
 

 

 

269. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, III. 

„Ott ütsz sebet, hol lelkem legmélyebb központja van”  

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 3. sor)  

  

Imádkozzuk a 36. számú éneket: 

  

 Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt,  

 Megszületett Jézus a beteg világnak! 

 Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának. 

 

 Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,  

 Ő nagy örömükben fényesen ragyognak, 

 Hogy immár itt vagyon a fenséges váltság földi halandóknak! 

 

 Isten tüzes szeretete megérintésének, a szív megsebzésének imájával kapcsolatos tanítását A 

lélek dala című versében Keresztes Szent János foglalja össze. Az első versszak így hangzik:  

 

  Ó szeretetnek élő lángheve,  

  mely oly gyöngéden ütsz sebet,  

  hol lelkem legmélyebb központja van! 

  Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,  

  műved, ha úgy tetszik, fejezd be,  

  s tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

 

 Az első versszak 1-2 sorának magyarázatát már láttuk a 267-268. sz. imaórákban. A 3. 

verssor – hol lelkem legmélyebb központja van! – magyarázatánál a szent egyháztanító arról ad 

tanítást, hogy a szívsebzés helyileg hol történik: Amikor az Úr közli az Ő szeretetét, akkor ezt 

nemcsak kívülről mondja el az embernek, vagyis nemcsak lelke felületét megcirógatva közli vele 

azt, hanem bele akarja ajándékozni szeretetét egészen az ember lényének legmélyébe, a lélek 

központjába (Keresztes Szent János: Az élő szeretetláng, 441-447. oldal). 

 

 I. Hol történik a szívsebzés? Ott, ahol a lélek legmélyebb központja van 
 

 1. Keresztes Szent János azt mondja: „A Szentléleknek ez a vigalma, tudniillik szeretettel 

teljes, gyengéd lángolása a lélek lényegében (régies szóval: állagában) folyik le, ahová nem 

juthatnak be sem a rossz szellem, sem az evilág, sem pedig az érzékek csábításai. Éppen ezért a 

Szentléleknek ez a szeretetteljes, gyengéd lángolása annyira benső, hogy az ember teljes 

biztonságban van minden külső zavarás felől. Mivel Istennek és az embernek ez a bensőséges 

szeretetkapcsolata ilyen nagy biztonságban van, az ember számára ez az imafokozat annál 

élvezetesebb lesz. Minél bensőbb ugyanis az imádság, annál tisztább. És minél nagyobb valahol 

a tisztaság, ott annál bőségesebben és gyakrabban adja magát Isten a léleknek. Ennek 

következtében a lélek és a szellem annál jobban élvez és gyönyörködik. Ez a vigasságunk, ez a 

nagy örömünk! 

 

 2. Ezt az egész imaélményt Isten végzi, anélkül hogy a lélek bármit is tenne a maga 

erejéből. A lélek ugyanis természetének megfelelően, és saját erejéből csakis a testi érzékszervek 

közvetítésével és azok segítségével képes működni. Ellenben ebben az esetben, amikor tehát a lélek 

mélyén Isten közli az Ő gyengéd, szeretetteljes szeretetlángolását, akkor a lélek az érzékszervek 

bilincsétől megszabadul, azoktól függetlenül működik. Ilyenkor az embernek nincs más dolga, 



mint elfogadni azt, amit Istentől kap, mert csakis Isten képes arra, hogy az érzékek 

megkerülésével, közvetlenül belenyúljon a lélek mélyébe, és ott mozgassa, igazgassa a lelket, és 

működjék benne. Ezért is a léleknek az összes ilyen természeti cselekményei isteni cselekmények 

lesznek. Bár Istentől származnak, de mégis az övéi is, mert hiszen Isten ezeket a cselekedeteket 

ővele együtt, az ő emberi akaratának beleegyezésével hozza létre.” 

 

 3. Próbáljuk tehát most Keresztes Szent Jánossal megközelíteni, hogy hol van a lélek a 

legmélyebb központja, ahol ez a „vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt”, ahol Istennek ez a 

szeretetteljes, gyengéd lángolása megvalósul. 

