
 

 

 

 

272. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VI. 

„Ó édes égetés, ó kedves, drága seb!”  
(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 1-2. sor) 

  

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

  

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek.  

Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

A lélek dala 2. versszaka így hangzik: 

 

  Ó édes égetés! 

  Ó kedves, drága seb! 

  Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés,  

  amelyben örök élet íze van,  

  s amely lerója minden tartozásom! 

  S ölvén, életté változtattad a halált. 

 

 I. A szöveg magyarázata 
 

Keresztes Szent János A lélek dala című vers második versszakában az élő szeretetlángtól 

megilletett lélek azt fejtegeti, hogy „a Szentháromság három Személye: az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek azok, Akik az egyesülésnek ezt az isteni művét létrehozzák benne (Az élő 

szeretetláng, 462-467. oldal). Eszerint tehát a kéz, az égetés és a megilletés alapjában véve egy és 

ugyanazon dolog; csak a vers azért nevezi őket így, mert ezek a nevek kifejezik mindegyiknek a 

különleges hatását. Az égetés a Szentlélek, a kéz az Atya, a megilletés a Fiú. Az imádkozó lélek 

tehát dicsőíti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, és három nagy kegyelmet emel ki, amelyet a 

Szentháromság Őbenne létrehoz azáltal, hogy a halálát életté változtatta, és Őt Önmagához 

hasonította, azaz magához hasonlóvá alakította.  

 Az első a kedves, drága seb, ennek okozását a Szentléleknek tulajdonítja.  

 A második kegyelem az örök élet íze, amelyet a Fiúnak tulajdonít, és gyöngéd megilletésnek 

mond. 

 A harmadik ajándék a nyájas kéz, amellyel Isten Őt Önmagához hasonította, azaz 

magához hasonlóvá alakította, és ezzel az ajándékkal a lélek bőségesen meg van jutalmazva. Ez az 

Atya műve. Bár itt a hatások különbözősége alapján mind a hármat megemlíti, tehát seb, örök élet 

és az Atyának nyájas keze, mégis csak eggyel folytat párbeszédet, mondván Neki: életté 

változtattad, még pedig azért, mert mind a három Személy együttesen cselekszik. Az imádkozó 

lélek így helyesen tulajdonít mindent egynek, és mindent mindhármuknak, tehát a Szentháromság 

három Személyének.  

 

 1. Ezután Keresztes Szent János az első verssort fejtegeti: Ó édes égetés.  

 „Az égetés itt a Szentlélek, ahogyan Mózes mondja: A mi Urunk, Istenünk emésztő tűz 

(MTörv 4, 24), tudniillik a szeretet tüze, amely végtelen erejű lévén, mérhetetlen hatalmával 

képes a lelket megemészteni, és önmagává átalakítani, ha egyszer azt megérintette. Azonban ez 



 

az emésztő tűz mindegyik lelket annyira égeti és nyeli el, amennyire az előkészülve találja; és 

teszi ezt annyira, akkor és úgy, amint isteni Fölségének tetszik. Mivel pedig Ő a szeretet végtelen 

tüze – ha az imádkozó lelket valamivel erősebben találja érinteni – a lélekben a szeretet tüze olyan 

magasra csap, hogy úgy érzi: nincs a világon tűzvész, amely ahhoz fogható volna. Ezért nevezi a 

Szentlelket égetés-nek. Mert amiként az égetésben a tűz erősebb, mint az egyszerű égésben, akként 

ebben az egyesülésben is a szeret tüze magasabb hőfokú, mint minden másban, és ezért joggal 

mondható égetés-nek. Mivel pedig ez az isteni tűz ebben az esetben a lelket önmagává (vagyis 

istenivé) alakította át, a lélek nemcsak érzi az égetést, hanem a maga egészében e hatalmas tűz 

