
 

 

 

205. Isten ragyogó Világosság Dánielnek és társainak 

 

 

Énekelve imádkozzuk a 101. számú éneket: 

 

 Szállj reánk, életadó Lélek, szállj le, igaz Bölcsesség! Szívem Veled elteljék.  

 Botló léptem előtt gyúlj fel, múlhatatlan Fényesség! Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke! 

 

 Az Ószövetség nagy alakjainak sorában most a babilóniai fogságban levő Dániellel és 

társaival: Sadrakkal, Mesakkal és Abednegóval foglalkozunk: hogyan élték meg ők Isten ragyogó 

Világosságát, mint tüzes Lobogást! Élményüket azért próbáljuk elmélkedéssel követni, hogy a 

megvilágosodás útján tanulmányozzuk a kiválasztottak élményeit. Minél jobban megismerjük 

ezeket az eseményeket, annál jobban meglátjuk Isten stílusát. Megvilágosodik számunkra, hogy 

Isten hogyan mutatkozik meg az O kiválasztottainak.  

 

 I. Dániel és a három ifjú 

 

 1. Kr. e. 587-ben volt Jeruzsálem ostroma, amikor a babilóniaiak elhurcolták a zsidókat a 

mai Irak területére. Dániel és társai a király rendelkezése értelmében külön megbízatással – ma talán 

így mondhatnánk: – felsőbb tanulmányokra lettek rendelve. Az volt a király elgondolása, hogy a 

fogságba hurcolt népek fiataljai közül az Ő szolgálatára kineveljék az arra alkalmas ifjakat.  

Dániel és társai nem akarták elfogadni a királyi hivatalnokok által számukra készített ételt és 

italt. Végül is az udvari emberek vezetője elfogadta Dániel tanácsát: Csak tíz napig tegye őket 

próbára, adasson nekik főzeléket ételül, és bor helyett vizet italul (Dán 1, 11-12). A pogányok 

ugyanis az étkezésre szánt állatokat nem a zsidó előírások szerint, vérüket kicsorgatva ölték le. Az 

Isten parancsainak a megtartása szerinti étrend azonban nem lett kárukra. A próbaidő elmúltával az 

ifjak külsejükben még csinosabbnak és jobban tápláltabbnak látszottak, mint a többi ifjak, akik a 

királyi ételeket ették (Dán 1, 15). Amikor háromévi készület után Nebukadnezár király elé kerültek, 

akkor az összes többi ifjúnál értelmesebbnek, okosabbnak találta Dánielt, Hananját, (ennek a 

Sadrak nevet adták); Misaelt, (akinek a Mesak nevet adták), és az Azarját, (akit Abednegónak 

neveztek el) (Dán 1, 7).  

 

2 Az irigység az egyik legnagyobb mozgatóerő egyéni életünk és a népek történelme 

folyamán. Azért azután –, amikor a király megparancsolta: Mindenki boruljon le, és imádja azt az 

aranyszobrot, amelyet ő készítetett, és ha valaki mégsem engedelmeskedik, akkor azt tüzes 

kemencébe kell vetni (Dán 3, 5-6) – nem csoda, hogy a káldeus férfiak bevádolták ezeket a zsidó 

férfiakat. Végül is a hamis istentisztelet vádjával illették őket. Nem tisztelik isteneidet, mondták 

Nebukadnezár királynak, az aranyszobrot sem imádták, amelyet állítattál. Ezért azután a király 

kérdőre vonta és megfenyegette őket: „Ha nem imádjátok még ebben az órában, tüzes kemencébe 

vetlek benneteket. És van-e olyan isten, aki megment titeket a kezemből, a tüzes kemencéből?” 

Sadrak, Mesák és Abednegó így feleltek Nebukodnezár királynak: Nincs szükség rá, ó király, hogy 

mi feleljünk parancsodra. Ha a mi Istenünk, Akit tisztelünk, meg akar menteni minket, akkor a tüzes 

kemencéből és a te kezedből is kiszabadít, ó király. 