 „A lélek szellem, ezért nincsenek részei, nincsen se felül, se alul, se mélyebben, vagy 

kevésbé mélyebben fekvő részei. Arról, hogy valaminek egy központja van, tehát csak az anyagi 

testeknél lehet szó, például földgömbnek van központja, legmélyebb, legbelsőbb része. A léleknek 

azonban nincsenek részei, nincsen külseje és belseje, hanem mindenütt ugyanaz. Akkor ki kell 

mondanunk: nincs központja se. Inkább úgy lehetne felfogni az emberi lelket, hogy olyan, mint a 

levegő, amely egyenletesen oszlik el, és hogyha fénysugár rávetítődik, akkor egyenletesen tölti be a 

fény a levegőt, a teret. Anyagi dolgoknál azt nevezhetjük legmélyebb központnak, amely az illető 

test lényege, amelynél mélyebbre már nem juthat el működésével, tevékenységével. Amikor már ott 

van, akkor ez az anyagi test a maga erejéből nem képes tovább mozogni a központja felé, mert 

hiszen a központjának a legmélyén van.  

 Más a helyzet a szellemi világban. Az emberi lélek számára a központ Isten. Ha tehát 

lénye, egész működése megfelelő fokban érte el Istent, akkor jutott el az Istenben levő legmélyebb 

lelki központjához. Ez akkor valósul meg, ha az ember összes szellemi erejével érti, szereti és 

élvezi Istent. Ezen földi élet folyamán ebbe a legmélyebb központba igazán eljutnunk nem lehet. A 

lélek nem képes összes erejével Istenhez forrni, de egyre mélyebben merülhet bele Istenbe. Meg 

kell jegyeznünk, hogy a léleknek ez a képessége –, amely őt szüntelenül Isten felé tudja közelíteni – 

nem más, mint a szeretet. Mert hiszen az emberi lélek a szeretet révén egyesül Istennel! Éppen 

ezért ahány fokozattal nagyobb a szeretete, annyival mélyebben hatol bele Istenbe, és annál jobban 

központosul Vele, hogy egy központot élhetnek meg. Minél erősebb a szeretet, annál jobban 

egyesít. Ha pedig a szeretet eléri a legfelsőbb fokozatát, akkor Isten szeretete a lelket legmélyebb 

központjában fogja perzselni, vagyis át fogja alakítani, és megvilágítja egész lényét, összes 

tehetségeit és erőit annyira, amennyire az ezt a hatást befogadni képes. Teszi ezt mindig 

fokozottabb mértékben addig, míg a lélek végül egészen Istennek látszik. Olyan a dolog, mint 

midőn egy átlátszó kristálydarabra rátűz a fény. Minél jobban kapja a fényt, az a fény annál jobban 

összpontosul a kristályban, és annál erősebben világítja meg. Végül a fény bősége folytán annyira 

juthat, hogy maga a kristály is fénynek látszik, attól már szinte nem különböztethető meg.” 

 Ilyen értelemben mondja tehát Keresztes Szent János, hogy „a szeretetben a legnagyobb 

mértékre, a tökéletes fokozatra eljutott a lélek egészen Istennek látszik, Istenben levőnek, Istentől 

átjártnak látszik.” Amikor tehát a szeretetnek a lángja az embert lelke legmélyebb központjában 

sebzi meg, az nem mást jelent, mint azt, hogy amennyire csak a lélek képes rá, amennyire a 

szeretet eljut benne a tökéletességre, annyira sebzi meg, és perzseli őt édes szeretet tüzével a 

Szentlélek. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a szívsebzés, és a szeretettől való megperzseltség 

olyan lényegi és olyan tökéletes már, mint amilyen majd a mennyországban Isten boldogító színe 

látásában lesz. Ha a lélek a mulandó földi élet folyamán a tökéletes szeretetnek olyan magas fokát 

