
 

150. A szeretet lépcsőjének tíz foka, I. (1–5. fok) 

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod 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 levelében,  

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében. 

 

 Keresztes Szent János: A lélek dala című költeményében „egy titkos lépcső”-ről beszél: „A 

szeretet tüzében égve kisurranék egy titkos lépcsőn.” Ez a titkos lépcső nem más, mint a szeretet 

létrája, amelynek csúcsán a mennyország Ura vár minket. Keresztes Szent János az isteni szeretet 

misztikus lépcsőjének tíz fokát Clairvaux-i Szent Bernát és Aquinói Szent Tamás alapján fejtegeti 

(A lélek sötét éjszakája, A szellemi rész sötét éjszakája II. könyv 18-19. fejezet; Szent Edith Stein: 

A kereszt tudománya, 173. oldal).  

 

 1. A szeretet – amely segítségével Istenhez, az Ő szent hegyére juthatunk fel – első foka az 

üdvös betegség vagy elaléltság.  

 Isten azért teremtette a világot, hogy itt a földön megtaláljuk a mennyországba vezető utat. 

A világ tehát nem ellensége Istennek, hanem barátja. Érdemes tudatosítani: az evilág az istenellenes 

világot jelenti, az Isten nélküli világot, amely nem vezet közelebb Istenhez. A lélek azért hagyja 

ott az evilág dolgait, hogy továbbmehessen, hogy a lépcsőn fölfelé haladjon Istenhez. A lélek (a 

menyasszony) mondja: Éjszaka – amikor sötét volt – ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem, de 

nem találtam.  Azért hát felkelek, és bejárom a várost, keresem az utcákon és a tereken, akit szeret a 

lelkem. Hiába kerestem, nem találtam! (Én 3,1.2). A szeretettől elalélt lélek elszakad az evilági 

dolgoktól. A jegyes Jeruzsálem leányait kéri: Ha megtaláljátok az én szerelmesemet, vigyétek hírül 

neki, hogy a szerelmem miatt ellankadok (vö. Én 5,8). Ez az ellankadás nem halálos betegség, 

hanem Isten dicsőségére szolgál, mert általa a lélek meghal a bűnnek, és mindannak, ami nem Isten, 

mégpedig magáért Istenért: Utánad vágyakozik a lelkem, Istenem! (Zsolt 118,81). A szemlélődő 

megtisztulás első lépcsője tehát azt eredményezi, hogy a lélek semmiféle földi dologban nem képes 

örömet, vigasztalást vagy kielégítést találni.  

 

 1.1) Próbáljunk most a teremtmények fölé „lépni”, és a csendben kimenni önmagunkból, 

ebből a kicsiny teremtményi világból, felfelé! Nem baj, ha még nem látjuk a legfelső lépcsőfokot. 

Ha egy pincehelységből felfelé megyünk, és a lépcső kanyarokkal van megépítve, nem láthatjuk a 

lépcső tetején a napvilágot, mégis bátran elindulunk felfelé, mert tudjuk, hogy a lépcső tetején 

világosság van. Bátorság kell az elinduláshoz. Ne félj! – mondta az Úr Gábor angyal által Máriának 

(Lk 1,30), s nekünk is ezt üzeni. Mária sem látta, hogy mi lesz a vége annak az útnak, amelyre Isten 

meghívta őt, de bátran elindult, és testével és lelkével a mennyország magasába jutott. Ha ilyen 

nagyszerű példa van előttünk, akkor ne méricskéljünk, ne ijedezzünk, hanem vágjunk neki a 

mennyországba vezető útnak azzal, hogy a teremtmények fölé akarunk emelkedni, amelyek 

elvonnának Isten mennyei országától. Az Énekek éneke menyasszonya a szeretettől lankadt el. 

 Indítsuk fel a szívünkben az Istent szerető lélek epekedő vágyakozását! Hányszor kerestük 

már mi is az Urat, és nem találtuk. Meg kell értenünk: a Bibliában mindig rólunk van szó! Mi 

vagyunk a menyasszony, aki keresi az isteni Vőlegényt. A lelki élet éjszakája is csak arra jó, 

hogy az isteni Vőlegény utáni epekedésünk még nagyobb legyen. A lelki éjszakában valami 

megsemmisülésről van szó, amellyel meghalunk önmagunknak, hogy attól kezdve már lelkünk 

isteni Szerelmesének éljen. Ha a teremtmények rendetlen vonzásából ki tudunk szabadulni, akkor a 



 

lelkünk könnyebben tud a szeretet lépcsőjén felfelé továbbmenni. Mondogassuk ima gyanánt: 

„Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony Te méltó vagy!” (Ho. 157). 

