
 

 

 

 

278. Összefoglalás a szívsebzés imájáról: 

Szereteteddel megsebezted, megjelölted szívemet 

 

 

Énekeljük 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! 

 

 Az együttlét imájában, vagyis az Istennel való közösség imaszakaszában hosszasabban 

elemeztük a szívsebzés imáját.  

Ennek a szakasznak összefoglalásaképpen most mélyítsük el a kapott tanítást arról, hogy az 

imádságban Isten hogyan sebzi meg, hogyan jelöli meg szeretete nyilával az ember szívét. Nem 

mindegy, hogy milyen nyílról van szó. Arról, hogy az ember hogyan tapasztalja Isten fájdalmas 

illetését, Kölcsey Ferenc a Himnusz-ban így ír: „Hajh, de bűneink miatt dúlt harag kebledben, és 

elsújtád villámidat dörgő fellegedben.” A bűnös ember érzi azt, hogy megérdemli a büntetést. Az 

ószövetségi bűnbánó is megtapasztalta, hogy az Úr büntetése fájdalmasan éri. Így fohászkodott: 

Uram, ne feddj meg felindulásodban, és ne büntess haragodban, mert nyilaid belém hatoltak, és 

rám nehezedett kezed! (Zsolt 37, 2-3). Amikor az ember megérzi Isten büntetése fájdalmas 

érintését, akkor felfohászkodik az Úrhoz, és menekülni szeretne a büntető nyilak elől.  

 A szívsebzés imájában azonban nem erről a büntetésről van szó, amely úgy égeti az ember 

szívét, mintha az ellenség nyíllal átlőtte volna. Itt a szeretet nyiláról van szó, amelyre szabad 

vágyódnunk. Az ember kérheti azt, hogy „Bárcsak egyre jobban belém hatolna, Uram, a Te 

szereteted!”, hiszen maga a kinyilatkoztatást adó Isten jogosít fel erre a vágyódására. Az Énekek 

éneke szentírási könyv ugyanis ezzel a gondolattal kezdődik: Csókoljon meg a szája csókjával! (Én 

1, 2). A lélek-menyasszony vágyódhat arra, hogy az isteni Vőlegény hatoljon bele szeretetével.  

 

I. Csendesen várakozzunk és vágyakozzunk az Úr szeretetére! 

 

 Próbáljuk most ezt a vágyat felindítani magunkban: „Szeretném, hogy Isten az Ő 

szeretetével egyre jobban belém hatoljon!” A lélek-menyasszonnyal nagyon alázatosan mi is így 

esedezhetünk: Csókoljon meg szájának csókjával az én Uram! 

  

1. Mint ahogyan Vörösmarty Mihály költeményében Szép Ilonka vadásza „ül hosszú, méla 

lesben”, a mi lelkünk is csendesen várakozzék az Úr szeretetének érkezésére, belénk hatolására! 

A várakozás mellett szívünk kapuját is próbáljuk tágasabbra nyitni az Úr érkezése előtt! Ez a 

kitárulkozásunk jelzés értékű Isten számára, hiszen az Úr észreveszi szívünk vágyakozását, és 

nem hagyja betöltetlenül.  
  

2. Hogy az Ószövetség legszebb könyve: az Énekek éneke mennyire nem csupán egy profán 

szerelem leírása, hanem az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony közötti szeretetáradásnak a 

himnusza, azt mutatja az is, hogy erről a szerelemről ezt mondja: A szeretet nyila tüzes nyíl, az 

Úrnak lángja (Én 8, 6). Tehát az a tüzes nyíl, amellyel az isteni Vőlegény átjárja választott 

menyasszonya lelkét, az istenszeretet lángja, az élő Szeretetláng. Ha csak ennyit tudnánk 



 

magunkkal vinni a szívsebzés imájának a tanításából, hogy az az Úr szeretetének lángja, ez elég 

lenne egy életre. A lélek ilyenkor meghatódottan kérdezheti, illetve boldogan megállapíthatja: 

„Ennyire szeret engem az Úr?!” Ilyenkor nincs más dolga, mint megadni magát ennek az isteni 

szeretetnek. Engedni, hogy Isten beleégesse a szeretetét a választott menyasszonya lelkébe. 

