
 

 

 

 

268. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, II. 

„Ó, szeretetnek élő lángheve, mely oly gyöngéden ütsz sebet!” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 1-2. sor)  

 

Imádkozzuk a 70. számú éneket:  

 

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Isten Fia, szent kereszted szívem hívja. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!  

 

 Általszegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, 

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

  

 Keresztes Szent János Az élő szeretetláng című művében a lélek Istennel való belső 

egyesülésről írt mély értelmű versét kezdtük elemezni: Mit is él meg az isteni egyesülés imájában 

a lélek, amikor Isten őt már teljesen birtokába vette? Ez az izzás, a szeretetnek ez a lángolása, 

amelyet megtapasztal, nem más, mint az Ő Jegyesének Szelleme, vagyis a Szentlélek, Akit a lélek 

önmagában érez. Micsoda misztikus tapasztalás ez! A Szentlélek úgy működik a lélekben, hogy azt 

a magához való hasonulással eggyé teszi önmagával, s az ember lelkében is ég és lángol az isteni 

Szeretet tüze! Az emberi akarat a szeretet által eggyé lesz ezzel az isteni lánggal, és az emberben 

valami rendkívül fönséges szeretet valósul meg. Ebben az imaállapotban az ember – tudniillik 

amikor hozzáhasonul az isteni Szeretethez, – állandó szeretetizzásban van. Egyre jobban el akar 

merülni akarata a Szentlélek lángjában. Isten ugyanis a szeretet nyelvén szól a megtisztított – vagy 

ahogyan Keresztes Szent János mondja: – „kitakarított lelkekhez”. (Érezzünk rá a passzív 

szóhasználat mélységére: Isten az, Aki megtisztította az embert, Isten az, Aki kitakarította az ember 

lelkét.) Itt tehát már nem annyira csak a bűntelenségről van szó, az réges-rég óta előfeltétele az 

Istennel való találkozásnak. Sokkal inkább arról a tisztulásról van szó, amelyet Keresztes Szent 

János A Kármelhegy útjá-ban fejtett ki. „A sötét éjszaka Isten ajándéka, amellyel Isten megtisztítja 

az ember testét is, és a lelkét is az Istennel való szeretetegyesülésre.” Keresztes Szent János utalt 

arra is, hogy a Biblia gondolataival próbálja megfogalmazni tanítását.  

 

 I. Mit mond a Szentírás Istennek erről a tüzes szeretetéről?  
 

 1. Szent Dávid, a zsoltáros-király szerint: Isten szava tűzben kipróbált tiszta beszéd (vö. 

Zsolt 118, 140). Milyen lehet a lélek imaélménye, amikor megtapasztalja önmagában Isten 

Szeretetének tüzes lobogását, és ez az Istenünk – Aki emésztő tűz (Zsid 12, 29) – szól hozzá? Ha 

van hazafias hévvel átitatott beszéd, ha van izzó szeretettől lángoló szerelmi vallomás, akkor 

milyen lehet Istennek a tűzzel átitatott szava, amellyel az emberhez szól? Az nem olyan, mint a 

cirkuszi mutatvány a tűzokádó emberrel, aki kinyitja a száját, és a tűz lángcsóvája csap elő belőle. 

Ez nem becsapás, ámítás, cirkuszi mutatvány, hanem Isten ajkáról valóban a szeretet tüzes 

beszéde érkezik el hozzánk. Nem romboló tűz, kárt okozó láng ez, hanem Életet fakasztó, 

fényességet, meleget hozó isteni szó. Ez a szó, amellyel Isten szól hozzánk, teremtményeihez 

valami olyasféle, mint amellyel önmagát tüzes szeretettel öröktől fogva örökké kimondja a 

Szentlélekben: „Én vagyok!” (Kiv 3, 14). Ez a kimondott szó: az örök lángolás, az Élet. Amikor 

Isten mondja el nekünk az imádságban szava tüzes lángolásával mintegy bemutatkozva: Én vagyok, 

(Ter 3, 20) tudniillik, Aki benned lakást vettem (Jel 3, 20), mert beengedtél; akkor a Mennyei Atya 

bennünket is ezen tüzes Szent Szeretet-lélek által tesz fogadott fiaivá: A fogadott fiúság Lelkét 

kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Atyácskánk! Maga a Lélek, a Szentlélek tesz tanúságot 



