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Marton Janka 

A tanítvány a kereszt alatt 

Miként tükröződik az egyes korok és alkotók elgondolása az 

igaz istenhívő emberről a kereszt alatt megjelenített János 

apostol ábrázolásában 

 

Bevezető 

 „A művészet lehetővé teszi az igazság kipattanását”14 – írja Hei-

degger. Ám ehhez nem elégséges az alkotó tevékenysége, mellyel a mű-

vet létrehozza, hanem a másik, a többi ember befogadó, értő és megőrző 

viszonyulása is szükséges. Napjainkban tapasztalható, ahogy a keresz-

tény világ alkotásai egyre veszítik el értéküket a mai emberek szemében, 

mivel az az igazság, mely feltárulhat bennük, sokak számára már nem 

releváns. 

Ezért is tartom fontosnak azt a szemléletet, mely egy adott alko-

tást nem csak jelen helyzetében vizsgál, hanem visszahelyezi keletkezési 

korába – keresi a gyökereit és a viszonylatait, melyben született. El-

mondva a mai befogadó számára, hogy ez nem csak egy tárgy, mely je-

len létében áll előttünk, hanem története, élete van, lélegzik, megszólal: 

hallgasd, nyisd ki a szemed és a szíved, fedezd fel benne őseid hangját, 

mit értettek ők a világból és emberből. Majd hallgasd meg, hogy tőlük 

függetlenül, mit mond neked, jelen élethelyzetedben hogyan szólít meg, 

hova vezet - de a gyökereit ne tépd ki. A mai ember azt gondolja, elvet-

het mindent, semmi sem számít, megállhat magában és önmagától – de 

hogy állna meg a fa a gyökere nélkül? Talán, ha nem fosztanánk meg 

folyton a gyökereitől, akár nőhetne az égig… 15 

                                       
14 Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Európa Könyvkiadó, Budapest 

1988. 118.p. 
15 „De vajon megközelíthető-e valaha is önmagában a mű? (…) Bármily nagy 
legyen hatásuk és az őket övező tisztelet, bármily jó állapotban maradtak is 
fenn és értelmezésük lett légyen bármennyire meggyőző is – elhelyezésük a 
gyűjteményben megfosztja őket saját világuktól. De még ha igyekszünk is meg-
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Az elmúlt pár évtizedben művészettörténészek és teológusok is 

egyre nagyobb hangsúlyt fektettek annak átgondolására és felmutatá-

sára, hogy a két évezred keresztény témájú alkotásai mennyiben és ho-

gyan függnek az adott kor általános világszemléletétől, egyházi közegé-

től és konkrét teológiai vitáitól. Sokat hozzáad egy-egy alkotás értelme-

zéséhez ez a jellegű kutatás, például: a nesztóriánus vita a theotokosz-

krisztotokosz kérdéskörben hogyan csapódott le az akkori és későbbi 

időszakok alkotásaiban; a hézükhaszták fény teológiája miként mutat-

kozott meg az ikonfestészetben; az egyes eretnek közösségek teológiai 

felfogásuktól vezényelve milyen keresztet használtak, Jézust hogyan je-

lenítették meg, megjelenítették-e egyáltalán. 

Krisztus keresztre feszítésének ábrázolásával kapcsolatban már 

többen tanulmányozták a kereszten függő Jézus és a mellette lévő Mária 

alakját abból a szempontból, hogy az adott kor 

krisztológiája/mariológiája vagy történelmi viszonyai milyenek voltak. 

Jelen írásban a kereszt alatt álló János apostol ábrázolását elemzem, akire 

e tekintetben eddig kevesebb figyelem irányult. 

János a kereszt alatt 

 Az ábrázolás forrása János evangéliumából ered: „Jézus keresztje 

mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária 

Magdolna. Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit 

szeretett, így szólt anyjához: >>Asszony, íme, a te fiad!<< Azután azt 

mondta a tanítványnak: >>Íme, a te anyád!<< és attól az órától magához 

vette a tanítvány.” (Jn 19,25-27)16 A tanítványt, akit „szeretett”, a hagyo-

mány kezdetektől János apostolra hivatkoztatta. 

