
 

 

 

 

275. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IX. 

Az isteni érintésben „az örök élet íze van” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak, 4. sor)  

 

 

Imádkozzuk az 57. számú éneket:  

 

 Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait, 

 Szívtörődve elkísérjük Golgotára lépteit. 

 Ó kegyelmek fő kegyelme, mely miránk, 

 Nagy bűnösökre, vére által áradt itt! 

 

 Keresztes Szent János: A lélek dala című vers 2. versszakának 4. sorában ezt írta:  

 

  amelyben az örök élet íze van.  

 

 A 2. versszak így hangzott:  

  Ó édes égetés! 

  Ó kedves, drága seb!  

  Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés,  

  amelyben az örök élet íze van, 

  s amely lerója minden tartozásom! 

  S ölvén, életté változtattad a halált. 

 

 I. Isten Lényege érinti az ember lényegét 

 

A misztikus egyháztanító A lélek dala című vers 2. versszakának 3. sorával kapcsolatban 

már magyarázta, hogy a nyájas kéz nem más, mint a Mennyei Atya. A gyöngéd megilletés pedig a 

Fiú, Aki a Szentlélek gyöngédségével megilleti az imádkozó ember lelkét.  

 

 1. Ebben az illetésben, ebben a szívsebzésben az örök élet íze van.  

 „Igaz – mondja Keresztes Szent János A lélek dala című vers 2. versszakának 4. sorát 

magyarázva –, hogy ez még nincs meg tökéletes fokban, de azért amit a lélek Istennek ebben az 

érintésében élvez, az az örök élet bizonyos előízét kelti benne. Nincs is ebben semmi hihetetlen, ha 

elfogadjuk, hogy ez az isteni érintés a lényegi érintés, amelyben tudniillik Isten Lényege érinti az 

ember lényegét, amint ezt sok szent életében már láthattuk. Innét van az, hogy annak a 

gyönyörűségnek kedvességét, amelyet a lélek ebben az érintésben érez, lehetetlen kimondani. 

Igazában véve nincsenek szavak, amelyek képesek volnának kifejezni Istennek olyan magasztos 

működését, mint amilyen ezekben a lelkekben megy végbe. Ezeknek egyetlen megfelelő nyelve az, 

hogy az ember maga értse meg, maga érezze, maga élvezze, ha megvan. És azután? Azután 

hallgasson! Az imádkozó lélek ugyanis ilyenkor belátja, hogy ezek a dolgok olyanfélék, mint az a 

fehér kő, amelyről Szent János ír a Jelenések könyvében: azt a győztes fogja megkapni. Erre a kőre 

csak egy név lesz ráírva, azt azonban senki más nem fogja tudni, csak az, aki kapja (Jel 2, 17). Ezért 

tehát egyedül azt lehet mondani, még pedig a valóságnak megfelelően, hogy ebben az érintésben – 

ahogyan a verssorunk is mondja: – az örök élet íze van.  

 

 2. Ezt az ízt ugyan ebben a földi életben az ember nem élvezheti olyan tökéletesen, mint 

majd az örökkévalóságban, mindamellett igaz marad, hogy ebben az érintésben – Isten érintése 

lévén – már most is az örök élet íze van. Ily módon a lélek itt élvezi Isten összes dolgait, 



 

amennyiben Ő, és még tovább a többi közli vele erejét, bölcsességét, szeretetét, szépségét, 

kegyességét, jóságát és tökéletességet. Mivel pedig Istenben mindezek a dolgok együtt vannak 

jelen, vagyis Isten mindezekkel az isteni tökéletességekkel azonos, a lélek is ezeket az isteni 

tökéletességeket egyszerre élvezi Isten egyetlen egy érintésével. A lélek tehát ebben az 

imakegyelemben részesülve élvez a tehetségeiben is – tehát az értelemben és az akaratban –, de a 

lényegében is, a maga mivoltában. Abból a boldogságból pedig, amelyet a lélek itt élvez, a 

