
 

 

267. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, I. 

 „Ó, szeretetnek élő lángheve!”  

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 1. sor, 429-438. oldal) 

 

Imádkozzuk a 25. számú éneket: 

 

 Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, 

 Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 

 

 Istennek Fia, Aki született jászolban, jászolban, 

 Ő leszen néktek Üdvözítőtök, valóban, valóban!  

 

 A szemlélődő ima útjainál, a szívsebzés imájánál már tanulmányoztuk: hogyan éli meg a 

lélek, hogy Isten neki adja magát, amikor megjelöli, megsebezi a szívét (265. sz. imaóra). Azután a 

Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél az Úr működését próbáltuk feltérképezni: hogyan küldi el 

angyalát, hogy a szeretet nyilával megérintse, átjárja választottja szívét (266. sz. imaóra). 

 

 I. Isten az imádkozó ember lelkébe behatolva őt magát is élő szeretetlánggá tüzesíti 

 

Keresztes Szent János most arra tanít minket, hogy Isten nemcsak angyalát küldi el, akinek a 

tüzes érintése megsebzi az imádkozó ember szívét; hanem Ő maga jön el hozzánk.  

 Keresztes Szent János 4. könyvének a címe: Az élő szeretetláng, amelyet Ana de Peňalosa 

úrnő kérésére írt 1584-ben a lélek Istennel való legbensőbb egyesüléséről, és az Őhozzá való 

hasonulásáról. Amikor a lelki élet útjainak ismertetésénél Keresztes Szent Jánosra hivatkoznak, 

akkor legtöbbször elrémisztik az embert, hogy milyen rettenetes a sötétség, a test és a lélek 

éjszakája, amelyen az embernek át kell mennie, hogy megtisztuljon, és alkalmassá legyen Isten 

szeretetének a befogadására! Legtöbbször itt meg is áll a hivatkozás, pedig a lelkiélet, vagyis az 

Istennel élt élet, az Istennel egyesült élet nemcsak a megtisztulás lépcsőfokából áll. Az is. De a 

lépcső azért van, hogy magasabbra vezessen. Az kellene tehát, hogy amikor valaki idézi 

Keresztes Szent János tanítását a sötét éjszakáról, akkor mellette idézze mindig ezeket a csodálatos 

szavakat is, amelyeket „Az élő szeretetláng”-ról írt. 

 

 1. Könyve előszavában alázatosan megvallja, hogy nehezen szánta rá magát e nemes úrnő 

kérésének teljesítésére, hogy azt a négy versszakos éneket – amelyet A lélek dalá-ról írt, és 

ugyanennek az Ana de Peňalosa úrnőnek ajánlott – részletesebben is megmagyarázza.  

 A dolgok mögé tekintve azonban látható, hogy egy-egy ilyen nagy lelki vezető, mint 

Keresztes Szent János, mennyire tudja értékelni azt a testvért vagy nővért, aki a világban élve 

is egészen kész ráadni az életét Isten szolgálatára, illetve életét odaadni Istennek. Nehéz A lélek 

dala című verset – amely az Istennel való belső egyesülés állapotáról szól – magyarázni, mert 

annyira belső és szellemi dolgokat tartalmaz. Ezt az emberi nyelv nehezen tudja kifejezni. Mi az 

érzékelhető világ dolgairól tudunk beszélni, a szellemi világ tényezői azonban messze túlhaladják 

az érzékelhető világ fogalmait. A Szellem lényegéről, Isten Szeretetéről és a lélek szeretetéről csak 

a meghatottság, tehát az Istentől való megérintettség fölötti elragadott lelki állapotban lehet szólni. 

Alázatosan mondja azt is, hogy bizonyára Ana de Peňalosának óhaja és imája bírta arra az Úr szent 

Fölségét, hogy az Úr nyitotta meg az ő értelmét, hogy ne csak a költeményt írja meg neki, hanem 

annak a magyarázatát is.  

 

 2. A metódussal kapcsolatban Keresztes Szent János megjegyzi, hogy a Szentírást fogadta 

el vezetőnek, mert bármennyi is az, amit az ember ki tud mondani, az mindig sokkal kevesebb 

annál, ami a belső egyesülésben történik Isten és az emberi lélek között. Tehát a Szentírás tanítása 

hiteles elirányítást ad az Istent lelke mélyére beengedő embernek. Ne csodálkozzunk azon, hogy 



 