A fenti evangéliumi kép miatt a klasszikus ábrázolásokon, amikor 

János apostol szerepel a kereszt alatt, akkor Szűzanya is. Vagy a kereszt 

egy-egy oldalán állnak, Mária Jézus jobbján, János a balján, vagy ha a 

jelenet többszereplős, akkor mindketten egy oldalon vannak, János köz-

vetlenül Mária mellett, sok esetben hozzá fordulva, őt támogatva. Ko-

ronként, szellemi közegenként eltérő elhelyezkedése, testtartása, moz-

                                       
akadályozni, hogy a műveket kiragadják saját környezetükből, például elzarán-
dokolva a paestumi templomhoz vagy a nünbergi dómhoz – azt kell látnunk 
mégis, hogy a meglévő művek világa már széthullott. A világtól való megfosztott-
ság. és a világ felbomlása többé már nem fordítható vissza. A művek többé nem 
azok, amik valaha voltak.” Martin Heidegger i.m. 67.p. 

 
16 Szentírás. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003; a további 

szentírási részek is innen idézve 
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dulatai, ruhája színe, arckifejezése. Nem állítom, hogy az egyes művé-

szek minden esetben tudatosan jártak el az apostol alakjának megformá-

lásában. Ám mivel a keresztény hagyományban ő a szeretett tanítvány, 

ő a tökéletes Krisztus-követő, (aki rögtön otthagyta mindenét, amikor 

Krisztus elhívta, jelen volt a színeváltozásnál, az utolsó vacsorán a Mes-

ter közelében ült, majd mellette mindvégig, tagadás nélkül kitartott, 

akire végül Jézus édesanyját is rábízta), ábrázolásában megjelenik, milyen 

volt az adott kor és alkotó krisztuskövető eszményképe. Ennek bemutatását kí-

sérlem néhány műalkotás János alakjának elemzésén keresztül. 

Kora keresztény ábrázolások 

A keresztre feszítés ábrázolása a 4. sz. század végétől kezdett 

megjelenni, elterjedni. A kereszt tisztelete azelőtt mint győzedelmes jel-

kép, mint Krisztus győzelme a halálon jelent meg, a szenvedő Jézus 

alakja nélkül. Miután Nagy Konstantin kiadta a türelmi rendeletet, és 

betiltotta a keresztre feszítést, mint kivégzési módot, valamint az első 

egyetemes zsinatok meghatározták a krisztológia alapvonalait, megje-

lent, és egyre gyakoribbá vált a „crucifixus”, a Megfeszített megjelení-

tése. 

A keresztre feszítés ábrázolásának első emlékei közt van egy 

Kr.u. 400 körüli elefántcsont dombormű (Gaul-i Pixis)17: már ezen a ko-

rai ábrázoláson is szerepel János apostol. Nem mint mellékszereplő, ha-

nem mint a kompozíció középpontja, így a keresztről egyenesen ránk te-

kintő, nyitott szemű Krisztus után nyomban rá esik a szemlélő tekintet. 

Közvetlenül a kereszt alatt áll, Jézus jobbján. Feje enyhén meghajlik, ki-

fejezve a Jézus iránti alázatot, de testtartása határozott, dinamikus. A ke-

reszt felé, szinte Jézus elé fordul, védelmezőn. Mária kissé a háta mögött 

áll, és ahogy János a jobb lábát oldalra kiteszi, mintha őt is védelmezné. 

Arca szelíd, de lénye markáns, határozott. A keresztényüldözések korához közel 

készült e mű, amikor ilyen a „jó hívő” ideálja: nem bújik el, kiáll, védelmezi 

Jézust és akik hozzá tartoznak; az előtérbe áll. A domborműn János ellen-

pontjaként ott az áruló tanítvány is: Mária mellett áll egy fa, s Júdás a fán 

felakasztva lóg. János e két jelenet között tartózkodik: a keresztfa és Júdás ön-

gyilkosságának fája között – az egyik az élet, a másik a halál fája. János mintegy 

választva: az élet fája felé fordul. 

Ez a 10 cm széles kis relief egy apró dobozka (=pixis) dísze, ami-

ben egyes feltételezések szerint18 az eucharisztikus színeket őrizhették. 

                                       
17 Kép: Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai 84. ábra. Jel 

Könyvkiadó, Budapest 2010. 
18 Vanyó László i.m. 226.p. 
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Ezt tekintve még erősebb szimbólum értéke van annak, hogy János hátat 

fordít az árulásnak és az Úr felé fordul: megvallja az „élet kenyerében” 

való hitet. 