 Ez nagyon nagy bizalomra valló vallomás! Az istentisztelő ember azonban tudja azt is, hogy 

Isten nem a mi akaratunkat teszi meg, hanem azt adja, ami a javunkra szolgál. Ezért így 

folytatták a zsidó ifjak: De ha nem így történnék is, tudd meg, ó király, hogy az isteneidet nem 

tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állíttattál, nem imádjuk (Dán 3, 8. 13. 15-18). Az istenszerető 

embernek ugyanis nincs mit vesztenie. Ahogyan Szent Pál mondta: Akár élünk, akár halunk, az 

Úréi vagyunk (Róm 14, 8).  

 3. Ekkor Nebukadnezár haragra lobbant, arca lángba borult Sadrak, Mesak és Abednegó 

miatt. Kiadta a parancsot, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be. Azután 



 

megparancsolta serege legerősebb vitézének, hogy ezt a három ifjút kötözze meg, és vessék be őket 

a tüzes kemencébe. Azon nyomban meg is kötözték a férfiakat nadrágostul, köpenyestül és 

süvegestül, és bevetették a tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a 

szokásosnál is jobban befűtötték, a lobogó tűz megölte azokat a férfiakat, akik Sadrákot, Mesákot és 

Abednegót bevetették. A három ifjú megkötözve a tüzes kemence közepére esett (Dán 3, 19-23). A 

szent író nem véletlenül jegyzi meg, hogy kezük összekötve, a nadrágjuk, a köpenyük, a süvegjük 

rajtuk. Mindezek olyan könnyen éghető anyagok, amelyek a tűzben egyből lángra lobbannak. Itt 

történik az Istennel való találkozás! Dániel próféta könyvében azt olvassuk: Ezek az ifjak ott 

jártak keltek a lángok között. Hiába voltak megkötözve, a kötél úgy látszik, elégett, ők pedig – bár a 

tüzes kemence közepére estek, mégis – jártak-keltek a lángok között, dicsőítették Istent és áldották 

az Urat (Dán 3, 24).)  

 Mózes azt tanítja: A mi Istenünk emésztő tűz (MTörv 4, 24). Mit élhettek meg ezek az ifjak, 

amikor látták, hogy ők sértetlenek maradtak a hatalmas tűztenger ellenére, amely az őket oda 

bedobó őröket viszont halálra égette. Persze, hogy ez az istenélmény Isten iránti imádatra 

indította őket. Vállalták, hogy inkább meghalnak, mintsem a bálványistenséget, az aranyszobrot 

imádják, vagy a királyt, az embert; és lám, Isten most valami hallatlan dolgot cselekedett velük: 

Nemcsak hogy nem haltak meg a tüzes kemencébe való beledobáskor, hanem az Istennel való 

találkozás nem szokványos élményét élhették meg, 

 

 4. Érdemes megfigyelni, mit tesznek ezek az ifjak: 

 a) Először is Isten magasztalására nyílik az ajkuk. Azarja, akit Abednegónak neveztek, 

szólásra nyitotta az ajkát, és a lángok közepette így imádkozott: „Áldott vagy Urunk, atyáink Istene, 

és minden dicséretre méltó; neved magasztos mindörökké!” (Dán 3, 25-26). Ugyanaz az ima, 

ugyanaz az a magasztalás, ugyanaz az az ujjongás, amelyet Zakariás mond el fia, a kis Keresztelő 

János születésekor, amikor a Boldogságos Szűzanya is meglátogatta őt és idős feleségét, Erzsébetet: 

Áldott az Úr, atyáink Istene! (Lk 1, 68). Az Istenségtől való megérintettség Isten magasztalására 

nyitja az ember ajkát. Amikor Istennek ezt a hatalmas tettét felfogja, szinte felocsúdik, hogy mi 

történt vele, Isten megmentette őt a tűzhaláltól, és ezért az Urat magasztalja.  

 b) Amikor megélik, hogy Isten velük van, mint emésztő tűz, de nem elemésztő tűz, hanem 

lobogó láng, és ők életben maradtak, akkor a magasztalás mellett bűnbánatra is indul a lelkük. 

