
 

 

 

 

273. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VII. 

A szeráf-angyal ütötte sebzés: „Ó kedves, drága seb!” 

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

 

 

Imádkozzuk a 136. számú éneket:  

 

 Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat; 

 Nagy Szentség! Ó, térj be hozzám, mert szívem csak Téged kíván:  

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 

  

 Üdvöz légy, Oltáriszentség! Csodálatos Szent Istenség! 

 Téged szívből mind imádunk, oltárodnak trónján áldunk. 

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 

  

 Ha szenteknek nagy szívével, angyaloknak lángnyelvével 

 Köszönhetne minden lélek, méltón úgy sem dicsérnének. 

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 

 

 Az előző imaórában láttuk: A lélek dala című vers 2. versszaka 1-2. sorában Keresztes Szent 

János azt tanította: A szívsebzés mintegy égési sebet okoz a lélek számára, és ezt a sebet, „a 

szeretet égési sebét csak ugyanaz az égetés tudja gyógyítani, amely okozta. 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.”  

 A misztikus egyháztanító nem győzi hangoztatni: „Ez a seb annál élvezetesebb, minél 

erősebb, hatalmasabb az a szeretet-tűz, amely okozta. Úgy kell felfognunk a dolgot, hogy ez az 

égetés és a sebzés a legmagasabb fok, amelyre csak az ember ebben az imaállapotban feljuthat. Itt 

ugyanis Isten közvetlenül érinti a lelket minden értelmi és képzeleti kép kizárásával.” (Az élő 

szeretetláng, 466-467. oldal). Istennek ez a legszellemibb, legistenibb közelítése ebben az 

imafokozatban.  

 

 I. A lélek úgy érzi, mintha a Mindenség hatalmas Szeretetóceánjában volna elmerülve 

 

1. Keresztes Szent János most azzal folytatja: „van azonban az Úristennek a lélekkel 

szemben más égetési módja is, amely nem ilyen magasztos, és nem azonos az előbb említett 

közvetlen szívsebzéssel. (Az élő szeretetláng, 467-470 . oldal). 

 

 2. A lélek megsebzésének, vagyis a szeretettel való lángra gyújtásának, égetésének a másik 

módja az, amikor Isten közvetve, vagyis egy szeráf-angyal szolgálatával sebzi meg a lelket. De ez 

is igen magasztos, mert értelmi látomás kíséretében történik. Ilyenkor a lélek Isten szeretetétől 

lángolva, lát egy szeráf-angyalt, aki a szeretet tüzétől fehéren izzó nyíllal vagy dárdával döfi át a 

lelket, amely már ég, mint az izzó parázs, vagy lánggal lobog, és hatalmasan megégeti a lelket. A 

nyíl szúrására a lélekben a láng fellobog, és olyan magasra tör, mint ahogyan a tüzes kemencében 

vagy a kohóban fellobog a láng, amikor a parazsat megkotorják vagy felszítják.  

 A tüzes dárda döfésére a lélek a sebet kimondhatatlan gyönyörűséggel élvezi.  



 

 – Egyrészt ugyanis édes elragadtatásba esik ama szeráf okozta hirtelen és heves buzdulat 

folytán, úgyhogy lángol és olvadozik a szeretettől,  

 – másrészt pedig a gyöngéd sebzést és a szeretet édes mérgét, amely átjárta, úgy érzi, mint 

valami heves szúrást szellemének állagában, úgy mintha lelke szívét fúrná át. A seb ezen 

legbensőbb pontján, a szellem szíve közepén érzi a gyönyörűséget a legnagyobb fokban. Ki tudná 

ezt megfelelő szavakba önteni? Úgy érzi a lélek, mintha egy kicsinyke, de igen erős, égető 

mustármag volna ott, amely maga körül heves, eleven szerelmi gyulladást okoz a léleknek. Érzi, 

hogy ez a gyulladás, amelyet annak az égető pontnak, az ott levő szerelmi méregnek az ereje okoz, 

