
 

149. „A szeretet tüzében égve kisurranék egy titkos lépcsőn” 
 

 

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. 

 

I. Hogyan emelkedik a lélek Istenhez?  

 

Keresztes Szent János A Kármelhegy útja c. könyvében egy rajzzal illusztrálja, hogy a lélek hogyan 

emelkedik fel az imádság hegyén Istenhez. Az érzékek és a lélek sötét éjszakájában három út indul 

el a hegy lábánál: a földi javak útja, az égi javak útja, és a semmi útja.  

 

 1. Keresztes Szent János tanítja: Aki a földi javak útján indul el, az a tévelygés útjára tér, 

mert a földi javak ugyan egy darabig széles, kényelmes úton vezetnek, de minél jobban töri magát a 

lélek ezek után, annál szegényebb lesz. Széles az az út, amely a romlásba visz (Mt 7,13). Ez az út 

nem vezet fel a hegyre.  

 2. Az égi javak útja már értékesebb, mert ezen az úton a lélek érzi azt, hogy hivatása a 

mennyország, és neki oda kell eljutnia. De ha az égi javakat csak magának keresi az ember, akkor 

ezeket keresve keveset szerez. Többet ért volna el a szűk úton. Sok időt veszít el az égi javak 

keresésével, és igazán nem jut el a hegy magasára. A tökéletességre ugyanis az a szűk út vezet (Mt 

7,14), amelyről az Úr Jézus beszél.  

 3. A lemondás útja. Itt nincs pihenés, nincs köztisztelet, nincs szabadság, nincs élvezet, 

nincs földi tudomány, nincs öröm, nincs emberi biztonság, emberi dicsőség és emberi vigasztalás. 

Az út jelzőtáblájára az van írva: „Annál több leszel, minél kevesebb akarsz lenni!” A semmi 

ösvénye – tehát amikor az ember se a földi javakhoz, se az égi javakhoz nem ragaszkodik – vezet a 

hegyen felfelé. A lélek megéli: „Amióta nem keresem a magam érdekét, mindent önként 

megad Isten! Amióta semmivé lettem, semmim sem hiányzik.” A tökéletes önmegtagadás, 

lemondás, vagyis a semmi útján a négy sarkalatos erény vezet tovább: az igazságosság, az erősség, 

az okosság és a mérsékletesség. 

 

 Ezek még emberi erővel megszerezhető magatartásformák. De ahol az emberi erő már nem 

tud továbbhaladni a hegyen felfelé, ott Isten jön a lélek segítségére a Szentlélek hét ajándékával: a 

bölcsesség, a (jó)tanács, a tudomány, az értelem, a lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem 

ajándékával, illetve a (Szent)lélek gyümölcseivel: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal 5,22.23). 

 A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei segítenek még feljebb a hegyen a hit, a remény és a 

szeretet gyakorlásában.  

 Ezen isteni erényekkel – tehát amelyeknek Isten a tárgya, Isten a motívuma, és Isten a 

létrehozója – a lélek egyre magasabbra jut a hegyen, ahol isteni csend, isteni bölcsesség és állandó 

isteni lakoma fogadja. Ezen a hegyen nem lakik más, mint Isten fölsége és dicsősége.  

 

 Az istenszerető lélek – aki tehát tudja, hogy hová akarja őt elvezetni Isten – szívesen 

vállalja az érzékek és a lélek éjszakáját. Mindent hátrahagy, semmihez sem ragaszkodik, 

csakhogy Istent egészen elnyerje. Szent Pál ezt így mondja: „Amit egykor előnyömnek tekintettem, 

azt Krisztusért akadálynak tartom, sőt Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten 

mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust 

elnyerhessem, és Hozzá tartozzam.” (Fil 3,7.8)  

 

 



 

 

 
 

II. Istenhez való eljutásunk 

Ez a téma, az Istenhez való eljutás témája annyira fontos, hogy Keresztes Szent János még 

egyszer, egy másik megközelítésben is segítséget ad ehhez. A lélek dala (Sötét nagy 

éjszakán) című költeményében leírja azt a boldog élményt, amelyben a lélek végül is 

kimegy önmagából, hogy a titkos lépcsőn eljusson szerelmes Istenéhez, és egészen 

belesemmisüljön, beleroskadjon az Ő isteni szeretetébe.  



 

 

 

Most A lélek dala című költeménynek csak az első két versszakát nézzük:  

 

Sötét nagy éjszakán,  

A szeretet tüzében égve, 

Ó boldog pillanat! 

Kisurranék csöndben, titokban, 

Mikor házam már elpihent. 

 

Sötétben és biztosan, 

Egy titkos lépcsőn, álruhában, 

Ó boldog pillanat! 

Sötétben és rejtőzve-bújva, 

Mikor házam már elpihent. 

 

 Ezekből a versszakokból véssünk most a szívünkbe három gondolatot: 

 1. A szeretet tüzében kell égni, csöndben, „amikor a házam népe már elpihent”, akkor 

menjek ki önmagamból, felfelé „egy titkos lépcsőn”, egészen Istenhez!  

 2. Azért kellett tehát az elcsendesedés imája és az összeszedettség imája, hogy a lelkem háza 

a szenvedélyektől elcsituljon, lelkem elpihenjen Istenben, föléje kerüljön az evilág zavaró 

tényeinek.  