Jánost a legfiatalabb tanítvány lévén a későbbi korokban általában 

fiatal fiúnak ábrázolják a kereszt alatt és eképpen zsengének is. Itt azon-

ban kortalan, bármely hívő a helyébe képzelheti magát és zsengének semmiképp 

sem mondható, hanem erős, határozott jellem. Mint ahogy őt és testvérét Jé-

zus a „Mennydörgés Fiainak” (Boanerges Mk 3,17) nevezte, itt is meg-

mutatkozik benne a kérlelhetetlenség: az Isten Fia iránti hűség tekinte-

tében. János apostol a hagyomány szerint nem szenvedett vértanúhalált, 

így személye még inkább tükrözi a vértanúk kora utáni közvetlen idő-

szak azon eszményét, miként lehet a vértanúkat lélekben követni: Jézu-

sért kiállva, rendíthetetlenül tanúságot téve, hátat fordítva a bűnnek és hűnek 

maradva minden körülmény között.19 

Az ikonfestészetet lényegesen meghatározta az a törekvés, amit 

a 843-as zsinati dokumentum (mely végérvényesen véget vetett a nyol-

cadik században fellángoló bizánci képrombolásnak) is leírt: „azt java-

solja, hogy mindenféle anyagból és mindenféle technikával készült szent 

ábrázolásokat helyezzenek el mindenütt, ahol hívők élnek, s így azok, 

miközben csodálják és tisztelik az ikonokat, vonzódni fognak a hit ’bajno-

kaihoz’, és követni fogják életük példáját”.20 Az ikon törekvése, hogy lehetővé 

tegyen „egy célirányos kapcsolatot egy ábrázolt személlyel”.21 Ennek megfele-

lően az ikonokon a személyek megjelenítése nem lehetett esetleges, két-

séget nem tűrően az égre kellett emelniük a szemlélő lelket, s a szentek-

ben példaképet kellett állítaniuk. Kialakultak sémák, úgynevezett ikon-

ábrázolási „típusok”. Az azonos témájú képek a mostani laikus szemlélő 

számára első ránézésre szinte ugyanolyannak tűnnek: azonos a kompo-

zíció, a mozdulatok, a testtartások. Ám ha jobban megvizsgáljuk: a szí-

nekben, az arckifejezésekben, a részletek kidolgozottságában lényeges 

különbségek vannak. Hasonlítsunk össze két 13. századi 

                                       
19 „Ahogyan a megfeszített, miután megkapta a halálos ítéletet, immár elkülönül 
a vele addig együtt élőktől, azok fölé magasodik, akik a földön fetrengenek, így 
a keresztség által Krisztussal együtt keresztre feszített is, egyszerre elválik 
azoktól, akik evilág szerint élnek, gondolatait a mennyei hazába emeli, hogy 
őszintén és bizalommal mondhassa Krisztusban: a mi hazánk a mennyekben 
van (Fil 3,20).” Nagy Szent Bazileosz Művei, Szent István Társulat, Budapest 

2001, 157.p. 
20 O. Popova-J.Szmirnova-P.Cortesi: Az ikon. Officina ’96 Kiadó 2. kiadás 1998. 

11.p. 
21 Christoph Schönborn: Krisztus ikonja. Holnap Kiadó 1997. 179 p. 
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„Keresztrefeszítés” ikont22, mindkettő ugyanolyan témájú és című, sőt 

ugyanazon festőiskola (Palailogosz reneszánsz) hagyományaihoz igazo-

dik. Első ránézésre azonos a két ábrázolás: középen áll a kereszt a Meg-

feszítettel, akinek feje jobbra hajlik és teste is enyhén arra fordul, édes-

anyja felé. Jobb oldalsebéből vér lövell. Mária rátekint, bal kezével ruhá-

ját fogja össze a mellkasánál, jobb kezét fia felé emeli. János a kereszt 

balján áll, bal kezével ő is ruháját fogja össze, fejét enyhén jobb kezébe 

hajtja. A bizánci kultúrában az arány, a harmónia az isten közeli lélek tulajdon-

sága volt, a diszharmónia negatívumot hordozott; így mindkét képen a többi 

alakhoz hasonlóan János alkata és arca is arányos, nem torzul el a fájdalomtól, 

fenséges marad, ruhája rendezett. Mindkét képen János előírásszerűen kissé 

meghajolva áll: mintha egy szertaráson venne részt. Tükröződik benne a kor 

ideális hívője: nemes legyen, de alázatos, az Úr (és képviselői előtt, valamint 

rendelkezéseik pl. a zsinati rendelkezések előtt) meghajló. Ugyanakkor az első 

kép őszinte, mély hitet fejez ki. Az arcokban igazi érzelmek látszódnak: 

