
 

 

 

 

276. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, X. 

Az édes égetés, vagyis a szívsebzés „lerója minden tartozásomat” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 5. sor) 

  

  

A 259. számú énekkel hívogassuk a Szentlelket, készítgessük a szívünket, hogy az Úr szeretetének 

tüzes érintése lángba borítson bennünket is! 

 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, 

 Áraszd reánk teljesen mennyből Fényességedet,  

 Mennyből Fényességedet. 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! 

 

 Keresztes Szent János a szívsebzésről A lélek dala című vers 2. versszakának 5. sorában ezt 

mondta: 

  amely lerója minden tartozásom! 

 

 Az egész 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. Miért oly kevesen jutnak el az Istennel való egyesülés fokára a szeretet tüzes 

befogadás imájában? 

 

A misztikus egyháztanító arról beszél, hogy abban a csodálatos élményben, az örök élet 

ízében, amelyet a lélek itt élvez, jutalmát látja mindazoknak a szenvedéseknek, amelyeknek 

árán ezen állapotig eljutott. Úgy érzi, hogy nemcsak a szigorú igazság mértéke szerint van 

kifizetve és kielégítve, hanem túláradó mértékben van megjutalmazva. Igazán ilyenkor érti meg 

Jegyese, Jézus evangéliumban adott ígéretét: százat fog adni egyért (vö. Mt 19, 29). Olyannyira 

megéli a jutalom nagyságát, hogy nincs a múltjában szorongatás, kísértés, vezeklés vagy bármi más 

szenvedés, amelynek már ezen élet folyamán ne felelne meg százszor annyi vigasztalás és 

gyönyörűség. Tehát nagyon helyesen mondja a lélek a versben ezt: s amely lerója minden 

tartozásom.  

 Hogy pedig megértsük – folytatja Keresztes Szent János –, mik azok a tartozások, amelyek 

fejében itt a lélek kárpótolva érzi magát, meg kell jegyeznünk: rendes körülmények között 

egyetlen lélek sem juthat el a lelki eljegyzésnek erre a magas állására és királyi méltóságra, 

hacsak előbb át nem esett számos megpróbáltatáson és szenvedésen. Mint ahogyan az 

Apostolok Cselekedeteiben olvassuk: Sok viszontagság után kell bemennünk Isten országába 

(ApCsel 14, 22). Ezek a viszontagságok, ezek a küszködések ebben az imaállapotban már csak a 

múlt eseményei, mert a megtisztult lélek itt már nem szenved.  

 Keresztes Szent János visszatekint: melyek is voltak azok a szenvedések, amelyeken át 

kellett menni azoknak, akiket az Úr erre a tökéletességre el akart juttatni. 

 a) Először is a világ részéről: szenvedések, bántások, fenyegetések és kísértések, még pedig 

a legkülönbözőbb alakban. 



 

 b) Másodszor az érzéki részből kifolyólag, vagyis a test oldaláról: kísértések, szárazságok 

és szorongatások. 

 c) Harmadszor a szellemi részről: a sötétségek, a szorongatások, elhagyatottságok, 

kísértések és egyéb szenvedések. 

 Ezek által tisztult meg a szellemi és az érzéki rész az emberben” –, mint ahogyan ezt A lélek 

sötét éjszakája című művében, illetve itt, A lélek dala című vers első versszak 4. sorának 

magyarázatában is kifejtette. 

 

 2. Keresztes Szent János felteszi a kérdést: Mi az oka annak, hogy ennyi szenvedés kell 

előkészületül ehhez a csodálatos imaállapothoz a szívsebzés imájában?  