lassan szétárad lelke ereiben az ő tehetségének és erejének arányában. Ugyancsak érzi, hogy 

hogyan erősödik és növekszik benne a hő. Ebben a hőben azután annyira megfinomul a szeretet, 

hogy úgy látszik, mintha a szeretet egész tengerei volnának benne, amelyek elérnek szeretetének 

legalsó és legfelső részeibe, és mindent megtöltenek szeretettel. Úgy tűnik ilyenkor a léleknek, 

mintha az egész Mindenség egyetlen nagy Szeretetóceánjában volna elmerülve. Nem látja ennek a 

szeretetnek sem határát, sem végét, ahol az megszűnnék, magában azonban megérzi ennek a 

szeretetnek az eleven központját.  

 Hogy ilyenkor mit élvez a lélek, azt nem lehet kimondani emberi szóval. Annyi azonban 

bizonyos, hogy az imádkozó lélek belátja, milyen találóan hasonlítja Krisztus a mennyek országát a 

mustármaghoz, amely az Ő lelkében levő nagy meleg következtében most magas fává növekszik 

(vö. Mt 13, 31-32). Mert hiszen a lélek azt látja, hogy végtelen szerelmi tűzvésszé alakult át, és ez 

abból izzó pontból keletkezett, amely a szelleme szívében van. 

 Kevés lélek jut ily magasra. Egyesek azonban eljutottak idáig – különösen azok, akiknek az 

volt a rendeltetésük, hogy erényük és szellemük lelki fiaik, leányaik révén elterjedjen, amennyiben 

Isten a rendi szellem zsenge korában többé vagy kevésbé árasztja el lelki kincsekkel és erényekkel a 

rendalapítókat aszerint, amint az ő tanításuk és szellemük nagyobb vagy kisebb számú utódoknak 

vannak hivatva örökségül szolgálni.” Ezt elsősorban a rendalapítókra, és főleg a Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Terézre érti a szent egyháztanító (Az élő szeretetláng, 467-469. oldal). 

 

 II. Most álljunk meg egy kicsit, és reflektáljunk a kapott tanításra!  

 

 1. Bár a misztikus egyháztanító azt mondja, hogy nem ez a legmagasabb fokozat a 

szívsebzés imájánál, de aki ezt a lépcsőfokot megélheti, Istentől ajándékba megkapja, az nem 

panaszkodhat, hogy „csak” ennyit kapott. Isten ugyanis mindig egészen adja önmagát a 

szeretetben nekünk. A mi befogadó-készségünktől függ, mennyit tudunk befogadni. A 

szemlélődő ima útján az imádkozó embernek így tehát a készség legyen a magatartásmódja. A 

szívsebzés magasabb fokozatánál Keresztes Szent János azért beszélt valami többletről, mert ott 

Isten közvetlenül maga hozza létre azt az élményt a lélekben, hogy Isten szeretete megsebezte őt, 

és Isten szeretete beleömlött, beleáradt a lelkébe.  

 

 2. Ellenben a szívsebzés imájának eme kicsit alacsonyabb fokozatában Isten közvetve 

működik, tudniillik egyik szolgáját használja fel e művelet elvégzésére: szeráf-angyalt küld, aki az 

angyalok karában különleges helyet foglal el, és Isten szeretetétől lángol. Ezért is beszélünk szeráfi 

szeretetről. De a Szűzanya panaszkodott-e amiatt, hogy az Úr „csak” az angyalát küldte el őhozzá? 

A Boldogságos Szűzanya lelke az angyali üdvözletkor tele volt imádsággal, vagyis Isten iránti 

szeretettel (vö. Lk 1, 37). Ez az ember szívéből származó, ez a benne fellobbant szeretet 

vonzotta le Istent a szeretettől lángolva imádkozó emberhez. Konzseniális (kiváló )ez a szeretet, 

vagyis egy tőről fakadó, mert Isten szeretete és az ember szívének a szeretetlángolása ugyanabból 

az egyetlen forrásból fakad, hasonló, egy rezdülésű, egymáshoz illő szeretet, mivel végső fokon ez 

is, meg az is Isten szívéből fakad. Ahogyan a Zsoltáros szava szerint a mélység a mélységet hívja 

(vö. Zsolt 42, 8), úgy az Isten szeretetének örvénylő mélysége magához hívja az ember 

mélységes szeretetét.  
 