Azarja így imádkozott: Igazságos ítéletet hajtottál végre, bármit mértél ránk és Jeruzsálemre, 

atyáink szent városára. Bűneink miatt mindent igazságos ítélettel mértél ránk. Vétkeztünk és 

elpártoltunk Tőled (Dán 3, 28-29).  

 Amikor az ember megtanulja – akár a saját kárából, akár mások esetéből –, hogy nem 

érdemes Istent bűnnel megbántani, akkor az életszentség útjára lép. Akkor rájön arra, hogy Isten 

akaratát megtenni, parancsait megvalósítani nem szakít el Istentől, mint a bűn, hanem egyesít Vele. 

Az Úristen nem véletlenül adta a Sínai-hegyen lobogó láng közepette a Tízparancsolatot. Isten 

parancsainak a megtartása szeretetlobogással tölti el az ember szívét, még ha sokszor nehéz is 

megtartani a parancsolatokat. 

 c) Az áldó és a bűnbánó imádságok mellett Azarja és társai a közbenjáró imát is 

gyakorolják: Szent nevedre kérünk, ne taszítsd el minket végleg, ne bontsd fel szövetséged! Ne vond 

meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért, szolgádért, Izsákért és szentedért, Izraelért! (Dán 

3, 34-35). Érdemes megfigyelni, hogy nem saját magukra hivatkozva kérik az Úr irgalmát, hanem 

az Ő szentjeiért. Nekünk is meg kell tanulnunk ezt az imastílust: bizakodhatunk a szentek 

érdemeiben. Ők, akik Isten barátai, mint Ábrahám, olyan hatalmas pártfogók, akikre szabad 

hivatkoznunk. Végül a bűnbánó imában a megtisztult tűzben, a szenvedés gyötrelmében megtisztult 

lelküket ajánlgatják az Úrnak: fogadja el megtört szívüket és alázatos lelküket, mintha kosokból és 

bikákból álló égő  

 

áldozat lenne! Az ember maga is Isten előtt lobogó lélekkel tud élő áldozat lenni. Az Úr angyala 

leszállt a kemencébe Azarjához és társaihoz, és kiverte a tüzet a lángoló kemencéből. Olyanná tette 

a kemence belsejét, mintha harmatos szellő fújdogált volna benne. Őket a tűz nem érte, nem 

sértette, és nem háborgatta (Dán 3, 49-50).  



 

 

 5. Hogy a nyári hőségben mit jelent a gyenge szellő cirógatása, azt valamennyire ismerjük, 

de hogy egy ilyen tüzes kemence égető lobogása helyett mit jelent a harmatos szellő enyhülete, azt 

csak elképzelni próbáljuk. Talán a Szentlélek közeledésére gondolhatunk, aki a fáradságban 

nyugalmunk, a hévben hűvös árnyékunk (Ho. 259, 4). Itt Isten már nem a tüzes lángolás 

élményében, hanem a Szentlélek enyhet adó, csendes érkezésével jön az Őhozzá hűséges 

lelkekhez. Persze, hogy ekkor a kemencében mindhárman egy szájjal dicsőítették, magasztalták és 

áldották Istent, a következőképpen: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és 

magasztos mindörökké. Áldott a Te dicsőséges szent neved! (Dán 3, 51-52).  

 

 6. Milyen jó tudni azt, hogy Isten kiválasztotta magának az Ő népét, atyáink nemzedékét. 

Milyen jó tudni azt, hogy összetartozunk ezekkel az emberekkel, akik Isten barátai. Itt már Isten 

nem úgy jelentkezik, mint emésztő tűz, hanem olyan láthatatlan, gyengéd fuvallat, mint az enyhe 

szellő. A tűztől menekülnénk, nehogy megégessen, az enyhe szellőre pedig vágyódhatunk. 

Engedjük, hogy átöleljen, vegyen körül bennünket! Ez az az Isten, Akire Szent Pál apostol mondja 

Athénban: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28).  

