltse be a lelket.  

 Történelmileg az emberben az első nagy szomorúság a bűnbeesés miatt volt, amikor 

ráébredt arra, hogy hibás döntése miatt – hogy valami földi jót megszerezzen magának – 

elveszítette Istent. A bűnbeesés történetének a leírása is először az érzékek tevékenységét tünteti 

fel: „Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse jó, evésre kívánatos” (Ter 3,6). Akkor ebbe a 

rendezetlenségbe – hogy Isten parancsa ellenére azt a dolgot megszerezze, abba a vágyba, hogy Ő 

valamit Isten akarata, sőt Isten elé tegyen, a gonosz lélek bele tudott kapaszkodni. Ahhoz, hogy 

bennünket a gonosz ne vigyen az Istentől elszakítani akaró útra, az kell, hogy a lélek 

megszabaduljon az érzékek uralmától: Ne az érzéseink domináljanak, hanem tudjunk ezeken az 

érzéseken túllépni, és ezektől függetlennek lenni. Ne a szomorúság töltsön be, hanem Isten!  

 II. Mikor születik meg az emberben a szomorúság?  

 1. Először is a helytelen gondolat miatt. Amit Petőfi Sándor, a szabadságharc költője 

mond: „Egy gondolat bánt engemet, ágyban, párnák között halni meg” – önmagában véve nem 

helytelen gondolat, mert őt a hazaszeretet fűtötte. Nem erről a magatartásról van szó, amikor „a 

helytelen gondolat”-témánál vagyunk, hanem arról, amikor olyan gondolatnak engedünk teret, 

amely nem az Isten gondolata, amikor önmagunkra irányulunk gondolatban. Inkább a bűnbánatból 

fakadó szomorúságot próbáljuk felindítani. Ha voltak is az életünk folyamán helytelen gondolataink 

– amelyek miatt utólag szomorúság töltött be –, most az Istennek tetsző bánatot indítsuk fel! Ezzel 

helyre kívánjuk tenni az értelmi világgal kapcsolatos helytelen szomorúságainkat, mert 

értelemvilágunk a gondolatok által már inkább Istenre figyel. Túlnövünk azon a gyerekes 

gondolatvilágon, amellyel helytelenül irányultunk a földi dolgokra. A bevezető énekben így 

imádkoztunk: „Adj világosságot, mert fényes vagy!” (Ho. 146/1). Az értelem számára 

megvilágosodást kértünk, hogy mi legyen az a helyes gondolat, amely azután a lelki 

szomorúságunkat feloldja, és a szomorúság átadja a helyét bennünk a lelki örömnek, az Istennek 

való örömnek, mert Őrá gondolhatunk.  

 2. A szomorúság másik forrása a helytelen vágyakozás. Ez már az akaratvilágunk szférája. 

A lelki élet első szakaszában, a via purgativa folyamán, vagyis a megtisztulás útján – amikor a 

bűnöktől akarunk megtisztulni, akkor a bűnös gondolatok mellett – a bűnös vágyakat is meg 

akarjuk fegyelmezni. Nyilvánvaló, hogy megélhetjük a bűnbánat helyes szomorúságát, hogy 

tudniillik voltak helytelen vágyaink. De vigasztaljon az a döntésünk, hogy a rendetlen vágyaknak 

ellene akarunk állni. Az énekben ezt is imádkoztuk: Vigasztald meg szívem, tekints énrám!. Ha az 

Úr vigasztalása, az Úr önmagát ajándékozó szeretete reménnyel tölt el bennünket, akkor a helytelen 

vágyak fölé tudunk emelkedni, akkor az Úristen világába tudunk irányulni, és Őtőle kapjuk a 

megvigasztalódást.  

 3. A szomorúságunk harmadik forrása a helytelen cselekvés miatt fakad fel bennünk. A bűn 

miatt. A bűn az, amikor az ember elfordul Istentől, amikor tudva és akarva nem Istent választja. 

Elszakad, elszeparálódik Istentől. Ez pedig a legnagyobb szomorúság. Ugyancsak a bevezető ének 

fogalmazza meg klasszikus tömörséggel: „Tenálad nélkül el kell kárhozni” (Ho. 146/2). A pokol az 

Isten-nélküliség örök állapota, az örök szomorúság helye.  

 

II. A rendezett szomorúság 

Van azonban rendezett szenvedély is, amely nem szakít el Istentől, nem magunkba fordulásra és 

magunkba zárkózásra indít, hanem kitárulkozásra.  

 1. Az első helyen a Jézussal való együttszomorkodás, (compassio cum Christo) áll. Az egész 

nagyböjti időszak ezt a szeretetteljes együttszenvedést akarja mélyíteni a lelkünkben. Például a 

következő énekben a lélek magára ismer a Jézust keresztre feszítők között:  

  „Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szent tested, ó, én vertem,  

  Szeretvén vétket, rút részegséget, eceted én kevertem.  



 

  Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szent véred én ontottam,  

  Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam, életed én rontottam.  