 

lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk (Róm 8, 15-16). Magyarázhatjuk úgy is ezt a kinyilatkoztatott 

isteni igazságot, hogy a Szentlélek bennünket is Isten gyermekeivé tesz, mint ahogy a názáreti Jézus 

a Szentlélek tüzes erejéből, Szeretetéből testesült meg a Boldogságos Mária szűzi méhében (vö. Lk 

1, 35). Persze, hogy megsebzi az ember szívét Istennek ez a tüzes Szeretete, amely szíve 

lángolásával kimondott szóból érkezik hozzánk, és vesz lakást bennünk.  

 

 2. Jeremiás próféta az Úrról mondta: Vajon nem olyanok-e az én szavaim, mint a tűz? (Jer 

23, 29). Ez nemcsak költői kérdés a próféta ajkáról, hiszen számára élő tapasztalás volt. Megélte 

már, hogy milyen az, amikor Isten szava működik benne. Mint az emésztő, lángoló tűz, amely 

átjárta csontjait (Jer 20, 9). 

 Milyen tüzes lehet az a vallomás, az a szó, amellyel Isten mondja el nekünk, választottainak: 

„Szeretlek!” Micsoda tüzes szavak ezek! A Szentlélek lobog bennük. Ezen szavak közlésével az Úr 

az imádkozó ember lelkébe árasztja tüzes, isteni Szentlelkét. De jó lenne még jobban figyelni erre 

az isteni szóra, de jó lenne befogadni azt a közlést, a Szentlelket, Akit Ő nekünk akar adni! 

 

3. Jézus azt mondta: Az én szavaim lélek és élet (Jn 6, 63). Milyen tiszta szeretet az, amely 

szavaival tüzet gyullaszt az ember lelkében! Erről a vágyáról Jézus így nyilatkozik: Azért jöttem, 

hogy tüzet gyújtsak. Mi mást akarok, minthogy égjen, lángoljon! (Lk 12, 49-50).  

 

4. Ha voltak is olyanok, akik nem akarták befogadni Jézusnak ezen édes és szeretettől 

áradozó szavait, amikor például az Eukarisztiáról beszélt, és elfordultak Tőle (vö. Jn 6, 67), Péter 

apostol szívesen fogadta Krisztus szavait. Apostol-társaival együtt mondja: Uram, hová mennénk? 

Az örök élet igéi Nálad vannak! (Jn 6, 68). Ezek a kivételesen szerencsés helyzetben lévő 

tanítványok, akik első kézből kaphatták a tanítást, és Jézus ajkáról hallhatták az igéket. Milyen 

megtapasztalással rendelkezhettek, hogy az a szeretet, az a tüzes lobogás, amely a szavakból áradt, 

arra késztette őket, hogy Tamással ilyen vallomást tegyenek: Menjünk, és haljunk meg Vele együtt! 

(Jn 11, 16).  

 

5. Az a szamariai asszony, aki Jákob kútjánál találkozott Jézussal, olyan édesnek találta 

isteni szavait, hogy efölötti örömében még a vizet, meg a korsóját is otthagyta a kútnál, 

elfelejtkezett róla. Ment, hogy az örömét megossza a falujabeliekkel (vö. Jn 4, 28-29) 

 

 II. Folytassuk Keresztes Szent János gondolatmenetét: 

 

 1. „Amikor a lélek annyira közel van Istenhez, hogy a szeretet lángjává alakul, és ebben a 

lángban az Atya, a Fiú és a Szentlélek adják magukat őneki, vajon mi csodálkoznivaló van azon, ha 

azt mondjuk, hogy a Szentléleknek ebben a lángjában az ember az örök boldogságból érez meg  

valamit. Természetesen tökéletlenül, mert az örök boldogság tökéletes élvezete nem fér össze a 

halandó lét állapotával, de mégis olyan fölséges ez az élvezet, amelyet a Szentlélek lobogása benne 

okoz, hogy megtudja belőle: milyen íze van az örök életnek. Ezért nevezi a lélek ezt a lángot Élő 

lángnak. Nemcsak azért, mert folyton lobog, hanem inkább azért, mert szellemileg élteti Istenben, 

érezteti vele Isten életét, ahogyan Dávid király mondja a Zsoltárban: Lelkem és testem ujjongva 

eped az élő Isten után (Zsolt 83, 3). Nem azt hangsúlyozza e szavakban, hogy Isten él, mert hiszen 

ez magától értetődik, hanem azt, hogy az ő szellemi és érzéki része elevenen élvezték Istent,       

Istenben élőkké lettek. Az ember testi-lelki valósága tehát Istenben élővé lett. Ezt jelenti itt a földön 

az élő Isten megízlelése, ez az Istenben való élet, és az örök boldogság.  

