
 

 

 

 

270. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IV. 

„Minthogy kínzó voltod többé nem érzem”  
(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 4. sor) 

   
 

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! 

 

 Téged az én lelkem kíván keresni,  

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,  

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

  

 I. Milyen édesen működik az emberben az élő Szeretetláng, amikor megsebzi a szívét? 

 

 (Keresztes Szent János: Az élő szeretetláng, 446-453. oldal). 

 

 1. Keresztes Szent János így imádkozott: „Ó lángoló Szeretet, te szerető indulataiddal oly 

mélységesen dicsőítesz meg engem, mert  

 a) isteni megértést adsz értelmemnek,  

 b) közlöd velem a Szeretetet, és  

 c) gyönyörködtetsz lelkem lényegében. Lelkemet a Szeretet eme lángjában felemeled; 

magasztosan, titokzatosan és édesen Önmagadba meríted.”  

 Azután hogy a lélek az isteni Bölcsességben ekként elmerült, a Szentlélek tovább folytatja 

az ember szívében az Ő lángjának dicső lobogását.  

 

 2. Mivel ez a szeretetlobogás olyan édes, a lélek így folytatja dalát a 4. sorban:  

 Minthogy kínzó voltod többé nem érzem.  

 Itt tehát arról van szó, hogy Isten nem szomorítja, nem szorongatja, nem fárasztja már a 

lelket, mint ahogyan eddig tette. Amikor ugyanis a lélek még a szellemi tisztulás állapotában volt, 

vagyis amíg nem lépte át a szemlélődés küszöbét, addig Istennek ez a lángoló Szeretete nem volt 

vele oly kíméletes és édes, mint most, az egyesülés ezen állapotában. Keresztes Szent János most 

ennek a módját akarja egy kicsit jobban megmagyarázni. Tulajdonképpen összefoglalja a sötét 

éjszakáról szóló tanítást, amelyben a test és a lélek megtisztul Isten ajándékából.  

  

 3. Amíg az isteni Szeretetnek ez a tüze nem tud maradéktalanul behatolni a lélekbe, és 

egyesülni vele, addig a Szentléleknek ez a Szeretetlángja úgy tűnik, mint amely láng erősen perzseli 

a lelket, szinte megsemmisíti. Miért? Mert fel akarja emészteni benne a tökéletlenségeket, vagyis a 

rosszra való készségeket. A Szentléleknek ezen működése előkészíti a lelket az Istennel 

szeretetben való egyesülésre, és az Őhozzá való hasonulásra. Tudnivaló ugyanis, hogy a 

szeretetnek ugyanaz a tüze, amely előzőleg csak perzseli és tisztogatja, később egyesül a lélekkel és 

megdicsőíti azt.  

 

 Erről hasonlatot is mond a szent egyháztanító:  

 a) „A fahasábot a tűz először csak perzseli, körülveszi a lángjával, égeti, és ilyen módon a 

rárakódott szennyet leperzseli, illetve kiszárítja, és melegével arra készíti elő, hogy beléje 



 

hatolhasson, és magához hasonlóvá tegye. Végül is a tűz belejut a fahasábba, és azt teljesen 

átizzítja. A lelki írók ezt nevezik „a tisztulás útjának”. Ebben a folyamatban a lélek sokat szenved, 

súlyos lelki fájdalmak nehezülnek rá, amelyek még az érzéki részre is átáradnak, mert ez a tűz igen 

kínzó. Ezalatt az előkészülő tisztulás alatt ugyanis a láng reánézve egyrészt nem világos, hanem 

sötét. Amennyiben mégis ad némi fényt, az csak arra szolgál, hogy meglássa saját nyomorúságát és 

hibáit.  

 b) Másrészt ez a láng nem is édes a lélekre nézve, hanem kínos, mert ha néha szeretetre 

melegíti is őt, ez fájdalommal és szorongatással jár.  

 c) Harmadszor ez a láng nem élvezetes a lélek számára, hanem száraz, mert ha néha 

jóságából kifolyólag juttat is neki némi lelki édességet, hogy tartsa benne a lelket és erőt adjon neki, 

a lélek ennek mindig drágán adja meg az árát, mert utána annál nagyobb szenvedés vár reá.  

 d) Negyedszer ez a láng nem felüdítő és megnyugtató, hanem emésztő és szemrehányó, 

úgyhogy a lélek teljesen odavan, és vergődik bűnös öntudatának súlya alatt. 