égetésévé válik.  
 Habár Istennek ez a tüze olyan heves és emésztő, hogy könnyen hamuvá égetne ezer világot, 

mégsem teszi tönkre, és nem semmisíti meg az imádkozó lelket, amelyben ily módon lángol. Ez a 

benne való szeretetláng ugyanis nem kellemetlen neki. Isten ugyanis a szeretet fokának 

arányában istenivé teszi, gyönyörködteti, és szelíden lobog benne. Ezekben a közlésekben 

ugyanis Istennek már nem az a célja, hogy megtisztogassa a lelket; hanem az, hogy megnagyobbítsa, 

hogy kitágítsa, hogy gyönyörködtesse. Nem elsötétíti, és nem égeti hamuvá, mint ahogyan teszi ezt 

a tűz a szénnel, hanem ez az isteni szeretet a lelket megvilágosítja és gazdagítja. Ezért mondhatjuk a 

vers első sorával: Ó édes égetés!  

 Így tehát ez a boldog lélek, amely oly szerencsés volt eljuthatni eddig az égetésig, 

mindent tud, mindent élvez, és mindent megtesz, amit akar, – és minden sikerül neki. Senki 

sem képes őt legyőzni, sőt még csak érinteni sem. Mert az ilyen lélekről mondja Szent Pál apostol: 

A lelki ember mindent megítél, de őt nem ítélik meg (1 Kor 2, 15). Majd ismét tanítja: A lélek 

átvizsgál mindent, még Isten mélységes titkait is (uo., 11). A szeretetnek ugyanis az a sajátossága, 

hogy az isteni Kedvesének összes kincseit átkutathatja. Keresztes Szent János itt felkiált: »Ó mily 

dicsőek vagytok, ti, lelkek, akik érdemeitek révén elértétek a legnagyobb tűznek ezt az állapotát, 

amely végtelen hatalmával megsemmisíthetne, de hogy ezt nem teszi, az világos jele annak, hogy 

végtelen erejével az örök dicsőségre emészt, vagyis készít fel benneteket! « 

 Mivel tehát ez az égetés ilyen édes, elképzelhetjük, hogy mennyire becézett az a lélek, 

akinek része van benne. Szeretné kimondani, de nem bírja, szívében marad meg annak értékelése, 

és nyelvén akad meg annak dicsőítése, amit kifejez ez a rövid kis szócska: „Ó”, s midőn azt 

mondja: Ó édes égetés! 

 

 2. Hagyjuk tehát magunkra hatni Keresztes Szent János versének a tanítását!  

 Amikor ezt a mondatot ízlelgetjük: Ó édes égetés, akkor ezalatt a Szentlelket értsük! „Ó, 

édes Szentlélek!” 

 a) Ízlelgethetjük ezt az isteni édességet kívülről, amint a gyermek a kezében tartott 

fagylaltot ízlelgeti. A kezében levő édesség-adag rajta kívül van, és csak lassan csordogál őbeléje.  

 b) A szemlélődő imában azonban Isten részesíti az embert az Ő édességében. Az 

imádkozó lélek megtapasztalja, hogy ez az isteni édesség benne, belül van. Isten beleégette magát, 

amikor a szeretete tüzes nyilával megsebezte, vagyis feltárta a szívét, hogy azon keresztül 

behatolhasson lelke legmélyére. Az imádkozó lélek ilyenkor talán csak annyit tud dadogni: Ó, édes! 

Ó, édes! Ahogyan az édességgel nem tudunk betelni, úgy ezzel az isteni édességgel is szüntelenül 

töltekezhetünk. Itt van jogosultsága annak a mi Jézus-ima mondatunknak: „Még! Még! Istenem, 

szeress még jobban, még, szüntelen!” Isten szüntelenül még jobban be akar tölteni Önmagával, 

még inkább részesíteni akar édességével! Ebben az imában az ember már nem is az ajkával 

mondja: Ó édes, tudniillik Istenem, hanem a meghatódottságtól elnémulva, szavak nélkül megérzi, 