Mária arckifejezése végtelenül szerető, fájdalom is van benne, de valami 

fényes, földöntúli ragyogás is; János arcán, bár szép vonásokon, de ár-

nyékokkal és finom vonalakkal érzékeltetve ott ül a szeretett Ura miatti 

szenvedés, rátekintve érezzük, a szíve megszakad. A második kép Má-

riája és Jánosa úgy hajlik, hogy arról nem a szerető alázat jut eszünkbe, 

hanem az, amikor egy jószág meghúzza magát a nagyon szigorú gazdája 

mellett. Tekintetük, arcuk sem mély érzelmeket fejez ki, inkább vissza-

tetszést kelt János lesütött szeme. Ez a kettősség is - amit a két, szinte 

ugyanolyan, jobban megvizsgálva mégis nagyon különböző ikonon lá-

tunk - a kor jellemzője volt: fellángoló, mély hitű hívők és külsőségeket magukra 

vevő képmutatók, érdekekből tevékenykedő, látszólag fejet hajtók együtt alkották 

a hívők közösségét. 

Ábrázolások a késő középkorban 

Rogier van der Weyden „Levétel a keresztről” és Matthias Grünewald 

„Isenheimi oltár - Keresztre feszítés” című művein már a reneszánsz és a 

megelőző korszak szemléletének ötvözését látjuk. Mindkettőben szere-

pelnek még a klasszikus mozdulatok, ívek, formák, de a szereplők már 

egyedi személyiségre utaló, sémától mentes kifejezéssel bírnak, így János apostol 

is. 

Van de Weyden festményén János apostolnak hasonlóan arányos 

és nemes az arca, mint az ikonokon, de fájdalmát már nem csak vonásai 

                                       
22 1. kép: Gordana Babic: Ikonok. Saxum Könyv Kft., Budapest 1999. 40.p. 

(Bizánci Múzeum, Athén) 2. kép: uo. 46.p. (Sveti Kliment-templom ikongyűjte-

mény, Macedónia) 
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mutatják meg, hanem a szeméből kigördülő könnycseppek is. Olyan ábrá-

zolása ez az érzelmeknek, mely klasszikus ikonokon elképzelhetetlen 

lett volna. János itt már nem egy másik szférába emelt lélekkel, földtől 

eltávolodva szenvedő, szinte földön-túli mintakép: hanem hús-vér, érző 

ember, aki sír. Fájdalma nagyon is földi, és azt ki is mutatja, szabadjára 

is engedi. Benne már ott a humanizmus korának előképe: ahol nemcsak a hét-

köznapi ember szenved, hanem a szent is, de ennek ellenére, sőt ettől még inkább, 

példakép marad. 

Grünewald János-alakja rendkívül intenzív. Bár számára is fonto-

sabb a kifejező erő az anatómiai pontosságnál, éppen ellenkező készte-

téssel teszi ezt, mint az ikonfestők: az apostol arca nem földöntúlian harmo-

nikus, hanem kifejezetten eltorzult. Ahogy a kép Krisztusának testén sincs hely, 

melyen ne lenne seb, úgy János arcán sincs részlet, melyet ne tört volna meg a 

fájdalom. Nem magában áll, hanem Szűzanyát tartja, e szélsőséges helyzetben 

is támasza. Hogy a kép közegébe bele tudjuk képzelni magunkat, fontos tudni, 

hogy a mű egy kórházkápolna oltárához készült, mely egy főként bélpoklosokat 

ápoló kolostorhoz tartozott. A kolostor lakói, a betegeket ápolók és maguk a ször-

nyű betegségben szenvedők jártak ide – vagyis Grünewald János alakja az ő 

helyzetükhöz mért: nem próbál úgy tenni, mintha minden szép lenne, nem is 

emelkedett, hanem nagyon is átéli a helyzetet, fájdalma hatalmas, de mégis pél-

dakép. Mert az általa mélyen átélt ember feletti nehézségben is jelen van, tá-

maszt ad, szolgál. 