 e) Ötödször ez a láng nem megdicsőíti, hanem ellenkezőleg, nyomja és szinte elkeseríti a 

lelket, amennyiben ez a szellemi fény megismerteti a lelket önmagával. Éppen ezért ebben az 

állapotban a lélek értelme szenved a sötétségtől, akarata a folytonos szárazságoktól és 

szorongattatásoktól, emlékezete pedig saját végtelen nyomorúságának tudatától, mert a 

szellemi látás – ha az önismeretre irányul – igen tiszta. Ezért azután lelke mélyén elhagyatottságot 

és szegénységet érez. Száraz, hideg vagy olykor lázas, nem talál semmiben könnyülést, még csak 

egy vigasztaló gondolatot sem. Még a szívét sem képes Istenhez emelni, mert ez a láng annyira 

kínzó reá nézve. A léleknek úgy tűnik, mintha Isten tényleg kegyetlen volna irányába, és 

haragudnék rá. Azt ki sem lehet mondani, hogy a lélek ilyenkor mennyit szenved, és egyes 

esetekben bizony nem sokkal kevesebbet, mint amennyit szenvedne a tisztítóhelyen.  
 Jeremiás próféta fejezi jól ki, hogy milyen kínzó ez a láng: Én vagyok a férfiú, aki látta 

ínségemet az Ő haragjának vesszejében. Engem hajtott és vezetett sötétségre, és nem Világosságra. 

Csak énrám fordította és forgatta kezét egész nap. Megfonnyasztotta bőrömet és húsomat, 

összetörte csontjaimat. Körülépített engem, és körülvett epével, és sanyarúsággal. Sötétségbe 

helyezett engem, mint az örökké megholtakat. Körös-körül épített ellenem, hogy el ne menjek; 

megnehezítette bilincseimet. De midőn kiáltok, és könyörgök is, elutasítja imádságomat. Elzárta 

útjaimat négyszögű kövekkel, ösvényeimet felforgatta (Siral 3, 1-9). Mindezt Jeremiás mondja, és 

még sokkal többet is mond, mert midőn Isten ily módon orvosolja és gyógyítja a lelket sokféle 

betegségében, hogy helyreállítsa egészségét, szükségképpen szenvednie kell, és fájdalmakat kell 

éreznie e kezelés és tisztulás következtében. Így tette Tóbiás is az ő szívét a tűzre, hogy kimenjen 

belőle az ördögök minden fajtája.  

 f) Ennek következtében itt napfényre kerülnek a lélek összes betegségei, ugyanis Isten 

gyógyításnak veti alá őket azáltal, hogy a lélek szemei elé tárja a gyarlóságait. Ezek a 

gyarlóságok és nyomorúságok azelőtt is megvoltak a lélekben, csak az ember nem látta. Mint 

ahogyan a fában is megvolt a nedvesség, mielőtt a tűz hatni kezdett volna rá, de az nem volt 

észrevehető. Csak azt lehet tapasztalni, hogy a fa elkezd izzadni, füstölögni, és csak végül fog 

fényleni. Így van ez a tökéletlen emberi lélek is ezzel az isteni lánggal szemben. Ilyenkor ugyanis a 

lélekben az ellentétek helyezkednek szembe az ellenkezőkkel, vagyis a lélek tulajdonságai Isten 

tulajdonságaival. Ez utóbbiak perzselik a lelket, ahogyan a bölcselők mondják: „az ellentétes 

dolgok kölcsönösen élesebb megvilágításba helyezik egymást”. A lélek belsejében tehát nagy 

küzdelem van, a lélek nagy szenvedést él meg, amennyiben az egyik fél igyekszik a másikat kiűzni, 

és az uralmat magához ragadni. Ugyanis Isten végtelenül tökéletes erényei és tulajdonságai állnak itt 

szemben a léleknek végtelenül tökéletlen hajlamaival és tulajdonságaival szemben. A lélek tehát 

nyög az ellentétek e küzdelme alatt, ami a belsejében folyik.  