éri el, amilyenről itt beszélünk, még akkor sem juthat el az örök dicsőség tökéletes állapotáig, még 

ha esetleg az Úristen átmenetileg részesítené is valami ehhez hasonló kegyelemben. Itt csak arról 

beszélünk, hogy mi a lélek élménye:Valami túláradó, kimondhatatlan gyönyörűség, dicsőség, 

amelyet a Szentléleknek ebben a közlésében érez. Ez a gyönyörűség pedig annál nagyobb és annál 

gyöngédebb, minél erősebben és lényegesebben van a lélek Istenhez hasonulva, és Őbenne 

központosulva. Isten ugyanis a Világosság Atyja (vö. Ef 1,17). Ő nem fogyatkozik meg, nem 

rövidül meg azzal, hogy közli Önmagát. Olyan, mint a Nap. Isten bőségesen, és személyválogatás 

nélkül árasztja sugarait mindenkire, akinél csak befogadásra talál. Örömest mutatja meg magát 

az embereknek úton-útfélen, hiszen élvezetet, gyönyörűséget talál az emberek gyermekeivel való 



érintkezésben az egész földkerekségen (vö. Péld 8, 31), ahogyan ezt már az ószövetségi Szentírásból 

tudjuk. De mi is volna abban hihetetlen, hogyha egy hűséges lélekben – amely már megállta a 

próbát, átment és megtisztult a szenvedések, a szorongatások és a különböző kísértések tüzén, a 

sötét éjszakán, és mindenkor hűségesnek találtatott a szeretetben –, már itt a földi életben 

beteljesedik Isten Fiának ígérete, mely szerint, ha valaki szereti Őt, akkor a Szentháromság egy 

Isten Személyei eljönnek hozzá, és lakást vesznek nála (vö. Jn 14, 23)! 

 

 4. Hogyan vesz lakást Isten az ember lelkében?  

 Keresztes Szent János azt mondja: „Oly módon, hogy a Szentháromság Személyei istenileg 

megvilágosítják az ember értelmét a Fiú bölcsességében, gyönyörködtetik akaratát a 

Szentlélekben, és közben a Mennyei Atya hatalmasan és erősen elmeríti őt édességének 

mérhetetlen mélységében. Hiszen a Szentléleknek ez a működése – amellyel szeretetteljes, 

gyengéd lángolással közli magát a lélekkel, sokkal több, mint ami a szeretetben való – már említett 

– közlés és áthasonulás állapotában megy végbe. Ez utóbbi – amelyről most beszélünk – olyan, 

mint az izzó parázs. Az előbbi pedig, amelyről azelőtt beszéltünk, olyan, mint az a parázs, 

amelyben a tűz annyira erős, hogy nemcsak izzik, hanem eleven lángot is vet. 

 

 Tehát itt Isten és a lélek egyesülésének két módjáról van szó:  

 a) Az egyik a pusztán szeretetben való egyesülés. Ezt mondhatjuk közönséges vagy 

általános egyesülésnek.  

 b) A másik pedig a lángoló szeretetben való egyesülés. A tökéletesség magasabb fokán 

való ezen egyesülés olyan, mint amikor a láng a parázsból kicsap, fellobog. Mivel pedig a lélek 

érzi, hogy a szeretetnek ez az égő lángja élénken közli vele az összes kincseket, amelyeket az isteni 

szeretet hoz magával, ezért mondja: Ó szeretetnek élő lángheve, mely oly gyöngéden ütsz sebet! 

 Ezzel ezt akarja kifejezni: Ó lángoló szeretet, szerető indulataiddal Te engem oly 

élvezetesen dicsőítesz meg, – vagyis adsz nekem isteni megértést értelmem 

befogadóképességéhez mérten, közlöd velem a szeretetet akaratom erejéhez képest, és 

gyönyörködtetsz engem lelkem lényegében a Te gyönyörűséged patakjával, isteni érintésed és 

velem való lényegi egyesülésed révén – amennyire azt az én befogadó képességem, lényem 

tisztasága, emlékezetem befogadóképessége engedi! 
 Ténylegesen tehát az történik, hogy a lélek az Istentől kapott izzó szeretet eme fel-

felcsapó lángjában felemelkedik, tudniillik Istenbe. Ha ugyanis a lélek – lényegét és tehetségeit 

vagyis emlékezetét, értelmét és akaratát tekintve – megtisztult, akkor szeretete élő lánghevével az 

isteni Bölcsesség mélységesen és magasztosan, titokzatosan önmagába meríti őt. A lélek tehát 

belemerül Istenbe, Aki az ember legmélyebb központjában van!” 