   (Ekkor jön a compassio, az együttszenvedés gondolata:) 

  Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szenvedek Véled méltán.  

  Kínodat szánom, vétkemet bánom kereszted mellett sírván.” (Ho. 74/6-8)  

 

 Engedjük, hogy szívünket átjárja a fájdalom, a szomorúság, mint ahogyan az első 

Pünkösd napján a hallgatóság szívét. Amikor Péter apostol a nagy sokaság előtt a Szentlélek 

kiáradásáról és az Úr Jézus feltámadásáról beszél – azt mondja: „Tudja meg Izrael egész háza teljes 

bizonyossággal, hogy Isten Urrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Majd 

így folytatja a beszámoló: „Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket.” Ez az Istennek tetsző 

szomorúság! „Mit tegyünk tehát testvérek?” – fordultak Péterhez, meg a többi apostolhoz. 

„Tartsatok bűnbánatot, – felelte Péter –, és keresztelkedjen meg mindegyiketek Jézus Krisztus 

nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2,36.39). Ha a 

szívünket átjárja az együttérző fájdalom az értünk szenvedő Jézus iránt, akkor bűnbánatot kell 

tartanunk, és a keresztségben Krisztussal együtt meg kell halnunk a bűnnek, hogy az Ő 

feltámadásával új életet éljünk, a krisztusi ember új életét már itt a földön, és majd az 

örökkévalóságban is, mert ezzel az önmagunkat kiüresítő és Krisztussal betöltődő stílussal – az 

Apostol szava szerint – elnyerjük a Szentlélek nekünk ajándékozását, az Istennel való 

betöltődöttséget.  

 Vissza lehetne gondolnunk arra, hogy keresztségünk óta hányszor voltunk hűtlenek, 

hányszor szúrtunk tövist Jézus fejébe, mértünk ostorcsapásokat szent testére, és halálos bűnünkkel 

lándzsát a szívébe. De most ne magunkon legyen a nézésünk, hanem Jézuson, Aki értünk 

szenvedett, mert annyira szeretett minket. Ő szívesen, önként, szeretetből elvállalta a szenvedéseket 

helyettünk és értünk, csakhogy megvigasztaljon bennünket szomorúságunkban, melyet a bűn, az 

Istentől való elfordulás vagy elszakadás eredményezett a lelkünkben. Ez a compassio, ez az 

együttérzés Jézussal nemcsak abban nyilvánul meg, hogy mi együttérzünk az értünk szenvedő 

Jézussal, hanem még inkább abban, hogy Jézus együttszenved velünk. Az Ő szeretete annyira 

kitágult, hogy Önmagát nem kímélve, bennünket akar megvigasztalni. Ő akar lenni a 

szomorúságunk elvevője.  

 Hogy Istennek ez mennyire stílusa, azt Jeremiás prófétánál is olvashatjuk. Azt mondja az 

Úr: „Gyászukat örömre változtatom, fájdalmukat vigasztalom és felvidítom őket” (Jer 31,13). 

Valami csodálatos isteni nagylelkűség megtapasztalásának lehetünk részesei, ha Jézusnak ezt az 

irántunk való compassioját, együttérző szeretetét végiggondoljuk. Ő vigasztal minket a 

szomorúságunkban, úgy ahogyan a síró-rívó kisgyermeket az édesanyja próbálja vigasztalni, és az 

csak sír tovább, csak nyafizik. Amikor az édesanyja már nem tud mit mondani neki, egyszer csak 

azt találja mondani neki: „Hagyd már megvigasztalni magadat!” S a gyermekben akkor valami 

megváltozik e szótól, eme anyai kéréstől, és hagyja magát megvigasztalni.  

 A mi szomorúságainkban is Jézus az, Aki mondja: Hagyd már magad megvigasztalni! Mi 

pedig odatartjuk a szívünket Neki, hogy gyengéd szeretetével az Úr megcirógassa. Ahol a 

lelkünkben fájó pontok vannak, azokat leginkább a mi Jézusunk szeretetének áradásába tegyük oda. 

Mondhatjuk az ének következő sorait is: Ó, jelenj meg Krisztus szomorúnak, vigasztalást hozzál Te 

szolgádnak! (Ho. 146/3). Akkor nem baj, ha sötét van, nem baj, ha várakoznunk kell az éjszakában, 

a szomorúságunk már oldódik, mert tudjuk, hogy Jézus meg fog vigasztalni, nem hagy magunkra. 

Őneki nincs szüksége „sötétben is látó szemüveg”-re, mert Ő ismer minket kívülről és belülről is.  

 2. Az Istennek tetsző szomorúság másik formája: a compassio cum Maria, 

együttszenvedés, együttérző lelkület a Fájdalmas Szűzanyával, aki az ő Jézusa miatt gyötrődik a 

kereszt tövében:  

  Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával 

  Szenvedni a szent Szülőt?... 

  Szeretetnek szent kútfője, fájdalomnak éles tőre 

  Járjon át a lelkemen... 



 

  Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme. 

  Segíts Néki tetszenem... 

  Add meg kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig Véled, 

  S azzal, ki a fán eped...  