Ez a láng a Szeretet élő lángja ugyanis rendkívüli fényerejű. Amikor besüt a lélekbe, 

fénye beleütközik a lélek ugyancsak rendkívüli sötétségébe. Ekkor a lélek érzi a természetéből 

folyó bűnös sötétséget, amely ellene szegül a természetfeletti fénynek. Ellenben a természetfeletti 

fényt még nem érzi, mert azt nem foglalja magába úgy, mint az ő saját sötétségét. Ez a gyötrődés 

tart mindaddig, amíg az isteni fény ki nem űzi belőle a sötétséget, s a lélek meg nem világosul, át 



 

nem alakul, míg meg nem látja magában a világosságot, szellemének az isteni fény által 

megtisztított és megerősített szemével.  

 g) Isten ugyanis az Ő fényével ráborul a lélek sötétségére. Az Ő Szeretetlángolása 

végtelenül gyöngéd, és ezért szeretetteljesen és gyöngéden hat az akaratra. Mivel az emberi akarat 

önmagában véve száraz és kemény, amikor ez az isteni Szeretetláng szeretetteljesen és gyengéden 

kezdi támadni az emberi akaratot, az ember érzi Istennel szemben tanúsított keménységét és 

szárazságát. Ellenben nem érzi ennek az isteni lángnak Szeretetét és gyengédségét. Amikor végre 

uralomra jut az emberi akaratban Isten Szeretete és gyöngédsége, akkor kezdi majd megérezni 

Istennek ezt a gyengéd Szeretetét. Mivel Isten Szeretetlángolása nagyszerű és végtelen, az emberi 

akarat pedig kisszerű és szűk, ez utóbbi saját kisszerűségét és szűk voltát éppoly fokban érzi, 

mint amilyen fokban hat reá a láng mindaddig, amíg az behatolva ki nem szélesíti, ki nem tágítja, 

és képessé nem teszi a befogadására. Ugyancsak, mivel ez az isteni Szeretetlángolás ízletes és 

édes, az akaratnak a szellemi ínye pedig a rendetlen hajlamok következtében elromlott, ez a 

Szeretetlángolás kellemetlen és keserű, és még nem képes élvezni Isten édes eledelét. Ennek 

következtében érez az akarat szorongatást és undort.  
 h) Végül pedig – mivel ez a láng végtelen gazdagságot, jóságot és gyönyörűséget foglal 

magában, a lélek pedig magában véve végtelenül szegény és nincs semmije, ami őt kielégíthetné – 

ezzel az isteni gazdagsággal, jósággal és gyönyörűséggel szembeállítva az ember világosan 

megismeri és megérzi saját szegénységét, nyomorúságát, és rosszaságát, de ennek az isteni 

lángnak gazdagságát, jóságát és gyönyörűségét még nem képes felfogni mindaddig, amíg ez az 

isteni Szeretetláng be nem fejezi gyógyító munkáját a lélekben, és átalakítván azt, gazdagítja, 

megdicsőíti és gyönyörködteti. Azelőtt tehát ez a láng kínzó volt a lélekre nézve, minthogy 

belsejében egymás ellen küzdöttek az ellentétek: Isten, az összes tökéletességek foglalata, küzdött a 

lélek összes tökéletlen hajlamai ellen. De most már magához hasonlítva őt, megédesítette, 

megnyugtatta, megvilágosította, miként a tűz tesz a fával, ha egyszer a belsejébe hatolt.  

 

 4. Ez a tisztulás csak kevés léleknél ilyen erős. Csupán azoknál ilyen, akiket az Úr az 

egyesülés legmagasabb fokára akar emelni. Ez a szenvedés hasonló a tisztítóhely szenvedéséhez. 

Amint abban tisztulnak a lelkek, hogy világosabban lássák Istent a mennyországban, éppen úgy 

tisztulnak itt a maguk módján egyesek azért, hogy ebben az egyesülésben a szeretet révén 

Istenhez hasonulhassanak! A tisztulásnak ezt az imaszakaszát Keresztes Szent János bővebben 

kifejtette A lélek sötét éjszakájá-ban, és A Kármelhegy útjá-ban. Itt most elegendő azt 

tudatosítanunk, hogy ugyanaz az Isten – Aki a Szeretetben való egyesüléssel és átalakulással be 

akar hatolni a lélekbe – előzőleg perzseli és tisztítja a lelket az Ő isteni lángjának a hevével és 

Fényével.  

 

 5. Ez a láng tehát, midőn most az ember lelke belsejében lángol, édes lett neki, még ha 

azelőtt amikor még csak kívülről perzselte, kínzó volt is reá nézve. Tehát az isteni Szeretettől 

megérintett lélek ezzel a verssorral: Minthogy kínzó voltod többé nem érzem, azt akarja kifejezni: 

»Uram, már nem vagy számomra sötét, mint azelőtt, hanem Te vagy az én értelmem isteni 

Világossága, amelynek segítségével nézni tudlak Téged! Nemcsak nem roskasztod össze 

gyöngeségemet, hanem akaratomnak ereje vagy, amellyel szeretni és élvezni tudlak, annál inkább, 

mert egész valóm isteni Szeretetté alakult át! Nem okozol többé unalmat és szorongatást lelkem 

lényegének, hanem ellenkezőleg: dicsősége, gyönyörűsége és boldogsága vagy neki!«  

 Ez a verssor: Minthogy kínzó voltod többé nem érzem, tehát arra az állapotra utal, amikor a 

lélek a továbbiakban nem érzi Istennek ezt a kínzó, megtisztító hatását, mert már megtisztult.” 