 

 3. Keresztes Szent Jánostól tudjuk, hogy ez a nyíllal való megsebzés életet fakaszt, 

gyönyörűséggel jár. Az imádságban tehát szabad gyönyörködni az isteni szeretet Lángolásában,  

amely egyrészt Isten szentháromságos belső életében van, másrészt pedig a mi lelkünkben is van, 

mert hiszen Isten nekünk is ajándékozta az Ő szentháromságos Szeretetlángolását.  

 

 4. Az Egyház január 2-án ünnepli Nazianzi Szent Gergelyt és Nagy Szent Vazult. A keleti 

egyháznak ez a két nagy szentje jó barátok voltak. Együtt nevelkedtek, együtt tanultak, egy időben 

vonultak remeteségbe. Nazianzi Szent Gergely írja barátjáról, Nagy Szent Vazulról: „Megsebzett 

minket a kölcsönös szeretet!” (Az imaórák liturgiája, I., január 2.). A szívsebzésnek ezt az 

élményét tehát megélhetjük a jó baráttal kapcsolatban is. Minél tovább keresi az ember azt, hogy mi 

az élet értelme, annál jobban rájön: az életnek nincs más igazi értelme, mint a szeretet, vagyis a 

szeretet megvalósítása, ahogyan Jézus kérte ezt a főparancsolatban, az Isten és az embertárs iránti 

szeretet megvalósításában (vö. Mt 22, 37-39). Minél több bennünk a szeretet, annál értékesebb a 

lelkünk, az életünk! Amikor a másik ember szívében rátalálunk egy rokonlélek szeretetére, akkor 

az a szeretet megduplázódik, hiszen a mi szívünk szeretete a másikéban is lobog, a másik szívének 

szeretete pedig a mienkében is. Ha az ember élete ilyen értékes tud lenni egy másik ember szíve 

szeretetével, mennyivel értékesebb lesz, amikor Isten az Ő Szíve szeretetét árasztja ránk, lövelli 

belénk tüzes nyíl gyanánt! Ha az ember rangját emeli, hogy milyen nemes szívű barátja van, akkor 

az egész mennyei udvar előtt micsoda rangot ad a kicsiny teremtménynek az, hogy Isten elfogadta 

őt barátjának. Micsoda rangos kapcsolat ez! Micsoda felmagasztaltatása ez a mi kicsi emberi 

mivoltunknak! 

 Amikor Nazianzi Szent Gergely az ő barátjáról, Nagy Szent Vazulról beszél, akkor a 

kölcsönös baráti szeretet ütötte sebről szól. A szívsebzés kegyelme, bár ingyenes kegyelem, úgy 

tűnik, hogy ugyancsak kölcsönös szeretetet tételez fel. Isten is igényli, hogy – Ő, Aki megsebezte 

az ember szívét az Ő szeretete tüzes nyilával – az embertől is viszonzást kapjon, a mi szívünk 

szeretete is lángoljon, lövelljen Isten Szíve felé!  

 

 5. A keleti egyház másik nagy írója: Boldog Photikai Diadochus püspök (400–460) ilyen 

élményről számol be a szívsebzés kapcsán. „Amikor mi tüzes lélekkel Istenre gondolunk, egyszer 

csak azt érezzük, hogy mint valami mélységből, a szívünk mélyéből fellobog az Isten utáni 

vágyódás.” Tehát megtapasztalásról, belső élményről van szó.  