  A keresztnél Véled állni, gyászban Véled eggyé válni, 

  Erre űz a szeretet. (Ho. 65/6. 8-9. 13-14).  

 Ez a Mária fájdalma miatt lelkünkben megszülető szomorúság tisztító jellegű fájdalom. A 

könnyek nemcsak arcunkat tisztítják, hanem a lelkünket is. A fájdalmas Szűzanya tisztelete segít 

tehát a szomorúságunk megszentelt módjára. Ez a szomorúság már nem elszakít Istentől – hiszen 

nem magunkat, a magunk veszteségét fájlaljuk –, hanem Jézusunk, és az Ő tisztaságos Anyja iránt 

keletkezik lelkünkben a fájdalom érzete. Mivel a kereszten Jézus minket is az Ő Édesanyjára bízott: 

– „Asszony, nézd, ő a te fiad” (Jn 19,26),–, azért szomorúságunk feloldásában a Szűzanya is 

segítségünkre van. Ő imádkozik értünk, bűnösökért, de tőlünk, gyermekeitől is kéri a 

bűnösökért való imádságot. Ismerjünk csak magunkra: A Szűzanya a mi megtérésünket, Istenhez 

fordulásunkat, Istenhez közelítésünket is kéri: Mi vagyunk azok, akik a leginkább rászorulunk Isten 

irgalmára. Ha hallgatunk a Fájdalmas Anya szavára, és a megtérés útján egyre közelebb akarunk 

jutni Istenhez, akkor egyszer csak elmondhatjuk: „Örvendetes napunk támadt, hogy fájdalmunk 

nagy örömre vált” (vö. Ho. 90/1. 3).  

 Az Úristen a bánatot is, a szomorúságot is csak azért engedi meg, hogy abból valami még 

nagyobb lelki jó jöjjön ki, hiszen „az Istent szeretőknek minden javukra szolgál” (Róm 8,28). Ne 

sajnáljuk tehát magunkat! Kétségtelen, hogy a Salve Regina Mária-antifónában így imádkozunk: 

„Most kérve kérlel Évának száműzött népe, Hozzád sóhajtozunk sírva és zokogva siralmaink 

völgye mélyén”, de az is kétségtelen, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása, tehát a Húsvét 

eseménye óta ez a siralomvölgy a mennyország előcsarnokává vált. Mária a szomorúak 

vigasztalója, örömünk oka lett. Az Egyház is hitelesíti ezt a vágyunkat, hogy megszabadulhatunk a 

szomorúságtól, amikor így imádkozunk: „A Boldogságos Szűz Mária közbenjárása által a jelen 

szomorúságtól megszabadulva örökké tartó örömöt élvezzünk!” (Lorettói litánia). Tehát ha a lelki 

életünkben tapasztalunk is szomorúságot, vagyis valami jelenlevő rossz miatti bánatot, akkor 

lépjünk túl önmagunk sajnálatán, merjünk reménykedni a Boldogságos Szűz dicsőséges 

közbenjárásában; merjünk hinni Jézusban, Aki halálával legyőzte a mi halálunkat, a mi legnagyobb 

szomorúságunkat is, és feltámadásával felragyogtatta az örök életet nekünk. Ne sajnáljuk tehát, 

hogyha az Úr ki akar üresíteni minket önmagunkkal. „A jelen életben ugyan minden szenvedés 

szomorúságot eredményez…” (Zsid 12,11). Önmagunk odaadása is valami szomorúságot ébreszt 

bennünk, da ha megadjuk magunkat Istennek, ha ajánlgatjuk önmagunkat az Úrnak, akkor Ő a 

lelkünkben támadt ürességet majd Önmagával fogja betölteni.  

 A szemlélődő imát így is meg lehet fogalmazni: a szemlélődő ima nem más, mint 

gondolataink és vágyaink, vagyis egész önmagunk nyugodt és szerető önátadása Istennek, 

illetve Isten önmagát nekünk ajándékozó szeretetének örvendező befogadása. Ez az az öröm, 

amely elpárologtatja bánatunkat. Megtapasztaljuk, hogy a sötét éjszakában helyes szomorúságunk 

következménye az, hogy lelkünk égő szeretetre gyullad Isten iránt, illetve hogy Isten betölt minket 

az Ő Lelkének lángoló szeretetével.  
 Akkor csak engedjük ezt az örömet fellobogni a lelkünkben! Engedjük, hogy ez az öröm 

egyre jobban betöltsön, mert az öröm valójában nem más, mint „legyőzött szomorúság”, vagy 

még inkább szomorúságunknak a kiszorítása lelkünkből Isten önmagát ajándékozó öröme 

által.  
 

Befejezésül a 71. számú éneket imádkozzuk:  

 Keresztények, sírjatok, mélyen szomorkodjatok, 

 Keseregjen minden szív, aki Jézusához hív.  

Szállj szívedbe, sirasd meg vétkeidet, s fontold meg, 

Hogy az Isten Fia volt, Aki érted így megholt.  

 