 Ebben az élő szeretetlángban tehát az ember lelke oly elevenen érzi Istent, és akkora 

édességet és élvezetet talál benne, hogy felkiált: Ó, szeretetnek élő lángheve! (1. versszak 1. sora).  

 

 2. Keresztes Szent János most a 2. sorral – mely oly gyöngéden ütsz sebet – folytatja a vers 

magyarázatát. Tudniillik Isten szeretete, ez a hatalmas izzás nagyon gyöngéden érinti meg 

hevével az ember szívét. Nem akarja halálra égetni, hanem életet akar beléje lehelni. Ezért 



 

gyöngéden megsebzi a lelkét, és gyöngéd szeretettel tölti el az élő Isten iránt. Mégis olyan hevesen 

sebzi meg, és olyan mélységesen bájolja el Isten az embert, hogy az ember ettől az isteni Szeretettől 

szinte egészen elolvad. Az történik vele, ami az Énekek éneke menyasszonyával: A lelkem egészen 

elalélt (Én 5, 6), midőn Jegyesem szólt hozzám. Az isteni Jegyes ugyanis, amikor Istenről beszél 

neki, ilyen bensőséges hatást idéz elő az ember lelkében.  

 Keresztes Szent János felteszi a kérdést: „Miképpen lehet azt mondani, hogy Isten megsebzi 

a Szeretetével a lelket, holott abban nincs semmi sebeznivaló, mert a szeretet-lángja már egészen 

átizzította?” A válasz: „Csodálatos dolog, de tény, hogy úgy van. A szeretet ugyanis egy pillanatra 

sem marad nyugton, hanem állandóan mozgásban van. És folyton hol ebbe, hol abba az irányban 

lobog. Ennek az isteni szeretetnek a feladata az, hogy megsebezze, szeretetre gyullassza, és 

elbájolja az imádkozó lelket. Mivel pedig Isten szeretete a lélekben eleven lánggal lobog, folyton 

sebezgeti itt is, ott is. Gyöngéd égési sebeket ejt rajta, és vígan és ünnepélyesen játssza vele a 

szeretet játékait. Ennek a mondatnak a jogosultsága az, amit Isten a Példabeszédek könyvében vall 

meg önmagáról: Örvendezve játszottam napról napra a földkerekségen. Örömmel voltam az 

emberek fiai között …vagy más fordításban: Gyönyörűség nékem együtt lennem az emberek fiaival 

(Péld 8, 30-31). Isten tehát tanítja: Ezek a sebek az isteni bölcsesség játékai, lobogó lángjának 

gyöngéd érintései, amelyekkel szeretete sohasem pihenő tüze meg-megérinti egy-egy pillanatra a 

lelket.”  

 

 III. Most itt álljunk meg, és próbáljuk elmélyíteni a kapott tanítást!  

 

 1. Őrizzük a lelkünk csendjét! A csendes várakozás mindig növeli az emberben az Isten 

utáni vágyat. Néha a tűz fellobbanására is várni kell. Először az ember erőfeszítése kell, hogy a 

tüzet fellobbantsa. Amikor azonban már tartósan lobog a tábortűz, és a lángok szüntelen törnek elő 

a tűz átjárta fa mélyéből, akkor elég csak csendben várakoznia, befogadnia és betöltődnie a tűzzel, 

annak fényével, melegével. Így az imádkozó ember is mondogathatja a Zsoltáros szavát: Kész az én 

szívem, Istenem, kész az én szívem, hadd daloljak, hadd ujjongjak! (Zsolt 107, 2). Tudniillik, 

hogyha végre fellobban bennem a Te Szereteted égő lángja, akkor kész vagyok azt befogadni!  
 