 

 3. Az imádságban mi is mindnyájan vágyhatunk arra, hogy ilyen lobogó szeretet legyen a 

szívünkben Isten iránt, Aki látja ezt a szeretet-tüzet fellobogni a lelkünkben, és szívesen eljön az 

emberhez nemcsak azért, hogy a szívére beszéljen, ahogyan a Próféta mondta (Oz 2, 16), hanem 

hogy a szívébe hatoljon a szeretet nyila okozta seben át, és Isten szeretete meg az ember szeretete 

egyesüljön.  

 Amikor Keresztes Szent János leírja a szeráf-angyal közvetítő szerepét, amellyel a szeretet 

nyilával vagy dárdájával átdöfi a lelket, akkor biztosan tudhatjuk, hogy Avilai Szent Teréz 

élményére is gondol, akinek lelki vezetője és lelki társa volt a karmelita úton. Megoszthatták 

egymással ezt az élményt Tóbiás könyvének tanítása szerint: A király dolgait jó titokban tartani, de 

Isten nagy cselekedeteit nem kell eltitkolni, azokat Isten dicsőségére föl kell fedni és hirdetni kell 

(vö. Tób 12, 7). De biztosak lehetünk abban is, hogy maga Keresztes Szent János is megélte a 

szívsebzésnek ezt az imáját is.  

 

 4. Keresztes Szent János főleg a rendalapítókkal kapcsolatban tett ilyen megállapítást: „Ők 

azok a kiváltságosak, akiknek az Úristen ilyen lángoló, tüzes szeretetet adott.” Nyilván mi most 

itt gondolhatunk Esztergomi Boldog Özséb atyánkra is. Gyöngyösi Gergely, a krónikaíró feljegyzi 

Özséb atyáról, hogy amikor a pilisi remetékkel beszélgetett a remeteségben az Istennek való 

önátadásról, amikor segítette őket, mint lelkiatya és gyóntató, hogy ebben a szeretetben előre 

haladjanak, akkor: „az ő szívét is megsebezte Isten szeretete.” Annak, hogy Özséb atya 

remeteségbe vonult, a legmélyebb indoka tehát az a lángoló szeretet, amelyet Isten öntött az Ő 

választottjának lelkébe. Nem csoda, hogy amikor éjszakai imájában Özséb atyánk a remete-lelkeket 

látta, akkor kicsi lángoló mécseseknek látta őket. Nem csoda, hogy Istentől megkapta azt a 

küldetést, hogy ezeket a külön-külön lobogó lelkeket egy közös, nagy szeretetnek a tűzlángolásba 

vonja. S amíg külön-külön álltak a mécs-lelkek, nem világították be a magyar éjszaka sötétségét, 

amikor pedig a szerzetesi közösség hatalmas tűzgomolyagába egyesültek, beragyogták az 

emberlelkek mélyének a sötétségeit. Valahányszor Esztergomi Boldog Özséb atyánkra 

emlékezünk, akkor mindig vegyük észre, hogy az ő Isten iránt lobogó, lángoló istenszeretetétől 

megsebzett szívével is találkozunk. Ezt a lángot a történelem gonosz viharai hányszor akarták 

elpusztítani! De a tűz újra meg újra feltör, mert Isten maga az, Aki a választottai lelkében akar 

szeretettel lobogni. Istent nem lehet legyőzni! 

 

 5. Keresztes Szent János nagyon plasztikusan, érzékletesen írja le azt a látomást, amelynek 

folyamán a szív megsebzése történik. Az imádkozó lélek „látja”, vagyis szemléli a szeráf-angyalt. 