Isten ilyen magasztos, és ilyen rendkívüli kegyelemeket áraszt arra a lélekre, amelyet ki akar 

tüntetni. Gondoljuk csak meg: Ő Isten, és hogy ebben a dologban, tehát ebben az imamódban 

egészen mint Isten, mégpedig mint végtelen jó és végtelenül szerető Isten működik. Ha ezt jól 

megfontoljuk, akkor a legcsodálatosabb kegyelmet sem fogjuk túlzottnak tekinteni. Hiszen Ő maga 

mondotta: Aki őt szereti, ahhoz eljön az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és nála fognak lakni (vö. Jn 14, 

23). Ahogyan a jó pedagógus mindig a módszert is megadja, Keresztes Szent János is tanítja a 

módot, hogy hogyan történik ez. Azáltal valósul meg, hogy az imádkozó lelket Isten belehelyezi 

az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe, úgyhogy az ember állandóan a Szentháromság 

Személyeiben él, bennük tartózkodik, „isteni életet” él. 

  

 3. A szellemi páros ének című misztikus művében Keresztes Szent János a tökéletességnek a 

földi élet folyamán elérhető legmagasabb fokáról beszél, tudniillik az Istenhez való hasonulásról; 

mégis ebben Az élő szeretetláng című költeményben egy még forróbb és egy még tökéletesebb 

szeretetről énekel. Ez nemcsak az Istenhez való hasonulásról szól, hanem az áthasonulás állapotát 

tárgyalja, ahogyan az emberi élet belenövekszik az isteni életbe, és Isten beleadja magát az 

ember lelkébe. Keresztes Szent János úgy gondolja, hogy „ezt az állapotot felülmúlni 

lehetetlenség. Ez úgy van, mint amikor egy hasáb fát dobunk a tűzre. A tűz áthatja, átjárja a fát, és 

izzóvá teszi, szóval egyesül vele. De azért ha a tüzet jobban felszítjuk –, és ez hosszabb ideig tart –, 

akkor a fahasáb még izzóbbá lesz, jobban ég, olyannyira, hogy végül sziporkázni és lángolni fog. 

Úgy kell tehát érteni a dolgot az élő szeretetlángolás imájában, hogy a lélek is ebbe a szikrázó, 

lángoló állapotba jut, amennyiben Isten Szeretetének a tüze belehatol, majd belsőleg annyira 

átalakítja és hevíti, hogy nemcsak egyesül vele, hanem eleven lánggal benne lobog.” És itt jön egy 

nagyon lényeges mondat: „Ezt a lélek érzi, ennek a Szeretetnek az édességétől áradozik, ennek 

lángjában ég.” Itt tehát emlékezzünk vissza a bevezető gondolatra, hogy Keresztes Szent János 

nemcsak a sötét éjszakáról tanít, hanem sokkal inkább az Istennel való egyesülésről és az Őhozzá 

való áthasonulásról, amely a szeretet csodálatos édességével lángolóvá teszi az imádkozó ember 

lelkét.  
 

 II. Most nézzük A lélek dala című vers 1. versszakát: 
 

    A lélek dala  

  az Istennel való benső egyesülés állapotában 

 

  Ó, szeretetnek élő lángheve,  

  mely oly gyöngéden üt sebet,  

  hol lelkem legmélyebb központja van.  

  Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,  

  műved, ha úgy tetszik, fejezd be,  

  és tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

  

(Majd azután a 2. versszakban is beszél az édes égetésről.) 

 

 1. Nézzük tehát az 1. versszakot. (Keresztes Szent János: Az élő szeretetláng, 429-438. 

oldal). 

 „Az isteni egyesülés következtében a lélek már egészen izzónak érzi magát. A 

dicsőségnek és a szeretetnek isteni íze tölti be, illetve abban fürdik. A mennyei boldogság 

folyamokban árad lényének legbelsejébe. Bőségben élvezi az Istentől származó gyönyörűségeket, 

és látja, hogy az Úr kebléből az élet vize patakokban folyik, ahogyan ezt Jézus mondta az ilyen 

lelkekről: Aki hisz bennem, annak lelkéből az élő vizek forrásai fakadnak. Ezt a Szentlélekről 

mondta, Akiben a Benne hívőknek kellett részesülniük (Jn 7, 38).” 



 

 Mennyi mélység van Jézus tanításának egy-egy mondatában! Mert Ő nem csupán szavakat 

mond, hanem a szavak mögött lévő Valóságot, a Szent Szeretetet, az Atya és Fiú közötti 

Szeretetáradást ígéri a benne hívőknek. 