 

 II. Engedjük magunkra hatni Keresztes Szent János tanítását!  

 

 1. Amikor ködös hajnalra virradunk, olyan gyötrő tény, hogy nem látunk szinte az orrunk 

hegyéig sem. Milyen felszabadító érzés, amikor végre felszáll a köd, és látunk. Amíg azonban nem 

tűnik el a köd, addig a várakozás segít. A fény megpillantására várakozunk. Bár mi a ködfelhőben 



 

szinte semmit sem látunk, de tudjuk azt, hogy „a felhők felett örökké kék az ég!” (ahogyan ezt a 

boldog emlékezetű Kaszap István is mondta), ragyog Istennek a napja. Ugyanígy a sötét éjszaka 

imaszakaszában is türelemmel kell várnunk, míg megszűnik a homály. Várakozzunk bizalommal!  

 

 2. A bizalommal való várakozás éppen a bizalom miatt megédesül. Ahogyan a sötétben az 

ember szeme alkalmazkodik a fény hiányához, a pupillája kitágul, és egyre többet lát; úgy ebben a 

várakozásban egyre jobban kitágul a lélek is. Még csak nagyon halványan, tükörben lát (vö. 1 Kor 

13, 12), de ez a gyenge fény, amely a Valóság, az örök Isten visszatükröződése, megédesíti a 

várakozást.  
 

 3. Ha egy tábortűz nem akar lángolni – mert a fadarabok, amelyeket ráraktunk nem eléggé 

szárazak –, akkor a levegő intenzívebb odafújásával szítani lehet a tüzet. A lélek mélyén Isten az, 

Aki a lángolást szítja; az ember csak a még nem eléggé tiszta, a lángra lobbanásra még nem 

eléggé alkalmas lelkét tudja nyújtogatni.  

 De megkérheti az Urat: „Te szítsd fel szívemben a Szeretetnek azt a lángját, amely elűzi a 

sötétségemet, és átjár, illetve engem is lángra lobbant!” Ez az imádság is még tulajdonképpen a 

lángra gyulladás előkészítő szakaszában, a vágyódás fokozatában van, de itt már egy kicsit jobban 

konkretizálódik. Meg lehet fogalmazni, hogy mit szeretnék kérni az én Uramtól a sötétségben! 

Nemcsak azt, hogy múljon el az engemet körülvevő sötétség, hanem azt is, hogy hatoljon belém ez 

az égő, és éltető Szeretetláng! Ha csak az ujjával megérinti Isten a lelkemet (vö. Lk 11, 20), már 

akkor is megrezdül a belsőm a gyönyörűségtől. Milyen boldog az az ember, aki megélheti, hogy 

Isten szeretettel illeti őt! Ha az ember szíve rárezonál erre az isteni érintésre, akkor ez azt jelenti, 

hogy már egy hullámhosszon vagyunk Isten Szeretetének hullámzásával! Minél tovább érinti 

Isten Szeretetlobogása a szívünket, az elválasztó fal annál vékonyabb lesz, s egyszer csak Isten 

Szeretetének nyila sebet üt a szívünkön. Ez nem fájdalmas operáció, hanem olyan édes moccanás 

a lélek részéről Isten felé, mint a szerelmesek ajkának kitárulása egymás csókjának befogadására. 

Persze hogy ilyenkor a lélek feledheti azt a sok gyötrelmet (vö. Jn 16, 21), amelyet a megtisztulás, a 

lelki csutakolás jelentett a számára.  