Valamiképp megnyílik számára a mennyország, amelynek egyik lakója, a szeráf-angyal egészen 

közel jön az imádkozó ember lelkéhez, vagyis amikor a kezében levő szeretettől izzó nyíllal vagy 

dárdával átdöfi a lelket, akkor a mennyországot hozza közel az emberhez, pontosabban a 

mennyország Urát. Isten ugyanis, Akit Ezekiel próféta a kerubok szekerén látott (vö. Sir 49, 8), az 

angyalok szolgálatával hajlandó meg is érkezni az imádkozó lélekhez. Ha az angyal boldog azon 

szolgálata miatt, hogy Isten szeretetét elhozhatja az ember lelkéhez, hiszen gyönyörűségét találja 

abban, hogy megteheti Isten akaratát; akkor az imádkozó ember is milyen boldog lehet, mert 

befogadhatja Isten akaratát, amellyel az Ő szeretetét akarja beleégetni a lelke mélyébe.  
 A tűznek az a természete, hogy egyre nagyobb akar lenni, és mindent bevon a lángolásába, 

ami éghető. Ha egy szalmakazalban egy kis gyufával lángot gyújtunk, az a kis láng rövid időn belül 

hatalmas tűzzé gyarapodik, mert a szalma könnyen ég. Ha az ember még csak vágyódás 

imaszakaszában van: – „De jó lenne, Uram, ha eljönnél, és felgyújtanád a szívemben a Te 

szereteted lobogását!” –, akkor már ez a vágyódás is örömet jelent, az Isten ajándékából 

bekövetkező szeretet gyönyörűségének örömét. Ha pedig Isten angyalának a nyila már egy kis sebet 

ejtett az ember szívén, akkor erre a jelzésre az embernek az a dolga, hogy egyre jobban odategye 

lelkét Istenhez! Isten szeretetének a tüze pedig a piciny seben áthatolva is egyre jobban kifejti a 

hatását, és az ember szívében egyre jobban fellobog az élő Szeretetláng. Ezért van az, hogy a 

szeretet tüzes dárdájának a döfése nem fájdalmat, hanem kimondhatatlan lelki gyönyörűséget 

eredményez. Az imádkozó ember ajándékba kapja ezt a szeretetet. A szeretet tüzétől átjárt, 



 

egészen izzó lélekké lesz. Ahogyan a testet átjárják az erek, és szállítják az éltető vért a test minden 

pontjába, úgy ez az éltető isteni Szeretet-lobogás is átjárja az embert a legkisebb porcikájáig. 

Behatol a lélek legmélyére. Ezért beszélnek a lelki élet mesterei „megistenült ember”-ről. Ahogyan, 

sajnos az ember szinte állativá is tud válni, mert ösztönei követésében az állat tulajdonságait 

utánozza, úgy a test felett diadalt aratva lelkivé tud alakulni, istenszerűvé, Isten szerinti emberré. 

Ilyenkor az imádkozó embernek nincs más dolga, mint hagyni, hogy egyre jobban átjárja ez a 

szeretet, hogy egyre jobban áttüzesítse őt. Édes, kimondhatatlanul gyönyörűséges szeretetlángolás 

ez! Az ember azt szeretné, hogy minél tovább tartson, vagyis hogy a szeretet lángja egyre 

nagyobb legyen benne, egyre többet gyújtson fel benne mindabból, ami odaadható Istennek, amit az 

Isten szeretetének a tüze át tud járni, fel tud gyújtani. Ha a tábortűzre földet dobunk, akkor az 

előbb-utóbb kialszik. Ha az istenszerető lélek próbálja eltávolítani lelkéből azt, ami földies, akkor 

ez a szeretetláng akadálytalanul, egyre jobban tud majd lobogni benne. Ezért mondja Keresztes 