 

 2. Keresztes Szent János így folytatja: „Mivel a lélek oly erősen van Istenhez 

hozzáhasonulva, mivel Isten őt teljesen birtokába vette, mivel oly dúsan fel van szerelve az erények 

és az ajándékok kincseivel, azért úgy véli, hogy már egészen közel áll az örök boldogsághoz, és 

attól már csak egy könnyű, vékony függöny választja el, (amely miatt még nem szemlélheti Istent 

színről színre!). Mivel pedig a lélek azt látja, hogy valahányszor újra meg újra fellángol benne a 

szeretetnek ez a gyöngéd tüze, Isten mindannyiszor megdicsőíti őt, mert a tűz áthatja a lelkét, már-

már azt hiszi, hogy ez a lángolás az örök dicsőségbe segíti át, és elszakítja e halandó élet függönyét. 

Úgy látja, már csak igen kevés hiányzik ahhoz, hogy ez megtörténjék. S mert csekélységnek tartja 

azt, ami még nem engedi az ő lényének a megdicsőülését, ezért esengve mondja a Lángnak, vagyis 

a Szentléleknek: »Ebben az édes találkozásban tépje már szét földi életének a függönyét!« 

Vagyis adja meg már neki véglegesen azt, amit – úgy látszik – minden egyes esetben meg akar neki 

adni és tenni, valahányszor találkoznak. Ezért mondja A lélek dala című vers első sorában Istennek:  

 Ó, szeretetnek élő lángheve!  

 A lélek azzal akarja kifejezni azt a mély érzelmet és nyomatékot, amelyről e négy 

versszakban beszél, hogy többször használja bennük ezt a két szócskát: »Ó!« és »Mily!«, mivel 

ezek gyöngéd és szeretetteljes hangsúlyt foglalnak magukban. Ezért mindannyiszor azt akarják 

mondani, hogy azon a helyen sokkal többet kell a dolog értelméről értenünk, mint amit a nyelv ki 

tud fejezni. Az »Ó!« indulatszó különösen alkalmas a szenvedélyes vágy, az esengés és kérés 

kifejezésére.” 

 

 3. Mi is mondhatjuk Istennek a verssort: Ó, szeretetnek élő lángheve! Ez nemcsak egy 

egyszerű megszólítás, hanem a hangsúlyos felkiáltás, amikor az ember azt mondja: „Ó, milyen 

gyönyörűséges vagy!” Ha azt mondom, hogy szép vagy, gyönyörű vagy, kifejezem a valóságot, de 

mennyire többet tudok közölni magamból annak a másiknak, a Kedvesnek, amikor ilyen 

nyomatékosan szólítom meg: Ó, szeretetnek élő lángheve! Mondogassuk Neki: Ó, szeretetnek élő 

lángheve! Itt már nemcsak arról van szó, hogy ez a Szeretetlobogás tőlünk valahol messze, a 

mennyei országban van, vagy hogy most már közel jött hozzánk, vagy együtt van velünk „az 

együttlét imájá”-ban; hanem sokkal inkább arról, hogy ez a lobogó, élő Szeretetláng az imádkozó 

emberben van!  
 

 4. Keresztes Szent János azt mondja: „A szeretetnek ez a lángja nem más, mint az Ő 

isteni Jegyesének a Szelleme, vagyis a Szentlélek, Akit az emberlélek önmagában érez,” (tehát 

megtapasztal. A misztikus imádságnak mindig is ismérve az, hogy az ember megtapasztalja Istent). 

 „A Szeretetnek ez a lángja most már nemcsak lassan emésztő tűz (vö. Zsid 12, 29) módjára 

alakítja át a lelket édes szeretetté, hanem lobog és lángokat vet benne, mint ahogy a lángoló 

fadarabból a tűzön újabb meg újabb lángcsóvák törnek elő. Ez az égő Szeretetláng az emberi lelket 

az örök dicsőségben füröszti, és a mennyei élet előízével üdíti.”  

 Tehát itt az imában az ember megélheti, hogy Isten szeretete lángol, lobog benne. Mi mást 

tehet az ember ilyenkor, mint azt, hogy hagyja érvényesülni Istennek ezt a szeretetlobogását az ő 

kicsiny teremtményének a lelkében. Itt már talán nem is kell, hogy az ember kimondja a 

megszólítást: – Ó, szeretetnek élő lángheve! –, hanem már egyszerűen „csak” megéli Isten 

Szeretetének a lángolását az ő kicsiny emberi mivoltában. 
 „Így működik a Szentlélek abban a lélekben, amely már az Ő szeretetéhez hasonult át.” (Ez 

az áthasonulás azt jelenti, hogy az emberi szeretet mintegy isteni Szeretetté válik,vagyis az ember 

egy szeretetté lesz Isten Szeretetével!) „Ilyen állapotban a lélek „bennmaradó cselekvései” (vagyis 

amelyek belül működnek, s magát az embert tökéletesítik) abban csúcsosodnak ki, hogy az 

emberben a szeretet tüze belül ég és lángol, tehát tudása (vagyis értelmi tevékenysége) valamint 

akarása (vagyis vágyóképessége) eggyé lesz ezzel a Szeretetlánggal, és ennek következtében valami 



 

rendkívül fenséges módon tud szeretni.” (A bennmaradó cselekvés ellentéte az „átható cselekvés”, 

amely az emberből, illetve annak valamelyik képességéből kifelé indulva valamely tárgyra vagy 

személyre hat.) 