 

 7. Akkor most a tüzes kemencét megjárt ifjak lelkületével, istenélményével próbáljuk meg 

mi is vállalni: „Akárhová is küld bennünket az Úr, a szenvedések akármilyen tüzes kemencéjét 

mutatja meg számunkra, Ő akkor is ott van velünk! Megmutatja a fizikai tűznél is ragyogóbb 

mivoltát, életet fakasztó lobogó szeretetét.” Micsoda megvilágosodás az, amikor az imádkozó 

ember nemcsak kívülről látja a Fényt, Isten ragyogó megjelenését, hanem belülről is megélheti: Ő 

Istenben van. Ez a ragyogó Világosság körülveszi őt!  

 

 8. Bárcsak tudnánk ebben a Világosságban, ebben a Fényben, ebben a Tűzben élni! Mi kell 

hozzá? A babilóniai ifjaktól megtanulhatjuk: Hűség az Istennel való kapcsolatban, a parancs 

megtartása: Egyedül Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! (vö. Kiv 20, 1-5). Nem emberi, 

földi ígéretek szirénhangjaira kell hallgatni, hiszen azok mind-mind múlandóak; hanem az 

örökkévaló Isten parancsára! Amikor az ember kiszolgáltatja magát az Isten iránti szeretetnek és 

hűségnek, akkor érezheti ugyan, hogy olyan a helyzete, mintha tüzes kemencébe került volna, 

hiszen gyötrődik Isten miatt, de csak addig, ameddig azok a kötelékek le nem hullnak róla, amelyek 

akadályozták volna, hogy szabadon járjon-keljen Isten szívének tüzes lángtengerében.  

 Tanuljuk meg, és gyakoroljuk azt az imát, amelyet a három ifjú zengett: Legyen meg a mi 

szívünkben is a nagy dicséret atyáink Istene felé; legyen meg a bűnbánat atyáink bűnei és a saját 

vétkeink miatt; s legyen meg a közbenjáró imádság a szentek közösségében, amikor a Szűzanyával 

és az Ő Egyszülött Fia által megszentelt gyermekeivel állunk a Mennyei Atya elé!  

 Vállaljuk el mi is: „Áldozattá akarunk lenni, ha az Úr ezt kéri tőlünk!” Akkor elküldi az Úr 

angyalát a mi életünkbe is, hogy kioltson belőle minden nemtelen lángolást. A Szentlélek harmatos 

szellője védelmezően átöleli a lelkünket.  

 

 II. Dániel személyes istenélménye  
 

 Dániel életében van egy másik, a lobogó tűzzel kapcsolatos esemény is,  

 

1. Leírja, hogy a Tigris folyam partján volt, és ott részesült a látomásban. Egyszer egy 

gyolcsruhába, tehát egy fehér ruhába öltözött férfit látott. Derekát színarany övezte. Teste 

ragyogott, mint a drágakő, arca, mint a villám, szeme, mint a lobogó tűz, karja és a lába, mint a 

csiszolt érc felülete, szavának hangja meg, mint a tömeg zúgása (vö. Dán 10, 4-6). Dániel ezt a 

hófehér ruhába öltözött férfit látja, akinek derekát színarany övezte, ez nem azt jelenti, hogy egy 

övet látott, hanem olyan ragyogó Fényességet a derekán, mint a színarany. Ha a nap rásüt, annak a 

fénye az aranytárgyon még inkább felizzik, és vakítóan érkezik az ember szemébe az élmény. A 

próféta csak próbálja eldadogni, amit emberileg lát. A látomásban látott férfinek nemcsak a dereka 

ragyogott így, hanem az egész teste is. A drágakő azért olyan drága, mert olyan csodálatosan tudja 



 

tükrözni a fényt. Annak a férfinak az egész teste így tükrözte, sugározta a Fényt. De a 

legkülönösebb az arca volt, amely olyan, mint a villám, amelybe nem lehet belenézni, olyan vakító 

fény volt. Az arcban a legszellemibb a szem. A próféta külön jellemzi: Olyan volt, mint a lobogó 

tűz. Ha azt szoktuk mondani: „A szem a lélek tükre”, akkor ez a mondás itt még inkább érvényes. 