 

 A 3. verssor – Gyöngéden ott ütsz sebet, hol lelkem legmélyebb központja van – 

magyarázatánál Keresztes Szent János tehát így fejtette ki, hogy mit jelent az az élmény, amikor 

Isten szeretete legbelül sebzi meg az ember szívét.  
 

 II. Most a tanítás kifejtése után keressük a gyakorlatot!  
 

 1. Elöljáróban le kell szögezni azt, amit Keresztes Szent Jánostól már megtanulhattunk: 

Ebben az imafokozatban nem az ember az, aki ezt az imaállapotot, a gyengéd szeretet lángolásával 

eggyé vált szeretetlobogást létrehozza, hanem Isten, ahogyan az ember sohasem méltó arra, hogy 

Istent befogadja, hiszen a teremtmény nem méltó lakhely a Teremtő számára, még a 

szentáldozásnál sem! Ott is mindig csak így közelítünk: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 

jöjj! (Mt 8, 8). De azért hozzátehetjük vágyunk kifejezéseképpen: „Mégis csak jöjj el hozzám!” Nos 

így, ilyen kolduló lélekkel kell Isten elé állnunk, amikor Ő jelzést ad, hogy hajlandó az Ő 

szeretetnyilától megsebzett szívünk nyílásán keresztül lelkünk legmélyére hatolni. A legjobb 

előkészület tehát méltatlanságunk tudata és a vágyakozó lelkület: „Uram, nem vagyok méltó, 

hogy hajlékomba jöjj! De azért jöjj!” Ez a várakozás és a vágyakozás legyen tehát az 



alapállásunk! Isten – ez a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8) – nem tud, és nem is akar ellenállni szeretett 

teremtménye kérésének. Keresztes Szent János azt tanítja: „Isten az érzékszervektől függetlenül 

cselekszik.” Mondhatjuk tehát, hogy amikor Isten eme gyengéd szeretete közlésével sebet üt, akkor 

az ember: „Se lát, se hall!” Az érzékek nincsenek ugyan felfüggesztve, csak egyszerűen meg 

vannak kerülve. Isten nem szorul rá az érzékeink szolgálatára, hogy azok, mint eszközök 

közvetítsék az Ő érkezését a mi tudatunkhoz. Az akaratnak is most csak az a feladata, hogy 

elfogadja Isten érkezését. Az értelemnek feldolgozó tevékenységére, úgy látszik, nincs szükség, 

mert amit értelmünkkel meg tudnánk ismerni, az nem maga az, hanem Isten működésének a 

hatása, vagyis az örvendezéssel, a békességgel és a  szelídséggel (vö. Gal 5, 22-23) való 

betöltődöttség. Amikor tehát Isten megsebezi szeretetével az ember lelkét, és a lélek legmélyebb 

központjába jutva közli önmagát vele, akkor nem baj, hogyha az ember ezt nem érti. Itt ugyanis a 

hit az, ami segít: Elhisszük, hogy életünk leglényegesebb súlypontja nem önmagunkban van, hanem 

Istenben, a mi Teremtőnkben. Amikor a hit elhatalmasodik az életünkben, vagyis erősebb, 

hatalmasabb lesz, mint az érzékszervek által közvetített tapasztalás és tudás, akkor a lélek valami 

csodálatos megértést, szeretetet és élvezetet kap Istentől. Keresztes Szent János nagyon 

hangsúlyozza: „A lélek a szeretet révén egyesül Istennel!” Itt tehát az előbb említett, és Istentől 

ajándékozott belsőséges élmények közül a megértés, a szeretet és az Istenben való gyönyörűség 

közül a szeretet a leglényegesebb (vö. 1 Kor 13, 13).  