Az Énekek éneke menyasszonyával mondjuk: „Jeruzsálem leányai, kérlek benneteket, hogyha 

rátaláltok az én szerelmemre”... „Mit mondjatok neki? Hogy a szerelmembe belebetegedtem” (Én 

5,8). A lélek elaléltsága azt jelenti, hogy elgyengül. Az, hogy a lélek elgyengül, eleped az isteni 

Vőlegény iránti szeretettől, nem betegséget jelent, hanem hatalmas erőt, a szeretet erejét. Amikor a 

menyasszony a szerelembe belebetegszik, az azt jelenti, hogy az isteni Vőlegény nélkül lenne 

igazán beteg, de ha Vele van, akkor élete van. Ezért van az, hogy a lélek már semmiféle evilági 

dologban nem képes megnyugvást, örömet, vigasztalást vagy kielégítést találni. Ha sikerül fellépni 

a szeretet első fokára, akkor már nem a földön áll, hanem a földet elhagyva, egy lépéssel közelebb 

jut a mennyországhoz, s az ég felé irányul. Emelkedett lelkülettel, a földnél magasabb régiókban 

akar élni! Szítsuk tehát a lelkünkben ezt az Isten utáni vágyat, szerető epekedést!  

 1.2) Vegyük észre, hogy nemcsak mi törekszünk a szeretetre, hanem az isteni Vőlegény is 

szítja szívünk szeretetét a Szent Szeretet, a Szentlélek által! De boldog is az ember, ha egyszer 

megtapasztalja szívében az isteni szeretet fellobbanását! Legyünk tehát gyengék a magunk 

akaratának a teljesítésében! Aléljunk el a szeretettől! Ez azt jelenti, hogy minden másra gyengék 

leszünk, és csak a szeretetre vagyunk erősek! Ez nem olyan megtántorodás, mint amikor az 

ember a pincéből megindul felfelé, és elszédül. Ne féljünk, nem fogjuk megütni magunkat, mert a 

mi szerelmes Istenünk kezébe ajánlottuk már az életünket, a lelkünket (vö. Zsolt 30,6). Ő már 

angyalainak parancsolt felőlünk, hogy kőbe ne üssük a lábunkat (vö. Zsolt 90,11.12). Ha itt 

elalélunk, nem leesünk, hanem felfelé, az Ő szerelmébe hullunk bele. Ahogyan A lélek dala című 

vers utolsó sorában áll: „Minden bút, gondot feledve leroskadék a liliomok közé.” Nem baj, ha még 

nem érezzük ezt az isteni illatot, az az isteni miliő akkor is ott van, és már körülvesz. Tudnunk kell: 

ölelő karjai közé roskadunk. Nem baj, ha még olyan sötét van, mint a lépcső legalján, hogy nem 

látjuk az Ő arcát. Elég, ha hisszük: átölelve tartja a lelkünket. Amikor a lélek már kezd valamit 

megérezni, megtapasztalni Istennek ebből az őt átölelő szeretetéből, ez már a szemlélődő imádság, 

ez már Isten szeretetének a megtapasztalása. Belső tudás ez nemcsak arról, hogy van Isten, hanem 

arról is, hogy szeret minket az Isten! 

 1.3) Az Énekek éneke menyasszonya Jeruzsálem leányait kérte: Vigyék hírül a 

Vőlegényének, hogy szerelme miatt ellankad (vö. Én 5,8). Mi pedig a szép Szűzanyát, a szent 

angyalokat, kedves szentjeinket és a teremtményeket kérjük: Vigyék hírül a mi szerelmes 

Jézusunknak, hogy  

 – az utána való vágyakozástól elalélunk,  

 – az iránta való szerelme miatt ellankadunk,  

 – készek vagyunk gyengék lenni, hogy Krisztus ereje lakjék bennünk, és Isten szeretete 

töltsön be! (vö. 2 Kor 12,9).  

 Ebben a megtapasztalt szeretetben a lélek már azt is tudja: Isten mindnyájunkat szeret! Isten 

ugyanis nemcsak egyedül velünk akar nagy dolgokat művelni, hanem az Ő irgalma az istenfélőkre 

száll nemzedékről nemzedékre (Lk 1,49.50). A Szűzanya is ezért tudott mindnyájunk Édesanyja 

lenni, mert Isten szeretete olyan hatalmas mértékben árasztotta el, hogy az Ő szívén keresztül 

mindnyájunk lelkébe beleáradt: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által 

(Róm 5,5). Ahogyan Isten a Szentlelket az első Pünkösd napján a Szűzanyán és az apostolokon 

keresztül árasztotta bele a világba, úgy akarja ma is az Ő választottai szívén keresztül beleárasztani 

Őt a világba. Csoda-e, ha a szemlélődő tisztulásnak eme első lépcsőjén a lélek valami 

megsemmisülést, elgyengülést érez? Arról van szó ugyanis, hogy egyre jobban átadjuk a 

helyünket Istennek, kimenjünk önmagunkból, és belemenjünk Istenbe. 
 Amikor az ember a létrán elindul felfelé, akkor nem áll meg az első foknál, hiszen pontosan 

tudja, hogy tovább akar menni!  