Szent János, hogy „erősbödik és növekszik benne a hő”. Vagyis mivel a szeretet egyre tüzesebb 

benne, és őt is áttüzesíti, úgy egyre jobban betölti a szeretet melegsége. Ezt a fokozatosságot, 

kibontakoztatást tanítja a mustármag hasonlata is, hogy az a megfelelő közeg, a szeretet miliője 

miatt tud olyan hatalmas fává terebélyesedni. Keresztes Szent János nagyon merészen a földi 

szerelemből vett képet használ: a lélek ebben az imában látja, hogy „ő maga végtelen szerelmi-

tűzvésszé alakul át”. Micsoda lángolás ez két emberi személy között! Micsoda szeretetlángolás ez 

Isten és az ember között! A kicsiny, izzó pontból keletkezett. Ahogy a nyílhegy kicsiny sebet tud 

ejteni, de mégis halálos lehet a nemes vadra nézve, úgy a lélekre nézve ez a kicsiny seb életet 

fakasztó megsebzés lesz. Egyre nagyobbá válik, egyre jobban kibontakozik.  

  

 III. Most nézzük meg: mit tesz a szeráf-angyal! 
 

 1. „Valósággal sebet ejt a szellem belsejében. Ha aztán Isten olykor megengedi, hogy 

annak a belső sebzésnek a hatása külsőleg is megnyilvánuljon, tudniillik az ember érzéki részében, 

az érzékszervekhez kötött részében, akkor ez a seb a testen is megjelenik, mint például megtörtént 

Assisi Szent Ferencnél. Midőn ugyanis a szeráf-angyal megsebezte Ferenc lelkét azzal az öt sebbel, 

akkor ez a hatás külsőleg is jelentkezett nála, mert testére is rányomta azokat, azaz a szeretet 

nyilával sebezte meg éppen úgy, mint a lelkét. Az Úristen ugyanis rendes körülmények között 

semmi olyan kegyelemben nem részesíti a testet, amelyet előbb és elsősorban nem ad meg a 

léleknek. Ilyenkor minél erősebb és élvezetesebb az a szeretet, amely a belső lelki sebet okozza, 

annál nagyobb a külső fájdalom, amelyet a test a seb miatt érez. Amennyire növekszik az egyik, 

annyira fokozódik a másik. Ez pedig azért van így, mert az ilyen lelkek már megtisztultak, és 

megerősödtek Istennel. Az, ami a romlandó testnek fájdalmat és kínt okoz, az édes és élvezetes 

lesz az erős és egészséges szellem számára. Így aztán bekövetkezik az a csodálatos dolog, hogy a 

fájdalommal együtt növekszik a gyönyörűség, vagyis minél nagyobb a test fájdalma és kínja, Isten 

annál több boldogságot és gyönyörűséget éreztet a lélekkel.  

 Mindamellett, ha a sebzés kizárólag a lélekben történik, és nem hat át a testre, az élvezet 

nagyobb és hathatósabb lehet, mert a test – amely kötőféken vezeti a szellemet, midőn a szellemi 

kincsek a lélekről átáradnak a testre – mintegy lefékezi a lélek tüzességét. 

 Ha aztán a lélek tüzes szeretete tör előre, akkor a test hátrahúzó ereje már nem 

érvényesülhet, azaz a kötőféknek el kell szakadnia. Amíg azonban el nem szakad, a test 

nehézkessége elnyomja a lélek szabadságát: A romlandó test elnehezíti a lelket, és a földi lakás 

lenyomja a sokat gondolkodó elmét (Bölcs 9, 15).  

 Ha viszont a szellemi hatás a szellemből átárad az érzéki részre, akkor a belső erők 

következtében a sebek külsőleg is előtűnhetnek. Így volt ez például Szent Pál apostolnál is, aki 

lelkében olyan részvéttel viseltetett Krisztus Urunk szenvedése iránt, hogy annak fájdalmait 

testében is érezte, amint ez kitűnik a galatákhoz intézett szavaiból: Én az Úr Jézus bélyegeit viselem 

a testemen (Gal 6, 17). Az égetésről és a sebről legyen ennyi elég!” 