 2. Nyújtogassuk, nyitogassuk Feléje a készségünket! Ez ugyanis abban segít, hogy lelkünk 

ajtaját minél szélesebbre tárhassuk. Ha az ember lát egy bezárt ajtót, akkor tudja, hogy oda most 

nem várják. De ha lát egy kitárt kaput, akkor tudja, hogy a bent levő már régóta várakozik őreá. 

Isten is, amikor meglátja lelkünk szélesre tárt ajtószárnyait, akkor Ő, mint a Dicsőség Királya 

bevonul oda, ahogyan a Zsoltáros is mondja ezt: Emelkedjetek fel kapuk, táruljatok fel örök kapuk, 

a Dicsőség Királya bevonul (Zsolt 23, 7). Amikor az imádkozó ember megéli, hogy a készségesen 

nagyra tárt lelke ajtaján Isten hajlandó belépni az Ő szeretete tüzes lobogásával, akkor az ég és a 

föld összeölelkezésének tanúja és részese lehet. Isten, az Örökkévalóság Ura – Aki 

megközelíthetetlen fényességben (1Tim 6, 16) és tűzben lakozik – eljön, és megközelíti az embert, 

és belesugározza tüzes Szeretetét, szeretetének tüzes lángolását. Olyan tűz ez, amely az 

örökkévalóságból ered, de lelkünk készségének ajtaján át szívünkbe érkezik. Olyan, mint a 

kézfogás, amikor a felnőtt az ő nagy tenyerét a kicsi gyerek kezébe teszi. A kicsi tudja, hogy az a 

felnőtt rajta kívül van, de mégis boldogan szorítja a tenyerébe azt a hatalmas nagy kezet. Isten: 

„transzcendens”, vagyis mindig több az embernél, nagyobb nálunk, meghalad, felülmúl bennünket. 

Mégis megélhetjük, hogy ez az Isten: „immanens”, vagyis bennünk is van, bennünk lakozik. Az 

isteni világ, vagyis a szeretet Élő lángolása beérkezik a mi lelkünk hajlékába. Isten – Aki rajtunk 

kívül van –, immár bennünk is van, a lelkünk mélyén. Ez az, amiről Keresztes Szent János mondja: 

„a mennyország előíze”. Az Istenre várakozás sötét éjszakájában megtisztult lélek már nem 

türelmetlenkedik, mint egy éretlen gyermek, aki ki akarja rángatni a kezét a felnőtt kezéből. Inkább 

olyan, mint a szerelmes, aki azt szeretné, hogy szerelmének keze minél tovább, örökre ott maradjon 

az ő kezében. Érzi keze szorítását, érzi keze melegét, és felismeri benne a kedvese szívéből feléje 

áradó nagy szeretetet.  

 



 

 3. A kontemplatív imának éppen ez a jellemzője: Az ember tétlenné teszi magát, szinte 

moccanás nélkül akar maradni, egyre jobban rendelkezésére akar állni ennek a nagy, hatalmas 

Istennek, Aki nemcsak az imádkozó ember kezét fogja meg, nemcsak szavát közli velünk, hanem 

szívének tüzes Szeretetét is belénk ajándékozza. Milyen fontos a Szentírás tanítása: A Lelket ki ne 

oltsátok! (1 Tessz 5, 20). Isteni tüzes Szeretetlelkét el ne űzzük a szívünkből az emberi 

okvetetlenkedéssel, önmagunk fontosságának a hangsúlyozásával. Az imádkozó ember tudja, hogy 

nem ez a módszer vezet eredményre, hanem az, amit Keresztelő János ajánlott Jézussal 

kapcsolatban: Neki növekednie kell – tudniillik bennem is –, nekem pedig egyre inkább 

kisebbednem (Jn 3, 30). Vállaljuk ezt az önmagunk kisebbedését, tétlenné tevését azért, hogy a 

szeretetnek ez a lobogó lángolása egyre nagyobb lehessen bennünk!  
 