 2. A szeretet lépcsőjének a második fokán a lélek szeretetből szünet nélkül keresi Istent. 

Ahogyan az Énekek éneke menyasszonya felkel, és keresi azt, akit szeret a lelke (vö. Én 3,2), úgy 

mi sem akarunk megállni a teremtményeknél, hanem otthagyva őket továbbmegyünk felfelé. 

Minden teremtményről isteni Kedvesünk jut eszünkbe és a szívünkbe. Tehát amikor a 



 

teremtményeket látjuk, akkor a Teremtő jusson az eszünkbe! A Teremtő iránti szeretet kezdjen el 

még jobban lángolni a lelkünkben! A teremtményeknek az a rendeltetésük, hogy közelebb 

segítsenek Istenhez. Amikor szeretnénk előrehaladni a szeretetben, akkor akármerre is járjunk, 

mindig az isteni Vőlegényünkről érdeklődjünk: „Ti, akik láttátok, ti, akik a keze nyomát 

hordozzátok, ti, akik őrzitek a keze cirógató melegét, mondjátok: milyen az én isteni Jegyesem? 

Mondjátok: hol van? Mondjátok: hogyan jutok oda Hozzá?” De mi magunk is beszéljünk a 

teremtményeknek, a testvéreinknek, a Napfivérnek, a Holdnővérnek és minden embertestvérünknek 

isteni Jegyesünkről, Aki megillette, megérintette a lelkünket, Akinek pillantását hordozza a lelkünk, 

mert ránk tekintett, hiszen Ő tekintetre méltatja az alázatost és a kicsinyt (vö. Lk 1,47). Mondjuk el 

a teremtmény-testvéreinknek: Mi az Úr arcát keressük szüntelenül (vö. Zsolt 104,4). Ha valaki az 

Úr arcát keresi szüntelenül, annak a lelkében megfogalmazódik az ima: „Bárcsak már láthatnám az 

arcodat színről színre, ami a mennyország!” Valahányszor a teremtmények beszélnek az embernek 

Istenről, vagy az istenszerető ember beszél a teremtmény-testvéreknek Istenről, a szívében egyre 

lobogóbbá, egyre tisztultabb lesz a szeretet. A szeretet tüzétől égő lélek egyre jobban tudja: ő már 

nem a teremtményeket akarja keresni, hanem a teremtmények Teremtőjét. Egyre világosabban látja, 

ki az ő szeretetének az egyetlen méltó tárgya. A sötétség már kezd oszladozni. Múlóban az éjszaka. 

A lélek leveti a sötétség tetteit, és magára ölti a világosság fegyvereit (vö. Róm 13,12). Amikor a 

teremtmények beszélnek Istenről, akkor a lélek már nem a teremtményekre figyel, hanem arra, 

Akiről ők szólnak, Akiről tanúságot tesznek. Ahogyan a szerelmes mindig szívesen hallgatja a 

szerelmeséről szóló híreket, úgy a lélek is kivirágzik, mosolygásra hangolódik, égi derű tölti be. 

Kezdi megtanulni Istent látni, nem a szemeivel, mert azok csak rövid távon látnak élesen: néhány 

méter, az utca hossza, a látóhatár, a hold, a csillagok fényévek milliárdjai; ezek mind-mind csak 

kicsiny távolságok ahhoz, hogy a teremtmények Alkotóját ezzel a szemmel láthassuk, ezzel a 

szemmel szemlélhessük. Ha nem jó a szemünk, akkor az orvos szemüveget rendel, hogy élesebben 

lássunk. Ha nem tudjuk a szemünkkel látni Istent, akkor a Mennyei Orvos a szívünket rendeli az 

Istent szemlélés eszközéül: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent” (Mt 5,8). 

Ahogyan a távcső lencserendszerét lehet élesebbre állítani, úgy a szívünk tekintetét az egyre 

nagyobb tisztaság és szeretetlobogás által állítsuk élesebbre!  