 A háziasszonyok is tudják, hogy egy koszos pohárba nem illik nemes folyadékot önteni, azt 

csakis erős, és gondosan megtisztított üvegben szokás tartani. Ugyanígy „az Istennel való 

magasztos egyesülés befogadását, vagyis Isten szeretetének nyíl módjára történő belénk 

hatolásának befogadására is csak olyan lélek képes, amely megerősödött a szenvedésekben és 

kísértésekben, illetve megtisztult a lelki gyötrelmekben. Az érzéki rész, tehát a testi rész, az 

érzékelő rész szférája a szenvedések által tisztult meg és erősödött meg. A szellemi rész pedig a 

lelki gyötrelmekben finomodik és tisztul meg, ez teszi alkalmassá az Istennel való egyesülésre. 

Amint ugyanis a földi életből elköltözött, de még eléggé meg nem tisztult léleknek – hogy Istennel 

a mennyországban egyesülhessen – át kell mennie a tisztítótűz lángjain; úgy a tökéletesség útján a 

szeretetben való egyesüléshez is szükséges, hogy a lélek átmenjen az említett szenvedések tüzén, 

amely egyeseket jobban, másokat kevésbé éget. Tehát egyesek hosszabb, mások rövidebb ideig 

vannak benne aszerint, hogy Isten milyen magas fokra akarja őket emelni, és hogy mennyi bennük 

a kiküszöbölnivaló.  

 Ezeken a szenvedéseken át – amelyeket Isten bocsát a lélekre és a testre – halad a lélek, és a 

megpróbáltatásban erényeket, erőt és tökéletességet szerez. Mert az erény, az erő, a jóban való 

kitartás is a gyöngeségben lesz teljessé (vö. 2 Kor 12, 9), és a szenvedélyek fékezésében 

csiszolódik. Hiszen a vasat sem tudja a művész tervei szerint alakítani, hacsak nem tüzesíti fel, és 

nem kovácsolja. Jeremiás próféta is a tűznek köszönhette, hogy észbe kapott. Azt mondja: Az Úr 

tüzet bocsátott csontjaiba, és oktatott engem (Jer 1, 13). A kovácsolásról, vagyis a 

pörölycsapásokról szintén Jeremiás beszél, mondván: Megvertél engem, Uram, és én okultam (Jer 

31, 18). Sirák fia is mondja: Aki nem kísértetett meg, mit tud az? Aki nem kipróbált, keveset tud (Sir 

34, 9-10).” 

 

 3. Keresztes Szent János nemcsak azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan tisztul meg a test és 

a lélek a Szeretet tüzének a befogadására, hanem azt a kérdést is felteszi:  

 „Mi az oka annak, hogy olyan kevesen jutnak el a tökéletesség útján az Istennel való 

egyesülés fokára a szeretet ezen tüzes befogadása imájában? Nos, ez nem azért van, mintha Isten 

azt akarná, hogy csekély számban legyenek az ilyen magas szárnyalású lelkek; ellenkezőleg, Ő 

inkább azt szeretné, hogy legyen mindenki tökéletes. Azon múlik, hogy miért ilyen kevés a 

kiválasztott edény, amely kibírná ezt az erős és magasztos megpróbáltatást, mert a legtöbb lélek, 

ha megpróbáltatások érik, azonnal letörik. Menekül a fáradtság elöl, nem képes elviselni a 

vigasztalanságot, a megbántást, nem tud kitartó türelemmel dolgozni, mert szenved. Az ilyeneket 

azután az Úr nem találja elég erősnek és hűségesnek már abban a kevésben sem, amit éppen 

csak elkezdett velük, hogy meggyalulja, munkálja, csiszolja, nemesítse őket. Előre látja, hogy még 

kevésbé lennének azok, vagyis hűségesek, hogyha később még behatóbban venné őket munkába. 

Nem csoda tehát, hogy Isten abbahagyja az egészet, nem tisztogatja őket tovább. Az ilyen lelkek 

elkerülik az életszentség szűk útját, saját kényelmük széles útjára lépnek, amelyről Jézus azt 

mondja, hogy romlásba vezet (vö. Mt 7, 13). Istennek tehát így nincs alkalma megadni az ilyen 

lelkeknek azt, amit Tőle kérnek. Mert hiába nyújtogatja Isten azt feléjük, haszontalan lelki 

edények maradnak, nem tárulkoznak ki kellőképpen Isten ajándékának a befogadására.” 