Szentlélek kenete olykor átárad a testre is. Ilyenkor azután élvez az egész érzéki rész, az összes 

tagok, a csontok, a csontvelő – mégpedig nem abban a gyönge fokban, amint az rendesen történni 

szokott, hanem nagy gyönyörűség és dicsőség érzetével, amely még a kezek és lábak legutolsó 

ízületeiben is érezhetők. A test ilyenkor annyira átérzi a lélek dicsőségét, hogy a maga módja 

szerint ő is magasztalja Istent, ahogyan Dávid próféta mondta: Összes csontjaim azt mondják: 

Uram, ki hasonló Hozzád? (Zsolt 34, 10). Mivel pedig a szavak mindezt csak tökéletlenül tudják 

kifejezni, most is csak ennyit mondhatunk erről a testi és a lelki boldogságról: abban az örök élet 

íze van. (Az élő szeretetláng, 474-475. oldal). 

 

 II. Most próbáljunk egy kicsit elmélyedni az örök élet ízében! 
 

 1. Ahogyan itt most ülünk, megállapíthatjuk, hogy a lábunk a földhöz simul. A fejünk 

azonban már több mint egy méterrel távolabb van a földtől, azaz közelebb a mennyhez. Mivel az 

ember, szellemi lény, azért lelke képességeivel (az értelemmel és az akarattal) ki tud lépni a testi 

valóságából, és el tud moccanni a mennyország irányába. 

 

 2. Talán segít, ha egy gyenge hasonlattal próbáljuk szemléltetni a dolgot: Egy nagyon finom 

tortának a receptjét olvasgatva valamiképpen a szánkban érezzük annak ízét, noha a tortát még nem 

készítettük el. Azzal azonban, hogy olvastuk, tanulmányoztuk, elgondoltuk a torta készítésének a 

módját, és megszületett bennünk a vágy, hogy jó lenne ezt a tortát elkészíteni, akkor „valami 

módon” az a torta jelenvalóvá lett számunkra. Amikor a földön élő ember olvassa vagy hallgatja 

Isten igéjét, azaz a mennyei finomság, a mi édes jó Istenünk tanítását a mennyei életről, akkor 

szintén még nem látjuk az örökkön-örökké mennyben élő Istent, nem ízleljük az Ő mennyei 

édességét, de mégis nem csupán „valami módon” – ahogyan előbb a tortáról mondtuk –, hanem 

szellemi módon valamit megízlelhetünk a mennyország valóságából, vagyis Isten életéből. Jó 

mindig tudatosítani: A mennyország, vagyis az örök élet nem más, mint maga az örökkön-

örökké élő Isten!  
Ahogyan a tortára való gondolás valami finom érzést, az édességnek valami módon való 

megélését indítja el az ember testében az íz felidézésével, mert emlékezőképességünkkel vissza 

tudunk emlékezni, hogy milyen finom is volt, amikor már készítettünk ilyen tortát, ugyanúgy a 

lélek Istenre figyelő képességével, Isten talán már megtapasztalt édességének a felidézésével, 

megélhetünk valami szellemi édességet, az örök élet előízét. Ha valaki felsorolja a torta receptjét, 

hogy abba mennyi liszt, cukor, dió, tojás stb. kell, akkor minden egyes hozzávaló alkatrész ízét 

érezhetjük, de az elkészült torta a maga összhatásában mégis több. Ilyenkor ugyanis nemcsak a 

rágondolással élvezhetjük az egyes alkatrészek ízét, hanem azoknak az összességét meg is 

ízlelhetjük a tortában. Egy ilyen finom földi torta ízének megjelenítése segíthet ráhangolni a 

lelkünket az örök élet ízére. 

 

 3. Ahhoz, hogy az örök élet ízének összhatását is egyszer megízlelhessük, szükségesek a 

különböző alkatrészek:  

  – Kell Isten igéjének a befogadása!  

  – Kell a lélek imádságos Istenhez fordulása! 