Az a fényes ragyogó férfi mintegy megigézte, megérintette a szemével Dánielt, aki a földre rogyott, 

minden ereje elhagyta, arca halálsápadt lett. Amikor meghallotta a hangját, szavának hallatára 

elájultan elvágódott, és arccal a földre esett. Ekkor megérinti őt egy kéz, s térdére és a tenyerére 

segítette, és azt mondta: „Dániel, te kedvelt férfiú! Értsd meg a szavakat, amelyeket hozzád intézek! 

Állj fel, mert hozzád szól a küldetésem!”(Dán 10, 8-11).  

 

 2. Milyen fölséges lehet az Istenség, milyen kicsiny az ember! Mennyire érzi: Az élő Isten 

színe előtt neki le kell borulnia. Mivel nem tud elég gyorsan letérdelni, ezért a test még 

gyorsabban engedelmeskedik, s az Isten nagysága előtti hódolat parancsára arccal a földre vágódik. 

Az ember Isten nagysága mellett csak a maga kicsinységét élheti meg, Istennek azt a hozzá lehajló 

nagy jóságát, amellyel elküldi angyalát. Megérinti az angyal keze, és felsegíti. Isten vallomást tesz 

az Ő porszem teremtményének, és azt mondja: Te kedvelt férfiú vagy! Az Atya Isten ezt úgy 

mondta a kereszteléskor, illetve a Tábor-hegyén Jézusnak: Ez az én szeretett Fiam (Mt 17, 5). 

Nekünk pedig minden egyes alkalommal, amikor leborulunk Isten lobogó szeretete, tüzes Lénye 

előtt úgy mondja: „Te vagy az én szeretett gyermekem!” Ezért érdemes kicsinynek lenni, ezért 

érdemes leborulni, mert az Úr szívesen tekintetre méltatja a kicsinyt és az alázatost (Lk 1, 47).  

 

 Valahányszor gyengének érezzük magunkat, valahányszor úgy látjuk, hogy sikertelen az 

életünk, valahányszor testi vagy lelki erőink megfogyatkozni látszanak, akkor tudnunk kell: Az 

Isten előtti leborulás a legalkalmasabb magatartás arra, hogy Isten keze megérintsen 

bennünket, felemeljen magához, szóljon hozzánk, és szerelmet valljon nekünk: „Te vagy az én 

szerelmetes gyermekem!” 

 

 A misztikus ima, vagyis a szemlélődő ima olyan imamód, amelyben Isten az elsődleges 

cselekvő és az ember a befogadó. Az ember csak leborulva, Isten előtt meghódolva tudja felismerni 

azt a nagy ajándékozó Jóságot, amellyel közli magát, az Ő szeretetét, tüzes, ragyogó Lényét, 

Szeretetlángolását.  

 Az embernek itt nincs más dolga, mint hagyni, hogy átjárja a színaranynál is nagyobb 

ragyogás, drágakőnél is fényesebb isteni Lét, a villám fényességénél is tündöklőbb Arc, a lobogó 

tűznél is erősebb, gyengébb isteni tekintet, amely a szeméből és a Szívéből árad ránk.  

 Az embernek nincs más dolga ebben az imában, mint hogy elolvadjon a gyönyörűségtől, 

ennek a lobogó Tűznek az erejétől, hagyni, hogy átjárja őt a Lélekisten, az Atya és a Fiú tüzes 

Szeretetlobogása! Micsoda élmény ez már, amikor az imádkozó ember nemcsak önmagán kívül 

látja Isten ragyogó, fényes Lényét, nemcsak azt éli meg, hogy ő jobban benne van Istenben, mint az 

ifjak a tüzes kemencében, hanem azt is megélheti, hogy Isten, ez a lobogó Szeretetlángolás 

őbenne van! A mi Istenünk emésztő tűz, de csak a salakot emészti ki az ember lelkéből. A Vele 

azonos hullámhosszú rezgéseinket felerősíti, még tüzesebbé teszi, és életet fakaszt, életet növel az 

Ő Élete mibennünk  

 

Befejezésül a 99. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Kit úgy hívunk, Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó, 

 Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk! 

 

 Gyújtsd meg szemünknek Fényedet, és szállj szívünkbe, Szeretet! 

 Ha testünk gyarló, s lankadunk, légy mindig éber gyámolunk! 