átéli, hogy ez a mi Istenünk milyen édes! Ó édes! Ebben az imában Istennek ez az édessége, édes 

jelenléte felfakad az ember lelkében. Ahogyan Keresztes Szent János mondta: „Parázsból lángolás 

csap fel.” Az imádkozó ember csak hagyja, hogy szabadon lángoljon ez az isteni 

szeretetlángolás! Modern hasonlattal így is lehetne szemléltetni: Amíg a gyerek a fagylaltot csak 

kis részletekben tudja ízlelgetni, Istennek ez az égető édessége az imádkozó ember lelkében 

egyszerre élvezhető, mint amikor a fagylalt már megolvadt, és nem kell félni, hogy a torkunk 



 

megfájdul tőle, s egy mozdulattal az egészet megehetjük, úgy az imádkozó lélek is a maga 

teljességében élvezheti Istennek ezt az édességét, amely jelen van benne. 

 Ebben az imában az imádkozó lelket az isteni tűz önmagává alakítja át. Az imádkozó 

lélek is egy „hatalmas tűz égetésévé válik”, ahogyan Keresztes Szent János mondta. Az eredeti 

hasonlatokat folytatva: „Mintha az ember belseje olyan lángolássá lenne, mint amely láng az izzó 

parázsból csapott ki.” Vagy mintha az ember lelke maga is édességgé válna, mint ahogy a fagylalt 

édes benne.  

 Nagy Szent Gergely pápa mondta: „Amikor első Pünkösd napján a Szentlélek láng 

formájában jött le a Szűzanyára és a tanítványokra, akkor lángra gyújtotta a szívüket, és ők bensőleg 

édes szeretettől égtek.” (30. homília). Akit ez az édes égetés lángra gyújtott, az maga is belül édes 

szeretetté válik, édes szeretettől lángol. Az imádságnak ebben a szakaszában az ember már kezd 

tudni valamit abból, hogy Istennek ez az édessége – amelyet megkapott – miben áll: Édes égetés-

ből, a Szentlélektől átjártságban.  

 Isten a végtelen boldogság, és ezért Akit Ő átjár, az maga is boldog lesz! Isten emésztő 

tűz, s ezért akit Ő átjár, maga is édes lángolássá válik. Az Atya – Aki mindent átad a Fiúnak a 

Szentlélekben (vö. Mt 11, 27) – szüntelen átadja magát fogadott gyermekének is a Fiú által a 

Szentlélekben. Ezért van az, hogy a lelki ember mindent átlát, Isten mélységeinek a titkait is (vö. 1 

Kor 2, 10). Tehát lát, vagyis szemlél, gyönyörködve néz, imádva szeret, hozzá emeltetik fel, az Ő 

mélységeibe merül bele, szinte belesemmisül Istenbe! 

 

 II. Ó kedves, drága seb!  

 

 1. „A lélek (a már említett 1. verssorban) a Szentlelket szólította meg, amikor ezt mondta 

Neki: Ó, édes égetés! Most pedig a 2. verssorban a Szentlélek égetése okozta sebhez intézi 

szavait: Ó kedves, drága seb! Mivel a Szentlélektől adott égetés is édes volt, akkor magától 

értetődik, hogy az általa okozott sebnek is hasonló természetűnek, vagyis édesnek kell lennie. Az 

édes égetés-nek tehát a kedves, drága seb lesz az eredménye. Ez az égetés ugyanis gyöngéd, ezért az 

általa okozott seb a gyöngéd szeretetnek lesz sebe, s így a lélek számára kedves és gyönyörűséges.  

 Az anyagi tűz égetése fájdalmas sebet okoz. Ha pedig a testen már volt egy seb – például 

szúrás vagy vágás miatt –, és azt éri a tűz, akkor az a már meglevő szúrt seb is égési sebbé változik. 