  – Hozzá kell vennünk az imádságot, a lélek válaszolását Isten igéjére! 

  – Elegyíteni, konyhai szakszóval: keverni kell az emberi akarást az isteni 

akarással mindaddig, míg az isteni akarás egészen magába nem olvasztja az emberi akarást!  



 

  – Kell hozzá az önmegtagadás is, mint ahogyan a diót is megtisztítjuk a héjától, 

hogy csak a belső finom, ehető termést tegyük bele a süteménybe. Az önmegtagadás kalapácsütései 

is segítenek kihámozni a mi önző énünk kemény burkából lelkünknek azt a belső édes lényegét, 

amely alkalmas arra, hogy részesedjék Isten életében.  

  – Ahogyan a tortamasszát a háziasszony a sütőbe teszi, úgy kell, hogy a mi Isten 

akaratára ráhangolódott, Vele egy „elegyet” képező lelkünk is a Szentlélek Szeretetének a tüzes 

kemencéjébe kerüljön! 
  – Kell, hogy emberi természetünk nyersességét átjárja ez az isteni tűz! Minél 

jobban körülvesz a Szentlélek izzó lobogása, minél jobban belénk hatol, és minél jobban átjár a 

Szentléleknek ez a szeretet-tüze, annál inkább kialakul az imádkozó ember lelke legmélyében ez az 

isteni íz:  

 Az Istenség illata, a Szentháromság Személyeinek, valamint az emberi lélek 

egybeforrottsága. Ha nem lenne túl profán, itt is lehetne mondani a közmondást: „Sülve-főve 

együtt vannak!” Isten ugyanis átjárja az Ő szeretet-lángolásával az imádkozó ember lelkét, hogy 

ebben a szeretet-lángolásban eggyé legyenek! A lélek itt tapasztalja meg az örök élet ízét, az 

örökkön élő Isten ízességét. Mennyire találóan illenek rá a kedveskedő szavak: „Úgy szeretlek, 

hogy majd megeszlek!” Maga Isten akarja azt, hogy Őt befogadjuk a lelkünkbe, mint ahogy az 

ember az édes tortát megeszi, és magába fogadja annak a finomságát. Ahogyan a tortaszeletben az 

ember élvezi az egyes alkatrészek összességét, azoknak a harmonikus egymásba omlását – ettől 

olyan édes, olyan finom az a torta –, úgy az imádkozó ember is meg tudja ízlelni Isten egyes 

tulajdonságainak az összességét is, azt az isteni harmóniát, amelyben egyként jelen van Isten 

hatalmas ereje, mérhetetlen bölcsessége, végtelen szeretete, csodálatos szépsége, cirógató 

kedvessége vagy nyájassága, és a szívet örömre derítő jósága. A tortareceptet olvasó embert, ha 

még nem is ízlelheti az egyes alkatrészek finomságát, a torta lényege mégis már valami édességgel 

tölti be. Ugyanígy Istennek a lényege, az Ő isteni mivolta is – noha még nem látjuk, mint a 

mennyországban, még nem birtokoljuk, mint az örökkévalóságban –, szellemi módon már most 

élvezhetővé lesz az ember számára. Ez még nem maga az örök életben való részesedés, de valami 

élményszerű tapasztalás annak az ízéből, elővételezése a mennyei életnek itt a földi életben. 

Mivel az ember test és lélek, azért érhető, hogy a Szentlélek tüze, amely a lélekben fellobogott, 

olykor kiárad az ember testére is. Nem véletlenül mondja Szent Pál az ember testét a Szentlélek 

templomának (vö. 1 Kor 6, 19). Micsoda felmagasztalása ez az emberi testnek! Milyen nagy 

kitüntetés, amikor az ember már nemcsak hiszi ezt a csodálatos Valóságot, hanem belső 

tapasztalásból tudja is, hogy testünk a Szentlélek temploma! 
 