 Az az imaélmény tehát, amikor az emberben lángol a szeretet élő heve: „belül maradó 

cselekvés”. Az imádkozó ember csak annyit tud magáról, hogy ég, lángol benne a szeretet tüze, 

mert tudása valamint akarása szintén ezzel a szeretettel egyesült. 

 Nem akar mást, mint a szeretetnek ezt az élő lángolását!  

 „Mivel valami rendkívül fenséges módon szeret, azért a lélek szeretetének ezen 

megnyilvánulásai nagyon értékesek. Ilyen szeretetaktussal több érdemet szerez, mint sok más 

akármilyen nagy szeretettel addigi élete folyamán, amikor még nem történt meg benne ezen 

áthasonulás az isteni Szeretetben.” (Ez a mondat is Keresztes Szent János tanításának egyik 

drágagyöngye, az Egyháznak pedig kincse.) 

 

 5. Nem véletlenül részesíti az Egyház olyan nagy tiszteletben a szemlélődő életre vállalkozó 

testvéreket és nővéreket! Ők ugyanis – a test és a lélek sötét éjszakában való megtisztulása után – 

azon az úton járnak, amelyen alkalmassá lesznek arra, hogy Isten Szeretete beléjük hatoljon, és ne 

csak egyesüljön velük, hanem asszimilálja őket magába az Isten, vagyis az ember áthasonuljon 

Istenbe! Ezek azok az igazak, akik miatt Isten hajlandó megbocsátani még a Szodoma és Gomorra 

bűnöseinek is (vö. Ter 18, 32). Erről mondja Szent Jakab apostol: Sokat tehet az igaznak odaadó 

könyörgése (Jak 5, 16). Az ilyen imában ugyanis az ember szíve már egészen belenövekedett 

Isten szívébe, az ember szeretete az Isten Szeretetlángolásába. „Különböznek azonban 

egymástól, mint ahogy az égő fahasáb is különbözik a belőle kicsapó lángtól. A benne izzó tűz 

ugyanis a létrehozó ok, a belőle kicsapódó láng pedig az okozat, az eredmény.” (Két dologról van 

tehát szó, de mégis egyetlen tűzlobogásnak látszik.)  

 Ha a lélek ebben az imaállapotban hozzáhasonult az isteni Szeretethez, akkor joggal 

mondhatjuk róla, hogy állandóan izzó állapotban van. A fahasáb és az ember cselekményei 

olyanok, mint a lángnyelvek, amelyek a szeretetnek eme tüzéből fel-felcsapnak. Annál hevesebben 

lobog ez a láng, minél erősebb az egyesülés tüze, és minél jobban el van merülve az akarat a 

Szentlélek lángjában.” 

 (A szeretet tüzét Isten ajándékozza. Annak fokozódása is a kegyelem műve. Az, hogy az 

emberi akarat el van merülve a Szentlélek lángjában, még az ember tevékenységének indul, de az 

imádkozó ember akaratának legkisebb jelzésére a Szentlélek itt is átveszi a kezdeményező szerepet. 

Ő maga az, Aki belemeríti önmagába az imádkozó ember akaratát. Talán egy modernebb 

hasonlattal így is lehet szemléltetni: a kisgyerek a strandmedence partján guggolva szeretne 

beleugorni a vízbe, ahol édesapja kitárt, ölelő karja várja. Elrugaszkodnia ugyan neki kell, de az 

összes többit már az apa végzi. Együtt merülnek bele a víz csendes, simogató, kellemes habjaiba.) 

 

 6. Amikor „az élő szeretetláng imájában” az akarat belehasonul, belemerül Isten akaratába 

vagy szeretetlángolásába, akkor az ember olyan, mint az az angyal, aki Gedeon áldozatának 

tüzében felszállt Istenhez (vö. Bír 13, 20).  