 Joggal folytatja Keresztes Szent János: „Ha nem akartál lemondani e föld békességéről és 

örömeiről, vagyis az érzékek kielégítettségeiről, a földi élvezetekről, és nem volt kedved nekik 



 

hadat üzenni, vagy bármiben is ellene mondani, akkor hogyan lehetne kedved ahhoz, hogy belépj a 

szellem szorongatásainak és szenvedéseinek vizébe, amelyek sokkal bensőbbek, jobban belül 

érintik az embert?” 

 

 4. De hogy ne keseredjünk el Keresztes Szent János buzdítást is ad:  

 „Ó lelkek, akik biztonságban és boldogan szeretnétek haladni a szellemiek terén, ha 

tudnátok, hogy mennyit kell szenvednie az embernek – mielőtt elérhetné ezt a biztonságot és 

boldogságot, és hogy e nélkül teljes lehetetlenség, hogy a lélek elérje, amit óhajt, sőt vissza kell 

hanyatlania – akkor nem keresnétek vigasztalást sem Istennél, sem a teremtményeknél, hanem 

inkább felvennétek a keresztet, és igyekeznétek tisztán inni a keserű epét és az ecetes bort, amint 

Jézus is tette ezt a kereszten. Sőt, ezt nagy szerencséteknek tartanátok, látván, hogy meghaltok a 

világnak s önmagatoknak, és már Istennek éltek a szellem örömeiben. Így azután türelmesen és 

hűségesen viselve azt a csekély külső szenvedést, kiérdemelnétek, hogy Isten rátok vesse szemét, 

hogy néhány belső szellemi szenvedés által megtisztítson és kicsiszoljon benneteket, hogy azután 

belsőbb javakat adhasson nektek. Mert sok szolgálatot kell tennünk előbb Istennek, igen 

kedvesnek kell lenni előtte életünknek és cselekedeteinknek, hogy megadja azt a kiváló kegyelmet, 

hogy belső megpróbáltatást küld, és ezáltal előbbre vigyen bennünket a kegyelmekben és az 

érdemekben. Mint ahogy a megpróbáltatások által az vitte előre az idős Tóbiás fiát, Tóbitot, akinek 

Szent Rafael angyal mondta, hogy milyen kedves Isten előtt, és azért küldte rá a szenvedéseket, 

hogy jobban megpróbálja, és nagyobbá tegye (vö. Tób, 12, 13). Azután azonban élete hátralevő 

részét boldogságban töltötte el (vö. Tób 14, 2). 

 Ugyanezt látjuk Jóbnál, az Ószövetség nagy szenvedőjénél, akinek miután cselekedeteit a jó 

Isten a rossz szellemek előtt kedvesnek jelentette ki, azonnal megadta a kegyelmet, hogy nagy 

szenvedéseket bocsátott rá, és ezek által naggyá tette. Utólag pedig sokkal többet adott neki, és 

megsokasította lelki és anyagi javait is.  

 Hasonlóképpen bánik tehát Isten azokkal, akiket a legfőbb javak terén akar előbbre juttatni. 

Próbára teszi őket, és engedi, hogy mások is ugyanezt tegyék velük, hogy azután olyan 

magasra emelje őket, amilyenre csak lehetséges, vagyis egyesítve őket az isteni bölcsességgel. 

Tehát nagyon is szükséges, hogy a lélek kifogyhatatlan türelmet és állhatatosságot tanúsítson a 

testi-lelki megpróbáltatásokban, amelyeket Isten bocsát rá. Ezek által ugyanis a lélek megtisztul, 

és eljut arra a magas színvonalára, ahol Isten már bele tudja önteni a megtisztított lelki edénybe 

az Ő szeretetének tüzes áradatát!” 

 

 5. Keresztes Szent János így folytatja az 5. verssor elemzését: a szívsebzés édes égetése 

lerótta, megszüntette a lélek minden tartozását.  