 4. Keresztes Szent János a Szentlélek kenetéről beszél, amely olykor átárad a testre is. Ha a 

testünket olajjal vagy más gyógyító kenőccsel megkenjük, kis idő után az a megkenés már nem 

látszik, de a fájós testrész gyötrelme csillapodik. Amit nem látunk már, az fejti ki a hatását a 

testben. Talán így lehet elgondolni a Szentlélek kenetét, vagyis Istennek azt a gyógyító, éltető 

szeretetáradatát, amellyel a megtestesült Istenember Felkentté lett emberi mivoltában. Ezért 

mondjuk a názáreti Jézust Felkentnek, vagyis Krisztusnak, Messijáhu-nak, Messiásnak. Mennyire 

átjárta, mennyire betöltötte a Boldogságos Szűz Mária Szentlélektől megtestesült Fiát a 

Szentléleknek ez az ereje, a szeretetnek ez a megjelöltsége, a szeretettel való megjelöltség! 

Mennyire átáradt Jézus testére a Szentlélek kenete, vagyis az Atya és a Fiú Szeretete! És ha a Fő 

ekkora gyönyörűségben részesül, csodálható-e, hogy titokzatos testének tagjai is részt kapnak a 

Főnek ebből a Szentlélekkel való átjártságából? Amikor Jézus felujjongott a Szentlélekben, és 

így szólt: Áldalak Téged, Atyám, mennynek és földnek Ura! (Lk 10, 21), akkor ez a Szentlélekkel 

való betöltöttség, a Szentlélek kenetétől való átjártság csillámlik fel Jézus emberi életében. Teste 

ujjongani kezdett, szíve repesve örvendezett, ajka magasztalva dicsőítette Istent, az Atyát! 
Testi mivoltában is a mennyei élet, Isten örök élete lett nyilvánvalóvá. A test tehát át tudja érezni a 

lélek dicsőségét, az Istentől való megilletettségét.  

 



 

 5. Ahogyan egy gyufaszálat lángra tud lobbantani egyetlen érintés, amikor a skatulya 

oldalán végighúzzuk, ahogy az ember szívét az édes szülőnek vagy a szerelmes kedves cirógató 

érintése a szeretet lángolására tudja lobbantani, úgy mennyivel inkább az embert testi mivoltában 

is átjárja az örvendezés, a meghatódottság, a gyönyörűség, mert a lelket átjárta a Szentlélek 

tüze, az Atya és a Fiú Lelkének a Szeretete. Ilyenkor az ember már nem bánja, hogy az őt oly 

nagyon szerető Isten próbára tette a lelki szárazság és a sötét éjszaka imaszakaszaiban. Ha a 

gyufaszálat is az oda nem való víz átjárta, akkor a gondos háziasszony kiszárítja, és nem dobja ki a 

szemétbe, mert az az övé. Ha kell, nemcsak nappal, de éjszaka is vár, hogy az az oda nem való 

nedvesség távozzon abból a gyufaszál-fejből. Az emberi lélek is, amikor már kellőképpen elmúlt az 

éjszaka, megtisztult „a földi vizektől” és megnemesedett, akkor lesz alkalmas arra, hogy Isten a 

kezébe vegye, megcirógassa. Ott az isteni érintéstől fellobban az ember szívében a láng, az 

isteni illetés ütötte sebzés nyílásán át egyre jobban beléje hatol a Tűz, s az Életnek valami isteni 

gyönyörűségét hozza létre benne. 
 