 Photikai Diadochus így folytatja: „Amikor a lélek valami belső tapasztalást kap Istennek 

erről a szeretetéről, akkor az Őt szerető Isten tüze műveli azt benne. Ekkor az embert már nem 

nyugtalanítják többé evilág gondjai, hanem a béke utáni vágy születik meg benne, amellyel a 

béke Istenét keresi. Ez a tűz ugyanis, amelyet a Szentlélek ad a lélekbe, egészen békés, és nem 

engedi, hogy valami vele ellenkező áramlás – tehát az evilág felé való irányulás – kioltsa. A 

léleknek ugyanis minden részét megmozgatja az Isten utáni vágyra ez a Szentlélektől jövő 

cselekvés, Aki most nem az ember szívén kívül tevékenykedik, hanem benne lobog a szeretetével. 

Éppen ezért megmozgatja az egész embert a határ nélküli szeretetre és örömre.” (Filokalia) 

 Nyilván, ahogyan a lelki élet mesterei tapasztalásból beszélnek, Photikai Diadochus is az ő 

belső élményét írja le. Az Isten utáni vágy miatt is, illetve az Isten bennünk való jelenléte miatt 

is öröm, szeretet lobban fel az ember szívében! Ennek megtapasztalása az ember értelemében, 

illetve szívében, vagyis magában a lélekben valósul meg. Tehát nem a külső érzékelésekben 

történik, hanem a belső érzésekben.  

 

 6. Szent Pál is beszél erről az örömélményről, amikor azt mondja: A belső ember szerint 

örömömet találom Isten törvényében (Róm 7, 22). Gyönyörűséges élmény tehát, amikor a kegyelem 



 

– a lélek élménye által – a testet is kimondhatatlan örömmel tölti el. Ez megtapasztalható öröm: 

Isten szeretete lángol fel az emberben, testében és lelkében is, vagyis megérezhető módon.  

 

II. Minél jobban izzik egy lélek Isten iránti szeretettől, annál tüzesebb célpontként vonzza 

magához Isten szeretetét! 

 

A belső élmények a lelki tapasztalások – például az istenfélelem, (tudniillik, hogy félünk Őt 

megbántani), vagy a vigasztalás Istentől, illetve a megvilágosodás Istentől, és mindenekelőtt Isten 

irántunk való szeretete, illetve a mi Isten Iránti szeretetünk – meghaladják a hitet. Ilyenkor ugyanis 

már nem csupán hiszi az ember Istent, Isten szeretetét, hanem valamit meg is tapasztal 

Istenből! Igazán azonban ezek a megtapasztalások nem magát Istent közvetítik, hiszen Isten 

mindenkor rejtve marad az ember előtt, Ő mindig nagyobb az embernél. De ezek a megélések 

valami mélyebb ismeretre, megtapasztalásra, az Isten utáni nagyobb vágyódásra, Isten 

közelségének és tevékenységének megtapasztalására segítenek. 

  

1. Isten végtelenül egyszerű, benne minden egységben van. A Szent Három Személy is 

egy az Istenségben. Isten tulajdonságai, hogy például Ő mindenható, irgalmas, igazságos, jóságos, 

ezek is mind-mind az egyetlen isteni Lényegben vannak, csak a mi emberi látásunk bontja ezeket 

különböző megközelítésekre. 

 Amikor arról beszélünk, hogy Isten szeretetének a nyila hatol be az emberi lélekbe, akkor 

úgy látszik, hogy valami olyanról beszélünk, ami kijön Istenből, és úgy hatol be az imádkozó ember 

lelkébe, mint valami nyíl. Mivel Isten mindenben egységes, az a tüzes nyíl is, amellyel a 

szívünket megérinti, megsebzi és átjárja, maga az Isten! Az élő Szeretetlángolás az maga a 

végtelen isteni Szeretés! Mégis azt kell mondanunk, hogy ebben az imaélményben mégsem magát 

Istent tapasztaljuk meg, hanem „csak” valamit Isten szeretetéről. Valamit befogadhatunk Istenből! 