 „A lélek itt belátja, hogy minden szenvedése a javára fordul. A sötétsége már 

világossággá lett, vagyis hogy neki, aki egykor a szenvedésekből oly sokat kapott, most annak a 

mennyország örömeit ajándékozzák (vö. 2 Kor 1, 7). A külső és belső gyötrelmekért bőven 

kárpótolja őt az Úr. Itt már meg tudja vallani, hogy nem volt egyetlen szenvedése sem a múltban, 

amelynek a fejében most ne kapna bőséges jutalmat. Minden tekintetben ki van elégítve. Ezt fejezi 

ki ezekkel a szavakkal: Ez az édes égetés lerója minden tartozásom.  

 

 Aki amnesztiát kap, aki megszabadul a büntetéstől, az hálálkodik. A lélek is háláját fejezi 

ki Isten iránt ebben a verssorban, akárcsak Dávid király, akit Isten kimentett a szenvedések közül: 

Megsokasítottad nagy voltodat, és megfordulván megvigasztaltál engem (Zsolt 70, 20-21).  

 A lélek – mielőtt ebbe az édes szívsebzés imaállapotába jutott volna – olyan, mint Eszter 

királyné gyámapja, Mardokeus, aki Szuza városában a királyi palota kapujánál ülve bűnbánati 

szőrruhába öltözve sírt az életét fenyegető veszedelem miatt (Eszt 4, 1). Amikor Mardokeus hűsége 

miatt Eszter által megmentette a királyt és a zsidó népet is a végromlástól, jutalmat kapott. A 

léleknek is megfizetik minden szenvedését és szolgálatát, és nemcsak bevezetik a palotába, 

hogy ott királyi díszruhába öltözve álljon a Király előtt, hanem még a koronát is a fejébe teszik. 



 

Kezébe adják a jogart, trónra ültetik, ujjára húzzák a király gyűrűjét, hogy mindaz, amit akar, 

megtörténjék, és amit nem akar, az ne történjék meg az Ő mennyei Jegyesének országában. 

 Akik ebben az imaállapotban vannak, mindent elérnek isteni Jegyesüknél, amit csak 

akarnak. Ily módon tehát a lélek nemcsak hogy meg van jutalmazva, hanem halálos vereséget mér 

összes ellenségeire: a rossz hajlamokra, amelyek meg akarták őt fosztani ettől a szellemi élettől.” 

(Az élő szeretetláng, 475-482. oldal). 

 

 II. Hogyan szünteti meg minden adósságunkat  Isten szeretetének tüzes nyila? 
 

 1. A misztikus imádságban Isten titokzatos cselekvésével valósul meg a lélek és az Istennel 

való egybekapcsolódása. Keresztes Szent János szerint azonban bármennyire is gyötrelmes volt 

ennek az imakapcsolatnak az elő-szakasza, kibontakozása mégis nagyon édességes.  

 Petőfi Sándor lelke a „börtönéből szabadult sas”-hoz hasonlóan élte meg a szabadságot. Ezt 

megélni csodálatos belső öröm. Itt azonban már nemcsak a bűntől való megszabadulás öröméről 

van szó, hanem a lélek megtisztításáról, a szenvedéseitől való megszabadulásáról is. A gyerek is, 

amikor édesanyja már megcsutakolta, és már törli, akkor olyan boldogan érzi, hogy milyen jó 

megmosakodva tisztának lenni. Édesanyja letöröl róla minden szennyet. Amikor pedig az Úr az Ő 

édes szeretetének az özönével borítja be a lelket, akkor megtapasztalja, hogy már nincs 

semmiféle tartozása, már az eddigi szenvedések gyötrelme elenyészett. Ezt a felszabadultsági 

élményt próbáljuk tehát most kicsit magunkban keresgélni, igényelni!  