 6. Ha úgy érezzük, hogy még nem vagyunk eléggé alkalmasak erre a lobogásra, akkor 

ne sajnáljuk, hogy Isten a lelkünket a szárazság, sötétség útján vezetve akarja alkalmassá 

tenni a tűz és a fény befogadására. Maga a vágy ugyanis már izzik, s alkalmassá tesz, hogy 

egyszer majd azt a mennyei ízt befogadhassuk, mert összetalálkozik a mi gondolatunk és vágyunk 

Isten elgondolásával és vágyával. Amit mi, emberek nem tudunk megvalósítani, azt Isten hajlandó 

maga megtenni bennünk! Ha egy gyufaszálnak a feje nedves, de egy másik erősebb égő láng 

hajlandó magába fogadni, akkor előbb-utóbb az a nedves gyufaszál is lángra lobban. A mi Istenünk 

pedig nemcsak hajlandóságot mutat erre, hanem kinyilvánítja az akaratát is: Azért jöttem – mondja 

Jézus –, hogy tüzet hozzak a földre. Mi mást akarok, minthogy fellobogjon? (Lk 12, 49). Milyen 

kiváltságos az az imádkozó ember, akinek lelkét Isten hajlandó kezébe fogni, hogy belőle minden 

oda nem valót kiégessen, azután lángra lobbantsa! Azután a két lángolás: az isteni Szeretet és az 

emberi szeretetlángolás egy tűzzé lesz! A léleknek ez a boldogságos élménye a testre is visszahat. 

Ahogyan a test fájdalma át tud áradni a lélekre, és szomorúságot hoz benne létre, úgy a lélek 

öröme is beleárad a testbe, és a test is ujjongani kezd Istenben!  
 

 7. Amikor a lélek bele tud merülni Isten Szeretetének a lángtengerébe, amikor az ember 

megérzi, hogy lelkében ott dobog Isten végtelen Szeretet-élete, akkor ez joggal eredményezi benne 

azt a kérdést: „Milyen lehet az a gyönyörűség, amikor a feltámadás után a mennyben az ember lelke 

is, meg a teste is örökre részesedik Isten édességében?” Ezért a kitüntetésért nem engedi Isten az 

ember testét végleg pusztulásnak, hanem a halandó testet majd feltámasztva az Ő örök életében 

részesíti. Romlatlan lesz a benne lobogó, és őt konzerváló isteni szeretetlángolás által. Isten azt a 

testet, amelyet az eredeti bűn miatt dicstelenül temettek el, dicsőségben fogja feltámasztani, vagyis 

az Ő isteni dicsőségében részesedik az emberi test is örökre. Az emberi testet erőtlenségben vetik 

el, ahogyan Szent Pál mondja, vagyis a betegségétől meggyötörve, erejét vesztve temetik el. Mivel 

átjárta Isten Szeretetének a tüze, életadó lobogása, ezért majd egészségben, erőben támad fel. 

Érzéki testet temetnek el, vagyis olyant, amely az érzékszervekhez volt kötve, de szellemi test fog 

feltámadni (vö. 1 Kor 15, 42-44). A mennyországban ugyanis már Istennek ez a szeretete annyira 

átjárja az embernek nemcsak a lelkét, de a testét is, hogy átsugárzik rajta a lelkiség, a Lélekkel, a 

Szentlélekkel való betöltődöttség! 

 

 Az örök élet ízéről próbáltunk elmélkedni, emberi, dadogó szavakkal megközelíteni azt, Aki 

a megközelíthetetlen örök Fényesség; kimondani azt az élményt, amit emberi szavak nem tudnak 

kifejezni! Mégis milyen kegyes és jóságos a mi Istenünk, Aki hajlandó úgy közölni magát az 

emberrel, hogy azt az egyedi, névre szóló szeretetet az ember belül megélje, még ha szavakkal nem 

is tudja kimondani a Kimondhatatlant!  

 

 Milyen lehet maga az örök élet, ha annak előíze is már ilyen gyönyörűséges?  
 



 

Befejezésül énekeljük a 113. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus Neked halok, 

 Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok! 

 Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok! 

  

 Csendben, imádságos lélekkel most próbáljuk végiggondolni, amit az előbb énekeltünk 

életünkről, halálunkról: „Édes Jézus Tied vagyok!”  

 

 Legjobb, ha magunkban elénekeljük az előbbi ima szövegét: „Édes Jézus, Neked élek!” … 

Aztán már csak dúdolva énekeljük: „Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok!” 

 

  