 

 2. Minél erősebb a szeretet, annál jobban összekapcsolja azokat, akik szeretik egymást. 

Ha egy forinthoz hozzáadunk egy milliárd forintot, akkor az egy milliárd-egy Ft lesz. Hatalmas 

összeg! A kicsiny pénzegységünk meg a milliárdnyi nagy pénz egy összeggé lesznek. Ha az 

emberben csak egy fikarcnyi szeretet van, de kész arra, hogy Isten milliárdszor-milliárdnál 

nagyobb szeretetét befogadja, akkor a kettő egyetlen, hatalmas szeretetté lesz! „Minél erősebb 

a szeretet, annál jobban egyesít” – mondja Keresztes Szent János. Ha az ember csupán ujjának 

mozgatásával is tudja hívogatni Istent: „Jöjj, mert szeretlek!”, akkor Isten eme kicsiny ujj-

mozdulatunkra az Ő hatalmas, erős szeretetével reagál. Ő a nagy, eggyé akar lenni a szeretetben 

velünk, a kicsivel. Ha a fizikai világban az egy milliárd forintot bankjegyekben akarná ez a 

hatalmas, gazdag, nagy Ajándékozó nekünk adni, ez a nagy összeg nem férne el a kicsinyke 

erszényünkben. Ahogyan a bankban csak számokkal és betűkkel írják jóvá a számlánkon azt az 1 

milliárd forintot, Isten is valamiképpen így cselekszik: Ezt a mérhetetlen, milliárdszor-milliárdszor 

nagyobb Szeretetét el tudja helyezni a mi kicsiny teremtményi lelkünk erszényében! Persze, 

még ha az ember nem is látja azt a bankban levő sok pénzt, felfakad benne a gondolat: „Milyen 

gazdag lettem!” Tudja ugyanis, hogy a számlájára jóváírták azt az összeget, noha nem érzi a 

kezében a bankjegyek súlyát. A bankszámlán ugyanis csak számokat lát, amelyek mutatják az 

összeget, amelyet a gazdag adományozó neki ajándékozott, vagy ha kézhez kapja az összeget, a 

bankjegyeknél is csak biztonsági elemekkel ellátott papírt lát, amelyre rá van nyomtatva ugyan az 

összeg, az érték azonban, mint olyan, továbbra is megfoghatatlan marad számára. Ugyanígy az az 

Érték, Aki maga az Isten, szintén nem látható, de mégis Ő a Valóság! Akinek nincs, az tudja, hogy 

milyen kínzó érzés a hiánya, akinek van, az tudja, hogy milyen boldogító Valóság az Ő létezése! 

Az imádkozó ember is, amikor nem érzi, nem „látja” lelkében Istent, ezt a mérhetetlen, hatalmas, 

nagy Valóságot, mégis tudhatja: „Ő nekem ajándékozta magát, bennem van, lelkem legmélyében, 

én pedig Őbenne! (vö. Jn 6,56). Egy helyen vagyunk, mint ahogyan a bankszámlán levő 

egymilliárd-egy forintban is ugyanazon a helyen benne van a mi egy forintunk is!” 

 

 3. Keresztes Szent János arról is beszél, hogy amikor Isten nekünk ajándékozza az Ő 

szeretetét, nemcsak mint valami izzó parázs van bennünk, hanem szeretettel teljes, gyengéd 

lángolással fel-fellobog bennünk az Ő szeretete, és valami olyan gyönyörűséget, olyan Fényességet, 

olyan dicsőséget közöl, amely a mennyei dicsőségnek, az Ő dicsőséges mivoltának a lángolásából 

részesít. Az imádkozó ember feladata tehát itt az, hogy engedje egészen eluralkodni lelkében 