 De nem az a leglényegesebb a kontemplatív imánál, hogy mi mit szeretnénk, vagy mit 

igényelünk (bár kell az is!) hanem az a legfontosabb, hogy Isten mit akar!A Zsoltáros így írja le 

Isten stílusát: Az Úr az égből földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a 

halálra szántakat (Zsolt 101, 20b-21). A rabok sóhajtoznak, szeretnének megszabadulni, de 

ameddig a király vagy az államelnök nem adja meg a kegyelmet, addig a rabság, a bilincs rajtuk 

van. Amikor pedig a lélek terhei alatt sóhajtozunk, amikor úgy érzékeljük, hogy Isten nélkül nincs 

eléggé életünk, hogy halálra szántak vagyunk, akkor Isten, mivel jó Atyánk, megkönyörül 

rajtunk, lehajol hozzánk. Nemcsak ránk tekint, nemcsak kívülről oldozza le a rabláncokat, és 

nemcsak kívülről öleli át az embert, a lelket; hanem belénk árasztja szeretetének tüzes nyilát. De 

ahogyan már Keresztes Szent Jánostól tanítást kaptunk, ez a seb édes. Nem fájdalmas, hanem 

gyönyörűséges. Amikor a kedves csak megérinti kedvesének a kezét, az is olyan, mintha tűz futna 

át rajtuk. Amikor a halhatatlan Kedves, Isten az Ő szeretete érintésével megsebzi az Ő képére, 

hasonlatosságára teremtett emberi lelket (Ter 1, 26), micsoda tüzes szeretetáradat indul meg 

kettőjük között! Ezért a lélek ebben a szívsebzés imájában már felejti a múltat, mindazt, ami eddig 

szenvedés volt a test és a lélek éjszakájában. Csak azt tudja, hogy az Ő Jegyese kárpótolta. Az isteni 

Vőlegény százszor annyit adott. Ő, aki a rabszolgánál is nyomorultabb volt, akit a halálra szántak 

közé soroltak, íme, a Király mellett foglalhat helyet, mivel királyi méltóságot nyert. Sőt, nemcsak a 

Király mellett, hanem annak Szívében is lehet, mint ahogyan a Király szeretete az ő szívében van.  

 

 2. Akkor úgy látszik, mégis csak megéri sóhajtozni az Úr felé: „Tekints reám, könyörülj 

meg rajtam!” A Jézus-ima szavai: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek – micsoda mélységes tartalmat nyernek itt. A lélek megtapasztalja Isten irgalmának az 

édességét. Amikor Isten irgalmaz, akkor nem „valamit” ad, nem egy külső okmányt ír alá, mint a 

király vagy az államelnök a kegyelmi kérvényt, hanem Ő önmagát adja az irgalomra szoruló 

léleknek. Isten maga az irgalom, Ő a végtelen, tüzes szeretet! Sóhajtozzunk! A kinyilatkoztató 

Isten a Szentírásban a Zsoltáros szavával feljogosított bennünket: szabad sóhajtoznunk, Ő majd 

meghallja a raboknak a sóhaját, megmenti a halálra szántakat. A szemlélődő imában az ember 

már nem kifelé irányul, gondolatai, vágyai nem horizontálisan, vízszintesen, hanem csak egy 

irányulása van: vertikálisan, felfelé irányulnak az Úristenhez. Isten pedig lehajol a Hozzá 

epekedő lélekhez, aki ilyenkor megélheti Isten szeretetének ezt a tüzes beléje áradását, s felejti 

minden addigi gyötrelmét.  

 



 

 3. Az Énekek éneke-ben ezt a tanítást kapjuk: A szerelem nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja 

(Én 8, 6). Amikor az Úr ebben az imaszakaszban közli a szeretetét, akkor ilyen tüzes nyíllal járja 

át az emberi lelket. Ez kárpótolja őt minden eddigi szenvedéséért. Ez az édes égetés – amelyet a 

szívsebzés okozott – lerótta minden eddigi tartozását, megszüntette minden adósságát. Micsoda 

felszabadultság! Micsoda hálálkodás! Ha úgy érezzük, hogy nem tudunk még ilyen 

szeretetélménytől megsebesített szívvel hálálkodni az Úrnak, akkor is csak esedezzünk tovább, és 

sóhajtozzunk: „Uram, szeretném, ha szívemet átjárná szereteted tüze!” – Ez jó imádság. 