 



 

 2. Egy-egy ilyen tanítást olvasva az ember szíve megtelik áhítattal, hogy Isten szeretete mi 

mindenre nem képes az irántunk való szeretetében, illetve Isten szeretete mire nem képesíti az 

embert, hogy benne az Isten iránti szeretet egyre nagyobb legyen. Mekkora ajándéka ez a mi 

gondviselő Istenünknek, aki megtanít olyan imamódra is, amelyet – ha talán saját magunk nem is 

tapasztalunk – jó, ha ismerünk. A szentek beszámolója ugyanis „helyszíni közvetítés” módjára 

megismertet bennünket a szívsebzés imájával, amelyet Isten művel az ember lelkében.  

 A gyermek telhetetlenségével azonban nekünk is szabad vágyakoznunk arra, hogy a 

szeráf-angyal a mi szívünket is megsebezze a szeretet tüzes nyilával. Milyen halálra vált lehet 

annak az embernek az érzése, aki a kivégző osztag előtt áll, és látja, hogy ráemelik a fegyvert, 

szívére irányozzák. A lélek világában pedig milyen gyönyörűséges, hogy az imádkozó ember tudja, 

hogy Isten angyala már célba vette az ő szívét, már megfeszítette a íjat, csak még a vezényszóra 

kell várnia, mellyel Isten engedélyezi a szeretet nyilának a kilövését. Ez a várakozás életet 

fakaszt! Ez a várakozás belekapcsolódik az örök életbe, ahonnan a szeretet nyila érkezik.  

 Az imádkozó ember tehát ezzel a vágyával már nem annyira itt, a földi életben időzik, 

hanem a mennyei országban, s arra várakozik, hogy a szeráf-angyal bárcsak egy mustármagnyi 

vagyis nyílhegy kicsinységű seben át juttatná el lelkébe Isten szeretetét. Már ez az Isten önmagát 

ajándékozó szeretetére való vágyakozás is édes! Várjunk állhatatosan! Itt nem a vihar előtti 

csendről van szó, amely után előbb-utóbb kitör a pusztító vihar, jön a szélvész és áradat, hanem itt 

inkább a találkozás előtti elcsendesülésről van inkább szó. A Zsoltárossal mondhatjuk: Ünnepellek 

Téged, Istenem, szívem mélyéből, angyalaid színe előtt magasztallak! (Zsolt 137, 1-2). Valljuk meg 

Neki: „Tudom, Te magad akarsz eljönni angyalod szolgálatával hozzám, lelkem mélyére!”  

 Ha már ennek a nyíllövésszerű gyors találkozásnak, mellyel Isten beleégeti a szeretetét a 

szívünkbe, ilyen örvendetes hatása van, mennyivel nagyobb boldogság lesz, amikor az imádkozó 

ember meg is tapasztalja: Isten szeretete az angyal szolgálatával sebet is üt a szívén, tágítja a 

nyílást, és egyre jobban be akar hatolni lelke mélyére! Mint ahogyan a tábortűz rakásánál először 

a vékony gallyakat tesszük a meggyújtandó papír fölé, hogy azok könnyen lángot kapjanak, és 

azután az egyre vastagabb ágakat, úgy a szeretet lángolásában a megsebzett szívű ember is mindent 

odahord, ami meggyulladhat ettől az isteni szeretet lángolástól: Mindent odaad, mindent beletesz 

Isten szeretete lobogásába. A tábortűznél a vékony, de a vastagabb ágak is hamar elhamvadnak, itt 

azonban mindaz a kicsi és nagy dolog, amit magunkból odaadunk az Úristennek és beletesszük 

szeretete tüzébe, egyre inkább megerősít, kibontakoztat, élőbbé tesz minket, mert az embert ez 

az isteni szeretet élteti! 
 

Befejezésül imádkozzuk a 136. éneket:  

 

 Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat; 

 Nagy Szentség! Ó, térj be hozzám, mert szívem csak Téged kíván:  

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 