 Szüntelenül keresni Istent azt jelenti: szüntelenül ráhangoljuk lelkünk tekintetét, ráélesítjük 

a szívünk látását Istenre. Tisztogatjuk a szívünket, hogy egyre élesebben lássunk Rajta keresztül. 

Felfelé tekintünk, a harmadik lépcsőfok felé, a mennyei létra teteje felé, Isten felé.  

 3. A szeretet lépcsőjének a harmadik foka az, amikor a lélek buzgólkodik a szeretet 

tetteiben. Nem elég csak felfelé tekingetni, lépni is kell, cselekedni is kell. Menni kell előre, 

felfelé!  

 Ha az ember hátratekint az eddig megtett útra, akkor látja: milyen keveset tett Istenért.  

 Ha önmagára tekint, látja azt, hogy ő milyen kicsiny!  

 Ha felfelé tekint, látja, hogy Isten milyen hatalmas! 

 A szeretet ekkor kezdi megértetni a lélekkel, hogy Isten mekkora szeretetet érdemel. Sokkal 

többet, mint amennyit eddig adott neki. Az összes eddigi szeretet-cselekedeteit kevésnek tartja. A 

kicsinységnek, vagyis az alázatnak ez a megélése segíteni fogja abban, hogy magáról ne képzeljen 

hivalkodva valami nagyot, ne hasonlítgassa magát másokhoz! Neki arra kell gondolnia, hogy Isten 

milyen szemmel nézi őt, hogy Isten milyen nagyfokú szeretetet vár el tőle. Ez azután buzgóságra 

sarkallja, buzgónak kell lennie a jóban (vö. 1 Pét 3,13). Rádöbben arra, hogy Isten várja tőle ezt a 

buzgóságot. Ezért a szeretet tetteiben akar előrehaladni: szeretni Istent, szeretni az embertársakat, 

szeretni ezt az Isten-teremtette gyönyörű világot! A lélek kezdi megtapasztalni: ha még nem is látja 

szeretett isteni Jegyese arcát – mert még hosszú utat kell megtennie felfelé –, ez a szeretet mégis 

összeköti őt már Istennel! Olyan ez, mint amikor messziről hazatelefonálunk ahhoz, aki szeretettel 

vár bennünket, és jelezzük: jövünk! 

 Keressük most ezt a telefonálásnál is hatékonyabb lelki kapcsolatot Istennel! Nem kell 

méricskélnünk a perceket, hogy mennyibe fog kerülni. Ez ingyenes vonal. Van idő elmondani az 

egymás iránti szeretetünket. Itt van időnk gyakorolni a szeretetet, hiszen az Istennel való 

kontaktusfelvétel is már a szeretetünk megvalósulása. Ha Jézus kéri: „Maradjatok meg 



 

szeretetemben” (Jn 15,10), akkor maradjunk meg ebben a szeretetkapcsolatban! Buzgólkodjunk 

egyre jobban ebben a szeretetben, és valljuk meg: „Téged szeret az én lelkem, Uram!” Mondjuk 

Neki: „Szeretnék még buzgóbb lenni az Irántad való szeretetben!” Amit már a magunk erejéből 

nem tudunk elérni, kérjük, tegye meg Ő: „Szítsd fel, Uram, szívem szeretetét még jobban Irántad!” 

Ez a lángolás, ez a felfelé lobogás még nagyobb összeköttetést eredményez isteni Urunkkal. Felfelé 

segít, közelebb a mennyországhoz.  

 Ha nem is tudunk olyan gyorsan haladni felfelé, mint ahogyan szeretnénk, küldjük előre 

szívünk szeretetszikráit, amelyek pattogva az ég felé ugornak, amelyek „kiugranak” a tűzből, hogy 

az égbe érkezzenek. Küldjük előre a jobbik énünket, a lelkünk csúcsát, az Istenhez közelebb eső 

részünket! Menjünk ki önmagunkból, hogy egyszer majd – legyőzve a távolságot – behatolhassunk 

isteni Urunk Szívének kellős közepébe, szeretetének izzó tengerébe! A tüzes Nap vonzza a 

körülötte bolygó testeket, de azok nem zuhannak bele, mert a centrifugális erővel ellenállnak 

vonzásának. Mi azonban tanuljunk ebből, s ne tanúsítsunk ellenállást, ne akarjunk menekülni, 

hanem engedjünk az isteni Nap tüzes vonzásának! Amikor tehát nem ragaszkodunk önmagunkhoz, 

amikor feladjuk önmagunkat, az is szeretetből történjék, az is a szeretet cselekedete legyen! Amikor 

Szent Pál azt mondja: „Legyetek buzgó lelkűek!” (Róm 12,11), akkor ezt a tüzes lelkületet, a 

szeretettől lángoló lelket sürgeti, amelyet már átjárt a felülről jövő tüzes, isteni szeretet, amelyet 

magához vonz az isteni Nap tüzes tömegvonzása, végtelen nagy vonzása. Ez az, amikor egy 

lépcsővel feljebb mehetünk, amikor elszakadunk a tegnapi önmagunktól, nyomorúságos kis mai 

énünktől, és a jövőnkbe, Istenbe léphetünk át. 