Ugyanígy a szeretetnek ez az égetése midőn olyan lelket érint, amelyet valami nyomorúság vagy 

bűn kardja sebzett meg, azt eredményezi, hogy ez a nyomorult seb átalakul szeretettől megsebzett 

sebbé. Tehát a lélek összes előbbi sebei a szeretet sebeivé alakulnak át. Az anyagi tűz okozta sebet 

csak úgy lehet gyógyítani, hogyha más gyógyszereket alkalmazunk rá. Ellenben a szeretet égési 

sebét csak maga ugyanaz az égetés tudja gyógyítani, amely okozta. És mialatt gyógyítja, újra 

meg újra megsebzi, mert a szeretet-égetés valahányszor érinti a szeretet sebét, mindig nagyobb 

szeretet-sebet ejt, vagyis annál jobban gyógyít, minél jobban sebez. A szerető lélek tudja: ez a 

gyógymód, Isten szeretetlángolása kinyitja, és újra megsebzi a sebet mindaddig, amíg az 

akkora nem lesz, hogy az egész lélek már nem egyéb, mint egy nagy sebe a szeretetnek. Így 

azután egészen összeégetve egyetlen szeretet-sebbé alakul, és teljesen egészséges lesz a szeretetben, 

hiszen egészen szeretetté változott.  

 Ez a verssor: Ó kedves, drága seb!, tehát a szeretettől egészen megsebzett, és mégis teljesen 

ép lélekről beszél. Mindamellett a szeretet égetése nem hagyja abba munkáját, hanem tovább 

érintgeti és sebezgeti a lelket mindaddig, amíg már nem lesz hely benne, amely meg ne volna 

sebezve, amelyet át ne járt volna az isteni szeretetnek ez a tüze, és éppen ezért nem lenne már 

egészséges. Az újra meg újra támadó szeretet csak fokozza ennek a szeretet-sebnek a 

gyönyörködtető hatását. Persze, hogy a lélek csak ezt tudja mondani: Ó kedves, drága seb! 

 Valóban, ez a seb annál kedvesebb, annál élvezetesebb, annál drágább, minél erősebb és 

hatalmasabb az a tűz, amely okozta. Hiszen ezt a sebet, amelyen át az élő szeretetláng az imádkozó 

ember lelkébe hatolt, csak azzal a célzattal okozta, hogy gyönyörködtessen. Persze, hogy boldog az 

a seb, amelyet az az Isten üt, Aki csak gyógyítani tud. »Ó áldott, ó dicső seb, a te egyedüli célod a 

gyönyörködtetés, s a te sajgásod élvezet és boldogság a megsebzett lélekre nézve. Nagy vagy te, ó 

drága seb! Mert nagy az, aki téged okozott! Nagy a te gyönyörűséged, mert a végtelen szeretet tüze 



 

a te befogadóképességedhez és lelked nagyságához mérten gyönyörködtet téged. Ó kedves seb, 

annál fönségesebb élvezetet nyújtasz, minél belsőbb lelki központban érintett az égetés. Felgyújtva 

mindazt, ami felgyújtható volt, hogy gyönyörködtessen mindent, amit gyönyörködtetni lehet. « 

 Ez az égetés és ez a sebzés a legmagasabb fok, amelyre az ember ebben az imaállapotban 

feljuthat. Itt ugyanis Isten közvetlenül érinti a lelket minden értelmi és képzeleti kép kizárásával.” 

 

 2. Ez a kedves, drága seb, amelyet a lélek ebben az imában most kap, tehát nem más, mint a 

Szentlélek lenyomata a lélekben. Ahogyan a nyíl vagy a lándzsa behatolása sebet üt a testen, úgy 

Isten szeretetének tüzes nyila a lélekbe való behatolásakor sebet üt a lelken. Erre a behatolásra, erre 

az isteni önközlésre vágyódik az ember. Ahogyan az éhes ember a szája nyílásán át fogadja be az őt 

éltető, megerősítő, felfrissítő eledelt, úgy ebben az imában a lélek nyílik meg, és tárul nagyra az 

éltető Lélek, a Szentlélek előtt, hogy Vele betöltődve éljen, újra éledjen. Nem véletlenül mondjuk a 