 (Amikor a kiválasztott Gedeon áldozatot mutatott be az angyal szava szerint az Úrnak, akkor 

annak a tűznek a lángjában Gedeon látta az ég felé emelkedni – vagy más szóval: – az égbe 

belemerülni, Istenbe belemerülni az angyalt. Ebben az imában az emberi akarat is mintegy 

belemerül ebbe a szeretetlángolásba. Ez nem fájdalmas, nem éget, mint a fizikai tűz, hanem ez 

szellemi lángolás, a szeretet tűzlobogása, amely gyönyörűséges, amelybe vágyva vágyódik 

belemerülni az imádkozó lélek.) 

 

 7. Keresztes Szent János azt mondja: „Ebben az imaállapotban a lélek ezeket a 

cselekményeket – hogy tudniillik a lélek egyre jobban belemerüljön a Szentlélek lángjába – nem 

képes megtenni, hacsak a Szentlélek külön nem indítja őt ez irányba. És ennek következtében 

összes cselekményei isteniek lesznek, mert Isten különös hatására történnek. Valahányszor fellobog 

tehát benne ez a láng, valahányszor erre az isteni édességű szeretetre gyullad, mindannyiszor úgy 



 

érzi, mintha az örök boldogságban részesülne, és ennek következtében az Istenben való, és az isteni 

cselekvés színvonalára emelkednék.”  

 (Keresztes Szent János tehát újra arról az érzésről beszél, amely ennek az Istent szemlélő 

imának a sajátossága. A magyarban a „szemlélés” szó leginkább a „szem” szóból kiindulva 

jellemezhető: a „nézés” fogalmát foglalja magában. A lélek látja azt, aki őt szereti, szemléli, 

legalábbis a lelki szemével rá tud tekinteni, és figyelni rá. Ebben az érzésben – amelyet az 

imádkozó ember megérezhet az isteni édességű Szeretetről – azonban már inkább a tapasztalat 

jellege domborodik ki: „Az ember valamit megtud Istenről!” Ahogyan a lélegzetvételkor a saját 

bensőnkben tapasztaljuk a levegő oxigént ajándékozó hatását, a lélek valahogy így érzi meg, hogy 

Istennel töltődik be. Nemcsak Istenből él, mint ahogyan a lélegző ember a levegőből, hanem Isten is 

él benne. Isten élete, vagyis Szeretetlángolása átjárja az embert, ahogyan a belélegzett oxigén is 

eljut minden porcikánkba. Éltet!) 

 

 8. Itt most meg kell állnunk, a szavaknak meg kell szűnniük, és át kell adniuk helyüket 

ennek a lelki érzésnek! Nem a szó lesz már az, amely összekapcsol Istennel, hanem sokkal inkább 

az érzés lesz a Vele való kommunikáció eszközlője. Az imádkozó ember megéli, hogy Isten átjárta, 

mint a lobogó tűz a fahasábot, és Isten magához hasonította, magába alakította. Ahogyan a fahasáb 

is tűzzé vált, úgy az imádkozó ember lelke is Istentől átjárt lélekké lesz, akibe belehatolt az égő 

Szeretetlángolás. Ez az, amikor Isten nem angyalának közvetítésével nyitja meg az ember szívét 

hogy közölje vele isteni Szeretetét, hanem a végtelen fölségű Úr az angyal szolgálata nélkül 

közvetlenül maga érinti és sebzi meg a lelket.  
 Ezért beszél majd a 2. versszakban Keresztes Szent János arról, hogy ez a seb édes seb. 

Ahogyan a gyermek megérzi édesanyja vagy édesapja szívéből a szeretet áradását, amikor a szülő 

átölelve magához vonta őt, és egyre jobban odatartja a kis arcocskáját, hogy „puszilgasd még, anyu, 

apu!”, ugyanúgy ebben az imádságban a léleknek is oda kell tartania a szívét Isten-Atyánk elé: 

„Atyám, járd át egyre jobban szívemet a Fiúval való Szeretetközösséged tüzével, a Szentlélekkel!” 

 A szeretetnek élő lángheve egyre jobban fellobog az imádkozó ember lelkében. Micsoda 

izzás, micsoda élet, ó mily nagy szeretés! Micsoda gyönyörűséges élmény a lélek számára, 

amellyel megéli: „Ó, szeretetnek élő lángheve, Istenem, lefoglaltál magadénak, és nekem adtad 

magadat!” 

 De ha csak ennyit tudna mondani: „Ó!”, „Ó!”, „Ó!”, – Isten, mint jó Atya, akkor is egészen 

megérti, hogy mit is akar az Ő kicsi gyermeke e szavakkal kifejezni! … 

 „Ó!”, „Ó!”, „Ó!” 

 

Ebben a szeretetélményben még nagyobb aktualitást kap Istennek az a szava, amellyel megvallja:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

Mi is mondjuk el Neki szívünk vágyát:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

  



 

 

 