Szinte sikító ellentétei az előző alkotásoknak azok a szintén késő 

középkori ábrázolások, ahol János, mint a kor tipikus skolasztikus teo-

lógusának megtestesítője jelenik meg. Nem szenved, de nem is jár az 

egekben, bár feltekint, lénye egészen földi. Arca és alkata gömbölyű, jól 

táplált, kissé kopaszodó. Bár Krisztus mellett áll, mégsem rendíti meg a 

kereszt jelenete, távolságtartóan, elemzően vesz részt csupán. 

Bizonyos kompozíciókban pedig hol Mária, hol János „helyét” át-

adja az alkotó más szereplőknek, másokat állítva példaképül a hívők elé. Te-

szi ezt például azért, mert a megrendelőket festi igényük szerint a „szokásos 

alakok” helyére: így El Greco 1580 körüli „Krisztus a kereszten” című al-

kotásán a kereszt mindkét oldalán egy-egy donátor áll. Vagy pedig sze-

mélyes illetve teológiai meggyőződés miatt: például az Albrecht Dürer 

által festeni kezdett és ifj. Lucas Cranach által befejezett „Cranach-oltár” 

kereszt alatti szereplője nem Mária és János apostol, hanem id. Cranach 

és Luther Márton, vagyis az alkotók személyes példaképei. 



- 27 - 
A tanítvány a kereszt alatt 

A reneszánsz szelleme 

El Greco egy másik alkotását te-

kintve („Krisztus a kereszten a két Máriá-

val és Szent Jánossal” 1588) Jánost új oldal-

ról látjuk. Nem hajlik meg, nem is sír. A ke-

reszten függő Jézusra néz, de nem csak szemé-

vel, hanem egész lényéve követi, olyan érzetet 

kelt, mintha emelkedne fel hozzá, vele, szinte 

repül. Bár a művész jellemző emberábrázo-

lási módjához tartozik az elnyújtott, hosz-

szú alak, óhatatlanul eszünkbe jut itt a képen 

Jánost szemlélve, hogy az apostol jelképe a 

sas.23 Itt ő is repül, az egekbe száll. Felfedezhető 

az arcán neki is a fájdalom, de mögötte egy föl-

döntúli öröm, egy gyermeki kifejezés látható. 

Szinte eksztázisban van, kiszakadva önmagából. Irreálisan hosszú vég-

tagjai és ujjai mintha szárnyak lennének. Érezzük benne a 16. századi 

katolikus misztika szellemét, ahol a lélek olyannyira szárnyal, hogy oly-

kor még a testet is felemeli. 

A reneszánsz korának kiemelkedő 

szobrásza, Michelangelo Buonarroti 

rajza („Krisztus a kereszten a Szűzzel és 

Szent Jánossal” 1555-64) szinte kont-

rasztja el Greco művének, ám ugyanany-

nyira megkapó. Ez egy saját maga szá-

mára készített skicc, nem egy rendelésre 

készülő alkotás terve. Egy belső késztetés 

lenyomata, ugyanúgy, mint a Rondanini 

Pieta, mely a művész utolsó pietája, és a 

rendelésre alkotott, tökéletesen kidolgo-

zott szobraival ellentétben befejezetlen, 

többször átalakított (mégis az egyik leg-

megkapóbb pieta, olyan, mintha a nem 

kiformált részek egy másik világba nyúlnának, és olyan lelki tartalmat 

                                       
23 Szent Ágoston: „Míg János, mint sas szárnyal az emberi erőtlenség felhői fe-

lett, szívének leghevesebb és legállhatatosabb tekintetével egyenesen a válto-
zatlan igazság fényébe nézve,” (M.J.) / „Whereas John, on the other hand, 

soars like an eagle above the clouds of human infirmity, and gazes upon the 

light of the unchangeable truth with those keenest and steadiest eyes of the 

heart."  (De consensu evangelistarum 1.6.9, in N/PNF 6.168-169). 

http://catholic-resources.org/Art/Evangelists_Symbols.htm  

http://catholic-resources.org/Art/Evangelists_Symbols.htm


- 28 - 
A tanítvány a kereszt alatt 

jelenít meg, mely már semmilyen tökéletesre formált anyaggal nem el-

mondható). 

A rajzon János Jézus balján helyezkedik el, de nem áll, hanem 

megy, egyik kezével hátulról átöleli a keresztet, Mária a másik oldalon, 

a keresztnek feszülve, és így együtt viszik, hordozzák a corpust. 