Szentlelket „teremtő Lélek”-nek, „újjáteremtő Lélek”-nek. Itt nem valami anyagi eledelt kapunk, 

mint az éhező ember testi élete regenerálódására, hanem magát Istent, Aki az Atya és a Fiú élő 

szeretetlángolása a Szentlélekben, a végtelen Életet, Aki a mi örök életünk. Ahogyan a 

vérátömlesztésnél a kis szúrt seben át a donornak a vére élteti a beteg embert, úgy a szívsebzéskor a 

Szentlélek tüze által okozott seben keresztül Isten éltető Élete árad bele az emberbe. Ő a 

végtelen nagy Donátor, az Ajándékozó, az Élet adója. Ezért a szívsebzés eredményeképpen létrejött 

seb nem fájdalmas, hanem gyönyörűséges. Ez az isteni vérátömlesztés azt jelenti, hogy az ember 

egyre jobban eltelik Isten életével, a Szeretet lángoló életével. Persze, hogy az ember hagyja, 

hogy ez isteni Szeretet tüze kiégesse belőle a bűn minden salakját, hagyja, hogy átjárja minden 

pórusát, hagyja, hogy ez lüktessen lelke ereiben, ahol az élet csörgedezik bennünk. Itt valósul meg 

az, amit Szent Pál apostol is már megélt: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Ó 

micsoda élet ez, amely a búzaszem halálához hasonló, mert a régi embernek is meg kell halnia, 

hogy a krisztusi új ember élete kialakuljon. Ezért mondja Szent Pál apostol: Krisztussal keresztre 

vagyok feszítve (Gal 2, 20).  

 A szemlélődő imádság útján itt befejeződött már az az aktív szakasz, amelyre a keresztény 

ember tud még vállalkozni, ahogyan Szent Pál fogalmazta meg: Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, 

keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt (Gal 5, 24). Itt a mű már be 

van fejezve: A régi ember meghalt, a krisztusi új ember él (vö. Kol 3, 9-10), vagyis Isten és a lélek 

kapcsolatában ettől kezdve misztikus, titokzatos cselekvésével maga az Úr veszi át a 

kezdeményezést, Krisztus él az emberben! 

 

 Persze, hogy kedves és drága ez a seb, amely, illetve amelyek által a szentháromságos egy 

Isten szegez bennünket fel Krisztus mellé a keresztfára ugyanazon szegekkel, a szeretet szegeivel, 

amelyek Krisztust tartották a kereszten. Ez már a megfeszített Krisztussal való azonosulás 

gyönyörűsége. Ez már nem a fájdalmas szenvedés imaszakasza, hanem részesedés a feltámadt 

Krisztus életéből, Aki a mennyei dicsőségben is megtartja sebeit, a szeretet okozta sebeit. Ezzel a 

Szeretetlángolással a Szentlélek az embert belevonja az Ő isteni Szeretetébe, egy tűzzé lesz a két 

lángolás, Isten és az ember szívének a szeretetlángolása. Olyan ez, mint amikor a szegény ember 

a maga kis egy forintjához a világ legnagyobb gazdagságát is megkapja, s attól kezdve a gazdag 

adományozó milliárdjai meg az ő pénze is már egyetlen összeget képez.  

 Isten – Aki az Ő végtelen gazdagságát, Szeretetének hatalmas lobogását adja az embernek –

Önmagával teszi gazdaggá a szegény, kicsi ember lelkét. Ezért azután az imádkozó lélek tele van 

hálálkodással, magasztalással, becézi azt a drága sebet, amelyet Isten önközlése ütött benne, rajta: 

„Ó, kedves, drága seb: A legnagyobb kincset, a legdrágábbat, Istent közvetítetted nekem!” 

 

Befejezésül énekeljük:  

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

 

Az Istenben gyönyörködő lélek, az Isten Szeretetét belülről élvező szív boldogságával esengjünk: 

 Istenem, szeress még jobban, még, szüntelen! 



 

 

Az ég felé szálló dallamba minden vágyunkat beleöntve, most csak dúdolgassuk:  Mmm… 

 

 

 