De mit számít ez nekünk, amikor ez is már Isten szeretetének a kifejeződése. Valahogy olyasmi, 

mint amikor két fiatal elkezd egymással járni, mert valamit találtak a másikban, ami vonzó, és 

először csak egymás kisujját fogják meg. Ez a kis kapcsolódási pont a másik szíve irányulását fejezi 

ki már: távlatokat nyit, reményt ad a még nagyobb szeretésre, szeretetben való kibontakozásra, és 

Istentől megáldott szeretetben való egyesülésre.  

 

 2. Ha az imádságban egy kicsit is megélhetjük, hogy Isten megérintette a szívünket, vagyis 

szeretete tüzes nyilának a hegyével mintegy lukat ütött rajta, hogy megnézze, hol tud egyre jobban 

behatolni a szívünkbe, akkor ezt a kicsiny nyílást próbáljuk még nagyobbra tágítani. Egyrészt 

mi magunk táruljunk ki egyre jobban Isten előtt, másrészt kérjük és bíztassuk Őt: „Szereteted tüzes 

nyilának belénk lövellésével tágítsd egyre nagyobbra szívünk nyílását, mely már kitárulkozott 

Előtted!” Ezt szabad kívánnunk annál is inkább, mert Keresztes Szent János, a szívsebzés imájának 

szakavatott mestere mondja: „Isten bele akar »testesülni« gondolatainkba és vágyainkba! 

Amikor az Ő gondolata mintegy »testet ölt« bennünk, amikor az Ő akarata átjárja a mi akarásainkat 

– mert a Szűzanya mintájára mi is igent mondtunk Isten szavára és akaratára (vö. Lk 1, 37-38) –, 

akkor maga Isten ömlik bele a lelkünkbe!” (vö. A lélek dala 2. versszak, 3. sor). Isten pedig olyan 

bőségesen és túláradó módon árad bele az ember lelkébe, amilyen nagy az Ő fölsége és 

magasztossága, illetve amekkora a mi lelkünk tisztasága. Ha tehát azt igényeljük, hogy Isten egyre 

jobban behatoljon a lelkünkbe, ha azt szeretnénk, hogy a lelkünk befogadó kapuja, kitárultsága 

egyre nagyobb legyen, akkor meg kell fontolnunk Istennek ezt a végtelen fölségét, illetve a szív 

tisztasága által törekednünk kell arra, hogy méltó hajléka legyünk!  

 

 3. Keresztes Szent János azt is mondta: „Minél magasztosabb és gyönyörűségesebb ez az 

isteni illetés, azaz önmaga közlése a szeretetben, annál nagyobb gyönyörűséget és boldogságot önt 

abba, akit érint.” Ha tehát növekedünk Isten Fölségének a felismerésében, megbecsülésében, 

tiszteletében, imádásában, akkor majd ez az isteni illetés is – amellyel közli Önmagát – mind 

magasztosabb lesz számunkra, egyre több gyönyörűséget, boldogságot, isteni Életet ad. 



 

  

 4. Az ember azt gondolná, hogy nem lehet fokozni már azt a gyönyörűségét, amellyel az 

isteni illetés, a szeretet tüzes nyila érinti az ember szívét, de Isten a szeretetében is végtelen, és a 

szeretetét is mindenkor tudja fokozni az ember iránt. Nem olyan ez, mint az öngyulladás a 

lignitbányában, hogy a saját súlya alatt az a szén begyullad. Ez a fellángolás Istentől kapott ajándék, 

ezt Isten műveli az ember szívében. Az, hogy az emberi szív felizzik a szeretettől, az az isteni 

érintéstől van. Csakhogy minél jobban izzik egy lélek az Isten iránti szeretettől, annál tüzesebb 

célpont lesz, amely magára irányítja Isten figyelmét, még jobban magához vonzza Isten 

szeretetét!  
 Ha a sötétben egy gyertyalángocskát látunk pislákolni, és ugyanakkor egy erős reflektorfény 

is felgyullad, akkor a nagyobb fényre tekintünk, mint megközelítendő célpontra. Amikor Isten az Ő 

tüzes szeretetének a lobogását megpillantja a mi emberi lelkünkben, 

  – mennyivel inkább arra fog irányulni, 

  – mennyivel inkább oda fog vonzódni, 

  – mennyivel inkább azt akarja, hogy az Ő szívében levő Szeretet, meg a mi 

szívünkben már fellobogott isteni Szeretet egyetlen lángolássá legyen bennünk a szeretés 

egyesülésében! 