Mondogassuk még: „Szeretném, ha szívemet átjárná a szereteted Tüze!”  

 

 4. A Jézus-ima folytatásában már sokszor imádkoztuk, énekeltük ezt a gyermeki 

telhetetlenségtől átfűtött vágyunkat: „Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!” Ez az, amikor 

az ember szeretné, hogy a szívét még jobban átjárja Isten szeretetének a tüze. Már a ráemlékezés is 

édes, az Utána való vágyakozás is gyönyörűséges! Mint ahogyan a gazda a gyümölcsös kertben a 

még éretlen gyümölcsöt nézve, már annak beérlelődésére gondol, és szinte a szájában érzi az érett 

gyümölcs ízét, édes illatát, úgy az imádságban ilyen lelki ízleléssel mi vágyódhatunk arra, hogy 

megtapasztaljuk az Úr tüzes nyilának édességét. Gyakran mondjuk tehát: „Istenem, szeretném, 

hogyha szívemet átjárná szereteted Tüze!” Akinek ilyen vágyai vannak, annak lelkében eltörpülnek 

az Istentől elhúzni akaró vágyak. Akit meghat Istennek ez a mérhetetlenül nagy szeretete, az meg 

tudja különböztetni a talmi kincseket az igazi értékektől. Nem múlandó földi dolgokra vágyódik 

már, hanem az Örökkévalóra, az egyetlen Örökkévalóra, Istenre. 

 

 5. A vágyat fokozhatjuk:  

 – egyrészt azáltal, hogy újra meg újra kimondjuk magunkban: „Szeretném, Uram, ha 

szívemet átjárná szereteted Tüze!” 

 – másrészt pedig azáltal, ha kérjük, hogy a szeretetet Ő csiholja fel a szívünkben: 

„Szeretném, Uram, ha elküldenéd szereteted Tüzének nyilát, szereteted belém hatolását!”  

 Tanuljunk Clairvaux-i Szent Bernáttól, aki azt mondja: „Szükséges, hogy szent vágy Tüze 

járja át a lelket, amelybe el akar jönni Isten, hogy eleméssze benne a hibák minden szennyét, 

és így készítsen helyet magának az Úr! Szent vágyak hevítsenek!” Epekedés. Szent Bernát 

bizonyára tapasztalatból tanítja: „A lélek nyilván abból tudja meg, hogy az Úr itt van vele, amikor 

érzi, hogy ez a tűz fellángol benne.” Jeremiás prófétával mondja a lélek: Tüzet bocsátott le a 

magasból az Úr, és az átjárta minden csontomat (Siral 1, 13). Tehát amikor a lélek ebben az 

imakegyelemben részesül, akkor tudja, hogy az Úr most itt van vele és benne! Az a tűz, amely 

fellángolt a lelkében, nem valami idegen lobogás, nem valami tárgy izzása, hanem maga az égő 

Szeretetláng, maga az Isten, a lángoló Tűz! 
 A léleknek ez a belső tudása a szemlélődő ima lényeges alkotó eleme: Tapasztalást kap a 

lélek Istenről. Valami titokzatos élménynek lesz a részese, amelyet különben más nem tapasztal 

meg, nem lát, nem szemlélhet, mert nincs rá látása, nincs megfelelő erősségű lelki szemüvege. Ezt 

szoktuk mondani misztikus tapasztalásnak. A lélek tehát érzi, hogy ez az isteni tűz fellángolt benne. 

Ezért azután egyre többet akar foglalkozni isteni Urával, Akinek tűz jár színe előtt (Zsolt 96, 3). 