A klasszikus ábrázolásoknak megfelelően nevezzük őt Jánosnak, hiszen 

valójában itt nincs attribútum, mely az apostolra utalna. Egy ruhátlan, Jézusra 

tekintő, keresztet hordozó férfi áll előttünk, helyében bármely ember, bármely 

hívő lehet. Kapcsolata a kereszttel közvetlen, viszonya Jézussal közeli, de tiszte-

letteljes és kitárt bal karjában a lénye robusztussága ellenére mégis van valami 

légies. Mezítelensége nem szemérmetlen, inkább szimbolikus, arra emlékeztet, 

ahogy Jézus hívására testvérével együtt azonnal elhagyott mindent és követte 

őt.24 Nincs benne megjátszás, sallang, lényének egészével a corpus hordozója. 

Michelangelo-nak az élete végén fellángoló Isten iránti szeretetét tükrözi, mely 

e késői versében is megmutatkozik: 

 

Életem immár lassankint elér, 

törékeny bárkán, tenger viharán át, 

a közös révébe, ahol számadását 

adja jó s rossz tettéről, ki betér. 

 

Most látom, a szenvedélyes szeszély, 

mely bálványommá a művészet álmát 

tette, valójában milyen sivárság, 

s milyen kín a vágy annak, aki él. 

 

Szerelmi álmok, hiúk, üresek! 

mi lesz most, hogy két halál is közelget? 

Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. 

 

Már nem nyugtat meg véső és ecset, 

egyet kivánok; az égi szerelmet, 

mely karját tárja felénk a keresztfán.25 

 

 

                                       
24 „Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus 

fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, apjukkal, amint javították 

hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, 

és követték őt.” (Mt 4, 21-22) 
25 Michelangelo Buonarroti: Életem immár… Rónay György fordítása 
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Összegzés 

A bevezető gondolat szerint a meglévő művek világa széthullott, 

visszafordíthatatlanul szalad el a múlt. A fenti szemléletmódnak nem is 

célja az, hogy csak a múltbeli viszonyai alapján, csakis hisztórikus adatai 

szerint nézzen egy műalkotást, hanem az, hogy a gyökereket nem ta-

gadva, azokra épülve egy saját, jelenbeli viszonyt képezzen vele. Annak 

céljából, hogy a befogadó lelke számára az alkotás táplálék legyen, s így 

a mű, ki tudja mondani az igazságát, mely benne rejlik. 

Ilyenképpen a befogadó maga is egy „mű” lehet, amely ha nyitott, 

akkor Alkotója ki tudja faragni belőle a hűséges és szeretett tanítványt, 

a Krisztus-követőt. 

 

A cikk írója: Marton Janka, az ELTE tanítóképző karán vizuális 

nevelés szakon művészettörténetből diplomázott. Ez idáig rövid írásai 

jelentek meg az AQUILA Magazinban. 

 

 

Avilai Szent Teréz előtt tisztelegve 

Pável Márta A misztikus teológia alapjai című köny-

véből (a szerző engedélyével) egy fejezet 

 

Negyedik lakás 

 

 Ez a „Cum dilatasti cor meum” − mikor kitágítottad 

szívemet − állapot.  

 (2.) A. Szt. Teréz 4. lakás 1. f. „Ebbe a lelki lakásba rendesen nem férkőznek be azok 

a mérges fenevadak, s ha mégis megtennék, nem veszedelmesek már a lélekre 

nézve, sőt inkább hasznára vannak”. A szív már akkora, hogy szinte fizika-

ilag fájdalmas! Minden anomália fájdalmasan csapódik le, olyanok is, 

ami mellett az ember addig elment. Jobban fájnak már az embertársak 

szenvedései, a szeretetlenség, a visszaélések és napestig sorolhatnám, 

mennyi bajt okoznak a bűneikkel. A mérges fenevadak nem belülről ha-

tékonyak, hanem a tevékenységük „eredménye” az, ami végtelenül el-

szomorító. 

 Uo. „… ebből a lelki lakásból a következőbe nem a sok gondolkodás segíti 

át az embert, hanem a nagy szeretet. Azért ne is mulasszatok el semmit sem 

megtenni, ami a szeretetet éleszti.” A szeretet eddig nem ismert foka, működése 

teszi érzékenyebbé a misztikust a többi ember élete felé. Addig soha nem gondolta 

volna a lény, hogy valaha is fizikailag fog fájni, hogy Isten nélkül, transzcen-

http://www.aquilapart.hu/?page_id=393