 Amikor az ember a szeretet tüzes cselekedeteitől már annyira lelkivé válik, hogy könnyebb 

lesz a testnél, a földnél, akkor felléphet a szeretet lépcsőjének a negyedik fokára. 

 4. A szeretet negyedik fokán már kész mindent odaadni, illetve elszenvedni, csakhogy 

előrehaladjon a szeretetben. Mint amikor a gyermek hazaérkezik a messzi útról, befordul a ház 

kiskapuján, és meglátja az udvaron túl az ajtóban az édesanyját és az édesapját, akkor ledobja a 

csomagjait, és önfeledten szalad a feléje kitárt ölelő karokba. Az istenszerető lélek is hátrahagyja a 

föld felé húzó terheket, hátrahagyja azt a ragaszkodó beállítottságát is, hogy csak kapni akar az 

Úrtól. Itt már a lélek nem a maga örömét és vigasztalását keresi, hanem a szeretet cselekedeteivel, 

önmagának a szeretetben történő teljes önátadásával akar Istennek örömet szerezni. Nem nézi már a 

maga érdekét, nem méricskél, hogy mennyi áldozatba kerül ezt is, azt is, vagy amazt is elhagyni.  

 Már csak az isteni Jegyesének akar kedveskedni, mert úgy szeretné Istent szolgálni, amint az 

megilleti Őt, hiszen annyi jegyajándékot, annyi kegyelmet kapott Ő már tőle! Isten nem tudja 

elnézni jegyese szenvedését, utána való epekedését, és viszonozni akarja az iránta való odaadását. Ő 

is a lélek felé indul, a gondolatnál is sebesebben, a szeretet nyilánál is szárnyalóbban. De ez már a 

szeretet lépcsőjének az ötödik fokát eredményezi. 

  5. Isten a lélekben akkora szeretetet gyullaszt, hogy az még jobban vágyódik Isten után. 

Olyan nagy vággyal óhajtja elérni isteni Jegyesét, hogy az Utána való várakozás rendkívül 

hosszúnak tűnik a számára. Az az idő, amíg a gyermek átszalad a kiskaputól a szülői ház 

bejáratánál várakozó édesapjához és édesanyjához, örökkévalóságnak tűnik a számára. Ilyenkor 

mondjuk a Zsoltáros imáját: „Epedve sóvárog a lelkem az Úr udvarába; lelkem és testem ujjongva 

eped az élő Isten után” (Zsolt 83,3). Még ha örökkévalóságnak tűnik is, amíg a lélek eljut az Úr 

udvarába, az Úr házába, az Úr szívébe, tudnia kell: Isten előtt ezer év is csak olyan, mint egy nap (2 

Pét 3,8). Csak nekünk tűnik hosszúnak az idő, míg megérkezünk Isten szerető szívéhez. De 

erősítsen a gondolat: a megérkezés után kezdődik az az örökkévaló szeretet, amely „soha el nem 

múlik” (1 Kor 13,8). És addig? Amikor a lélek azt hiszi, hogy már megtalálta az isteni Szerelmesét, 

fájdalmasan kell tapasztalnia ezeken a földi tájakon, hogy még tovább kell haladnia feléje. Ezen a 

szeretet-lépcsőfokon a lélek annyira tele van szeretettel, hogy úgy érzi: vagy el kell már jutnia 

ahhoz, akit szeret, vagy belehal az Utána való vágyakozásba.  

 Szítsuk tovább ezt a vágyakozást, hiszen „akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk” (Róm 

14,8). Ha belehalunk a szeretetbe, mert Ő magához ölel, vagy ha belehalunk az Utána történő 

vágyakozásba, ugyanaz lesz a végeredmény, belehalunk, hogy Benne éljünk! 

 



 

Befejezésül imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 Erős kezeiddel ültess jó palántát,  

 Szívedből szívembe kegyelem virágát, 

 Jessze gyökeréből oltsd be szívem ágát,  

 Hogy hozzon az égből jó illatot, drágát. 

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet,  

 És a bűnök ellen nyújts védelmet! 

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed, 

 Hogy megnyerjem végső boldogságom Benned. 

 

 