 4. A kölcsönös önátadásnak ezt a gyönyörűségét próbáljuk most csendben megélni! Isten 

ajándékozza magát nekünk, mi pedig egyre inkább ajándékozzuk magunkat Neki! Az imádkozó 

ember gondolatai így egyre inkább már nem önmagában vannak, vagy önmaga körül forognak, 

hanem belenövekszenek Istenbe. Gondolatai már Istenben élnek. Mint ahogyan az izzó állapotban 

levő fahasábból is ki-kicsapnak a lángok, így nemcsak a gondolataink emelkednek Bele, és élnek 

Istenben, hanem a szeretetünk is fel-fellángol, felejtjük önmagunkat, belenövünk Istenbe, és 

Őbenne élünk! Mindez azért lehetséges, mert nemcsak az ember tárja készségesen nagyra szíve 

ajtaját az isteni Szeretet érkezése és belénk áradása előtt, hanem Isten az, aki sebet ejt az imádkozó 

ember szívén, hogy kitárja az ember lelke ajtaját, hogy bejöhessen az ember lelke legmélyére. Így 

nemcsak az ember szellemi mivolta, tehát értelmi és vágyódó képessége kezd Istenben élni, hanem 

Isten is az Ő egész Létével, Tudásával és Szeretetével, vagyis az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Ő 

egész szentháromságos mivoltával belelángolja magát az ember lelkébe.  

 

 5. Az emberi szó nem tudja igazán eldadogni, hogy Isten milyen gyengéden sebzi meg a 

lelket, amikor Szeretetével eltölti. Hasonlít talán ahhoz a kedveskedő gyengédséghez, amellyel a 

jegyes a jegyesét illeti, vagy ahogyan az édesanya babusgatja gyermekét. Sohasem bántani akar, 

hanem mindig a tiszta szeretetet akarja közölni az a gyengéd érintés. Sokkal inkább a szívnek szól, 

amellyel az egyik ember ki akarja fejezni a másik ember felé a szívében élő szeretetet. Milyen 

gyönyörűséges imádság, amikor az ember megélheti Isten Szeretetének ezen gyengéd érintését, 

amellyel szinte nem is sebzi meg, amikor átjárja szeretete nyilával, hanem csak egyszerűen áthatol 

az elválasztó burkolaton, mint ahogyan a feltámadt Jézus is Húsvétvasárnap este a zárt ajtók 

ellenére, a kőfalak dacára is egyszer csak jelenvalóvá lett a ház belsejében a tanítványok számára. 

Ahogyan az egymást szerető emberek szinte felsikítanak a boldogságtól, amikor a másik váratlanul 

betoppan: „Te itt vagy!?” – úgy a lélek is elalélhat a gyönyörűségtől: „Uram, tüzes Szeretet Istene, 

te itt vagy bennem, az én lelkem hajlékában?” Isten nem azért jön, hogy néma szoborként álljon az 

ember előtt. Ő az élet (vö. Jn 11, 25), Ő a tüzes Szeretetlángolás. Amikor ilyen gyengéd érintéssel 

megsebzi a választott lélek szívét, hogy ajtót nyisson a maga számára, akkor mérhetetlen 

szeretetének sugarait, lángcsóváit is lövelli feléje. Gyengédebben, mint az ölelésre kitárt karok, 

hatásosabban és erősebben, mint a szerelmesek egymást átkulcsoló ölelése, tud Isten 

szeretetlángolása belénk irányulni. Ahogyan a szerelmesek szeretnék egymás testét egészen 

átölelve tartani, de erre a két kéz csak kevés lehetőséget ad, úgy a mi szerelmes Istenünk az Ő 

hatalmas isteni szeretetével sokkal jobban át tudja ölelni az embert kívülről is, és be tudja tölteni 

belülről is a szeretetével, hogy a szeretet izzó, lobogó lángjaival cirógatóan, édesen, szellemi 

módon, isteni módon gyöngéden érintse az ember lelkét. 

 Milyen gyönyörűséges imaszakasz ez, amikor Isten a lelket, pihenést nem ismerve, lobogó 

szeretete lángolásának gyöngéd érintéseivel kívülről újra meg újra megérinti s a szeretet gyöngéd 

jeleivel borítja be, illetve belülről, a lélek mélyén isteni módon szeretettel cirógatja! 

 

Befejezésül a 70. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ím, én magam Hozzád vettem, magunk vagyunk, Uram, ketten, 



 

 Szóljon hozzám kékült ajkad. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 Piros forrás, nyílj meg nékem, ez a mély seb menedékem! 

 Ha illeti szomjas ajkam, nincs ereje bűnnek rajtam. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 