 3. Ez tehát a lélek megtisztulásának az útja, amikor az értelem és az akarat elveszíti földi 

támpontjait, egyedül Istenre akar ugyanis támaszkodni. A lélek elhagyja az alacsony színvonalú 

megértést, a gyönge természetű szeretetet – ahogyan Keresztes Szent János mondja –, sőt Isten 

élvezetének azt a szűkös és szegényes módját is, amelyet a maga erejével érhetett el. A boldog 

pillanat az, amikor a lélek – mert szenvedélyei elcsendesedtek, képességei végül is elpihentek –, 

önmagából kiosonva, csendben kimenve eljut a helyes működéshez, az Istennel való megfelelő 

érintkezéshez, mert már érvényesül benne Isten hívó szava. Ezt úgy kell érteni, hogy az értelem 

kisurrant önmagából, az emberiből, és istenivé lett, Istennel egyesült. Már nem azon a korlátolt és 

gyönge módon, mint annak előtte, hanem valami fölségesebb módon tud, ért; mert már az isteni 

bölcsességgel egyesült. Az emberi akarat is kimegy önmagából, és istenivé változik, mert eggyé 

lett az isteni Szeretettel, és az isteni Szellem erejével és tisztaságával szeret. De átalakult maga az 

emlékezet is, hogy tárháza legyen minden örök gondolatnak, amely Isten dicsőségét hirdeti. 

Egyszóval az érzékek és a lélek éjszakája által megtisztul a régi ember. Az összes lelki erők 

megújulnak, isteni természetűvé és gyönyörűségessé válnak. (A lélek sötét éjszakája, A szellemi 

rész sötét éjszakája, 4. fejezet).  

 

 III. Most, az imádság csendjében figyeljünk a szeretetünk tüzére!  

 

 1. Engedjük, hogy egyre jobban égjen az a láng, amelyet Isten gyújtott meg benne! Ha nincs 

elég oxigén, a tűz elalszik. De ha jó légáramlás van, akkor lobogni kezd. Amikor Jézus azt mondja: 

– „A szél ott fúj, ahol akar” (Jn 3,8) –, akkor ezt a Szentlélekről tanítja. Az Ő szent fuvallatát 

engedjük be a lelkünkbe, hogy szeretetének tüzét egyre lobogóbbá tegye bennünk! Ahogyan a tűz 

lángjai egyre felfelé törekszenek, úgy próbáljunk mi is önmagunkból kilépni, és az ég felé, az ég 

Ura felé törekedni! A tábortűz lángjai a földről belenyújtózkodnak az égbe. Ahol a földi tűz 

látható lángjai véget érnek, ott kezdődik az ég, és a meleg egyre feljebb száll. Amikor egy kicsit is 

ki tudunk végre menni önmagunkból, a földi érdekeltségeinkből, földhöz kötözöttségeinkből, akkor 

tudnunk kell, hogy felettünk már a mennyország tárulkozik ki.  

 2. A tűz lángja szüntelenül lobog, egyszer alacsonyabban lángol, máskor magasabban lobog. 

A lelki élet útján, az Istenhez való felhatolás útján is ilyen változatossággal találkozunk: egyszer 

fenn, egyszer lenn van a lélek. Keresztes Szent János úgy mondja: „A titkos szemlélődés hatásai a 



 

lelket egyrészt Istenhez emelik, másrészt pedig önmagában megalázzák, vagyis kicsivé teszik. De 

ezeknek a hatásoknak vagy isteni közléseknek az a sajátosságuk, hogy amikor a lélek felismeri a 

saját kicsinységét Isten előtt, akkor emeli fel magához Isten a lelket”. Jézus ezt így tanította: „Aki 

megalázza magát, azt felmagasztalják” (Lk 14,11).  

 3. A szemlélődés imaállapotának a rendes menete – amíg csak el nem éri a nyugalmi 

állapotot – ez: egyszer emelkedik a lélek, máskor meg süllyed. Ennek az az oka, hogy a 

tökéletesség nem más, mint tökéletes szeretete Istennek, és megvetése önmagunknak. Az Isten 

iránti szeretet Istenhez emel, az önmagunk ismerete pedig lefelé visz, mert megmutatja, hogy 

milyen kicsinyek vagyunk Isten előtt. Amikor azonban a lélek végre eljut Istenhez és egyesül Vele, 

akkor ez az állapot megszűnik, már nem lesz emelkedés és süllyedés a lelki életben, mert a lélek 

megnyugszik Istenben. 

 Ezt az utat Keresztes Szent János lépcsőnek vagy létrának mondja, amelynek az előképe az 

a létra, amelyet Jákob pátriárka látott az álmában (Ter 28,12). A létra legfelső fokán pedig Isten 

van! A létra Istenhez van támasztva, Aki rajta nyugszik. Jákob látomása a létráról is éjjel történt, és 

ez kifejezi az Istenhez vezető út jellegét, a sötétséget, mindannak az elhagyását, ami evilági, vagyis 

Istentől elszakítani akaró tényező, ami megakadályoz a Hozzá való felemelkedésben.  

 

 A szemlélődés nem más, mint a szeretet tudománya, nem más, mint Isten belénk öntött 

szerető ismerete. Isten egyidejűleg megvilágosítja és szeretetre lobbantja a lelket, míg csak fokról 

fokra fel nem vezeti őt a mennybe, önmagához.  

 Ezért mondja Keresztes Szent János titkos lépcsőnek a szeretet Istenhez vezető útját. Azért 

titkos lépcső ez, mert az Isteni Bölcsesség és Szeretet a szeretet útján titokzatos módon árad a 

lélekbe. Hogy miként történik ez, azt nem tudja sem a lélek, sem más, sőt a gonosz lélek sem! A 

lelket oktató Tanítómester ugyanis lényege szerint a lélek mélyén rejtőzik, ott, ahová sem a gonosz 

szellem, sem a természetes érzékelő és értelmi megismerő képesség nem tud behatolni. Egyes-

egyedül a szeretet az, ami a lelket Istenhez köti, és egyesíti Vele. 

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk:  

 Hol vagy én szerelmes, Jézus Krisztusom?  

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltom? 

 Adj világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt.  

 