 

 4. Ha pedig már egy kicsi seb megnyílt a szívünkön az Úr Szeretetlángolásának 

befogadására, akkor szabad azt is kívánnunk, hogy bárcsak nagyobb lenne a szívünknek ez a 

sebe, ajtaja, befogadó nyílása, hogy azon keresztül Istenből még több Szeretet áradhasson 

belénk!  
 Nem baj, ha erre várni kell. Az operáló orvos is először a szikével csak egy kicsiny nyílást 

vág az operálandó testrészen. Időbe telik, míg egyre nagyobb lesz ez a bemetszett nyílás, hogy rajta 

keresztül el tudja végezni az operációt. Az sem baj, ha várakoznunk kell az Úr Szeretetének a 

belénk érkezésére. Isten az idő Ura. Ő – Aki öröktől fogva elhatározta a világ teremtését, és benne a 

mi lelkünk teremtését, hogy Szeretetével gazdagítson bennünket – ráér. Várja, míg a lelkünk 

megfelelően megtisztul, Hozzá hasonul, hogy átjárhassa Szeretetével a lelkünket, mint kovász a 

tésztát (Gal 5, 9). Ahogyan a gondos háziasszony türelemmel várakozik, amíg a kovász átjárja a 

tésztát, az Istenre vágyódó lélek is csak várakozzék türelmesen: „Uram, Te tudod, mikor, mit és 

hogyan akarsz ajándékozni nekem!” Isten Önmaga ajándékozásának a reménye azonban már 

átcsillan azon a felhőn, amely még körülvesz bennünket itt a földi létben. Legtöbbször nincs 

alkalmunk megfigyelni, hogy hogyan vékonyodik el a ködfelhő, és tűnik fel az égen gomolygó 

felhők fátyolán át a nap ragyogó fénye. De ha valaki mégis tud erre időt szakítani, ha valaki 

megengedheti magának ezt a luxust, hogy csendben várakozzék a felhő eltűnésére, annak csodálatos 

élménye lesz a napfény felragyogása. Ha a természetben ennyire fölséges jelenség, hogy a 

világosság legyőzi a sötétséget, akkor mennyire fönséges lelki élmény lehet az imádkozó ember 

számára ez a lelki élmény: „Isten elűzte lelkemből a sötétséget! Kezdek már látni, mert 

szüntelenül az ég felé fordítom az arcomat, mert tekintetemmel már most át akarok hatolni a 

ködfelhőn a világ Világosságához, a Fényesség Urához!”  

 



 

 5. Ilyenkor az ember elfelejti a múlt gyötrelmeit, a kiállott szenvedéseket, a sötét éjszaka 

megpróbáltatásait. Ilyenkor eltörpülnek a sötét éjszakában eltöltött napok, hónapok vagy évek! 

Ahogyan a lovagi korban a hős vitéz kész volt szíve választott hölgye egy mosolyáért minden 

küzdelemre az igazság, a tisztaság, a női nem megbecsülése érdekében, úgy a lélek is hajlandó 

szíve Urának egyetlen mosolyáért a sötét éjszaka minden küzdelmét vállalni, mert tudja, hogy 

jutalmul majd Isten Szíve Szeretetét kapja! A küzdelem végén a győztes már nem az 

erőfeszítésekre, a gyötrelmekre vagy a helytállás érdekében kapott sebekre gondol, hanem a 

győztesnek ígért jutalomra.  

 

 6. A lélek tehát már nem érzi többé a sötét éjszaka kínjait, hanem a megtisztult lélekz 

örömével boldogan lángol attól a Szeretettől, amelyet Isten beléje ajándékozott. Boldogságot él 

meg, mert boldog az az ember, akinek a szívét Isten Szeretete sebezte meg! Boldog az az ember, 

akinek a szívében már nem az önszeretet füstös, kormot okozó lángja lobog, hanem az istenszeretet 

tiszta, gyengéd, gyönyörűséges lobogása! Ha lehetne, akkor most csak arra kérné az Urat, hogy még 

jobban lobogjon benne ez az isteni Szeretetlángolás, hiszen Isten a végtelen tökéletesség, Aki 

szüntelenül a legnagyobb mértékben lángol a szeretettől.  

 

 De talán jobb lenne így esedeznünk: „Uram, segíts, hogy az én lelkem sebe egyre jobban 

kitáguljon, hogy Téged én, a Te kicsiny teremtményed egyre jobban befogadhassalak!” Minél 

jobban átjárja ugyanis a fahasábot a tűz lángolása, annál izzóbb lesz.  

 

Minél jobban átjárja a lelket Isten Szeretetlángolása, az ember annál boldogabban 

lobog és izzik ebben az isteni szeretetben!  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Míg fel nem talállak, keresni foglak,  

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak: 

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak! 

 

 Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,  

 Elkárhozik lelkem, bizonnyal tudom. 

 Ó siess már hozzám, ne távozzál,  

 Ó szerelmes Krisztus, jöjj, vigasztalj! 

 
 