 

 5. Ezért van az, hogy ez az érintés – amely a szívsebzés imájában történik Isten részéről –

megjelöli az ember szívét Isten szeretete tüzes nyilával.  

 Olyan ez, mint amikor egy fiú meg egy leány az erdőben sétálva egy fának a törzsére vésik 

szeretetük jelképét, a szívet, amelyet azután a szeretet nyilával átdöfve ábrázolnak. Ebbe a szívbe 

beleírják mindkettőjük nevének kezdőbetűit. Talán még a dátumot is belevésik: „Itt jártam ekkor és 

ekkor!” Valami ilyen történik a szívsebzés imájában is, amikor Isten nem egy fa kérgébe rajzolja 

szeretete nyilát, hanem a kősziklánál maradandóbb módon belevési a mi szívünkbe az Őbelőle 

hozzánk érkező isteni Szeretetet. Egyedi szeretettel szeret, és ezért az Ő nevét belevési a mi 

szívünkbe, a mi nevünket pedig, vagyis egész életünket befogadja az Ő Szívébe. A szívsebzés 

imájában Isten nemcsak azt vési bele az ember szívébe: „Itt jártam ekkor és ekkor!”, és utána 

elmentem, hanem ezt az üzenetet adja: „Itt vagyok veled!” Az ember is ezt az üzenetet rögzítheti 

Isten Szívébe: „Uram, itt vagyok Veled!”  

 A nyíl a szeretet tűznél égetőbb behatolását jelenti. Isten az imádkozó ember szívén ütött 

sebbel, amellyel nemcsak azt fejezi ki, hogy „Itt vagyok veled!”, hanem az is, hogy „Szeretlek 

téged!” Az ember szívéből pedig ugyanez a vallomás: „Szeretlek Téged!”, behatol Isten Szívébe és 

ott lobog Isten szívében, nemcsak egy földi életre, hanem határok és határidő nélkül. Isten örök 

szeretete a biztosíték arra, hogy ez a kölcsönös szeretettel történő egymásba áramlás szüntelenül 

megmarad! 
 A szívsebzés imájában tehát a lélek megéli: „Istenem, én neked adtam magamat, Te 

pedig elfogadtál engem. Megsebezted, megjelölted szívemet. Lefoglaltál magadénak, és nekem 

adtad magadat. Íme, együtt vagyunk!” 

 

 Megvalósul az együttlét imája, vagyis az Istennel való közösség imája. 

 

 Nyilván, hogy az ember megtesz mindent a maga részéről, hogy ez a tűz szüntelenül 

lobogjon, de mi emberi erővel csak apró forgácsokat tudunk tenni erre a szeretetmáglyára. 

Emberi gyengeségünk hiányosságait azonban maga Isten pótolja ki. Ő hatalmas módon tudja 

táplálni szívünk szeretetének tüzét. Amikor szívünkben a szeretet máglyáját egyre lobogóbbá teszi, 

akkor ránk mosolyogva ezt mondja:  

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

A lélek pedig boldogan hallgatja Istennek ezt a vallomását. 

 

Mivel azt szeretnénk, hogy ez a szeretetlángolás még nagyobb legyen bennünk, kérjük Őt:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  



 

 

Gyermeki telhetetlenséggel, a még több szeretet igénylésével kívánjuk újra hallani Isten üzenetét! 

Lelkünk mélyén most csak hallgassuk Isten vallomását: 

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

 

De könyörögve, esedezve valljuk meg Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

  

 