Istennek ezt a gyengéd szeretetlángolását, hogy egészen eggyé legyenek! Olyan ez talán, mint 

amikor az édesanya megfogja az írni tanuló gyermeke kezét, és kéz a kézben együtt rajzolják a 



betűket. Egy mozdulatra, egységben cselekszenek. Olyan ez, mint két egymást szerető szív 

szeretetlobogása, szerelmük gyümölcse, a gyermek felé, akit egy szeretettel szeretnek. Mintegy 

önmagukból kilépve, önmaguk fölé emelkedve, szeretve dédelgetik. Az Isten szeretetétől 

megsebzett szívben ez a fel-fellobogó lángolás olyan, mint ugyanazon ország gyermekei szívének 

egységes lobogása a hazaszeretettől. Egy tűz fűti mindnyájukat. A szívsebzésnek ebben az imájában 

is megmaradnak külön-külön személynek a személyek, mint ahogyan egy család tagjai is, 

bármennyire is egyek a szeretetben, vagy az ország állampolgárai is bármennyire is egyek a 

hazaszeretetben, továbbra is különálló személyek maradnak. A szívsebzés imájában, amikor Isten 

ennyire beleönti magát az imádkozó ember lelkébe, bár megmaradnak a személyek külön-külön, a 

szeretetük mégis eggyé lobog, eggyé lüktet, együtt van. Meg kell állni, itt az embernek háttérbe 

kell szorulnia, kisebbednie kell! (Jn 3, 30), hogy az isteni szeretet egyre nagyobb teret tölthessen 

be a lelke hajlékában! 
  

 4. Az élethez itt a földön hozzátartozik a ritmus, a szív dobogása, a lélegzet vétele. Ezért 

nem lehet csodálni, hogy a lélek életéhez is hozzátartozik az egyetlen szívritmus Isten szívével. 

Ebben az imában az ember szíve az isteni szeretet ritmusára dobban, lobban, lángol! 
 Nem baj tehát, hogy Isten az ember szívét megsebezte, amikor közölte vele eme gyengéd, 

lángoló szeretetét. Mert ezen a nyíláson át egyre jobban megvan az átjárás lehetősége: az egyik a 

másikban, a másik az egyikben, Isten az ember szívében, az ember pedig Isten szívében. Két szív a 

szeretetben egyre jobban összenő. Az ember lelkének vérkeringését egyre inkább az Isten szívéből 

áradó szeretet járja át. Ezért tanította Keresztes Szent János: „A szívsebzés imájában az ember 

istenivé válik, emberi lényén, gondolatain, szíve szeretetén, cselekedetein átlüktet az isteni 

gondolat, szeretet és cselekvés!” Milyen boldogságos is annak az embernek az állapota, akiben a 

Szentlélek, tehát az Atya és a Fiú Szeretete működik, Aki önmagához alakítja át az embert, és így 

az ember belehasonul Istenbe!  
 Amikor Isten a lángoló szeretetével ejtett seben keresztül belehatol az ember szíve 

legmélyébe, illetve az ember bele tud ömölni Isten iránta való szeretetünktől megsebzett Szívébe, 

akkor a gondolatok és akarások is egy irányba törnek. Nyilván a kisebb átveszi a Nagyobb 

irányulását! Amikor Isten megérinti az ember szívét, és közli vele szeretetét, akkor az embernek az 

akarata beleáll ugyanabba az irányulásba, ahova Isten akarata tör. Amikor Isten ezen a szívseben át 

közli az emberrel gyönyörűsége patakját, szeretetének áradatát, szeretete tüze lángolását, akkor az 

ember nemcsak befogadja ezt a szeretetáradást, hanem vele együtt lángolva egyre magasabbra tör, 

mintegy kilép önmagából, hogy belehatoljon Isten szeretetének légkörébe. Nemcsak az Ég hajol le 

a földre az ember szívén keresztül, hanem a föld fia, az ember is felemeltetik Isten Szívébe a 

szeretet titokzatos lángolásával!  
 

Befejezésül imádkozzuk:  

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

 

Válaszoljuk szívünk teljes vágyakozásával:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

 

 