 Ha lelke tekintetével felnéz az Úrra, akkor először az Úr előtt lobogó tüzet érzékeli a 

lelkével. Kimondhatatlan lobogást, a szeretet lángolását. Istent csak a festők rajzolják szakállas öreg 

embernek, mert Isten nem ember. Teste kortalan, Ő nem öreg, Ő örökkévaló, csak nem tudjuk 

másként ábrázolni. A lángoló tűz talán már jobb megközelítés az Ő ábrázolására. A Zsoltáros 

továbbá azt is mondja: Szívem felhevült bennem, elmélkedtem, és egyre nagyobb lánggal égett (vö. 

Zsolt 38, 4). Az elmélkedésben ugyanis a lélek minél jobban belehatol Isten titkaiba, még inkább 

Isten Lényébe, szentháromságos mivoltába, annál inkább egy lesz Vele, egy rezonanciában vannak 

a szeretet hullámhosszán. Egy lángolás lesz a lángoló Istennel! 

 Szent Bernát azt mondja: „Az ilyen lélek iránt, aki folytonosan Isten után sóhajtozik, és 

szüntelenül Hozzá fordul az imában, és nem szűnik meg vágyakozni Utána, az Úr irgalomra 

indul, és eljön hozzá.” Ez ugyanaz a tanítás, amelyet az előbb a Zsoltárosnál hallhattunk: Isten 

meghallja a rabok sóhaját, és a földünkre tekint (Zsolt 101, 20-21). Eljön az Úr. „Akkor az Úr – 



 

folytatja Clairvaux-i Szent Bernát – a prófétával elmondhatja: Akik Benne bíznak, azokhoz jó az Úr, 

a lélekhez, amely Őt keresi” (Siral 3, 25).  

 Igen jellemző, hogy Szent Bernát a szemlélődő imádságnál az őrangyal segítő szerepét 

igencsak kidomborítja: „Angyala, aki az isteni Vőlegény kíséretében jár, így biztatja a lelket: 

Örömödet az Úrban keresd, Ő majd teljesíti szíved vágyait. Bízzál az Úrban, maradj meg az Ő 

útján!” (Zsolt 36, 4. 34). Az angyalok a kinyilatkoztatás üzenetével teljes összhangban 

segítenek minket az üdvösség útján. 
 

 6. Hol kell keresni az örömünket? Az Úrban! Hűségesen meg kell maradnunk az Ő 

útján, és akkor majd teljesíti szívünk vágyait: az isteni Vőlegény szeretete belénk áradása utáni 

vágyunkat. Ha nem tudunk jól imádkozni, akkor kérjük a szent őrzőangyalt, bíztasson bennünket, 

hogy az Úrban keressük az örömünket! Bíztasson, hogy nagyobb legyen a reményünk, tudjunk 

jobban bizakodni az Úrban. Legyünk hűségesek az Ő útján!  

  

 Szent Bernát szerint az őrangyal hozzáteszi azt, amit Habakuk próféta mond: Ha késik is az 

Úr, tarts ki Mellette, mert eljön, és nem késlekedik (Hab 2, 3). Ha egyszer majd eljön, akkor – amint 

mi is felszabadultan vesszük tudomásul, ha hitelező eltépi adósságlevelünket, úgy Isten is eltörli 

minden szenvedésünket, szeretetével lerója minden tartozásunkat – a lélek csak azt tudja: a 

szívsebzéskor kapott szeretet édes égetése milyen túláradó mértékben adott kárpótlást a test és a 

lélek sötét éjszakájának szenvedéseiért.  

 

 Érdemes volt várnia, várakoznia, gyötrődnie, tisztulnia. Isten szeretetének édes égetése 

többet ér minden gyötrelemnél, amit eddig vállalnia kellett! (Az Énekek énekéről mondott 31. 

beszéd). 

 

Befejezésül énekeljük a Jézus-imát:  

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

 

Még egyszer, de egészen halkan zengjük:  

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

Isten pedig nem késlelkedik megvallani:  

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

 

Még egyszer, csendesen, csak szinte a szívünkben érzékelve hallgassuk: 

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

 

Mit válaszolhatunk rá?  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 

 

 

 


