
400. Tűz a Tűzben 

 

 

 

Imádkozzuk a 120. számú éneket: 

  

 Menyegzős köntösbe öltözködjetek,  

 Szívben megtörődve ide jöjjetek;  

 Jézus étkül adja nékünk itt magát.  

 Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát!  

 

 Ha tán valósággal most nem veheted,  

 Égő kívánsággal, vágyaddal vegyed! 

 Lelked Vőlegénye kebled mélyibe,  

 Szíved örömére, kész lesz térni be! 

 

 A jegyesek szívesen járnak kézen-fogva, kéz a kézben. De hát az élet olyan, hogy nem 

tudják szüntelenül a másik kezét fogni, és a saját kezükbe befogadni. Az a szeretet azonban – 

amely a szívükben van – akkor is tudja a másikat hordozni, amikor nincsenek fizikai 

közelségben. Még inkább ez az egymásban való tüzes szeretet érvényesül Isten és a választott 

lélek kapcsolatára.  

  

 Először tehát elmélkedjünk arról: 

 

I. Mint a kicsiny tűz a végtelen nagy Tűzben, Istenben 

 

 Az ember a sötét éjszakában vágyódott a fényre, ami a tűzből fakad. Isten jelenléte a 

sötétben is fel tudja tüzesíteni az ember lelkét. Az ember pedig törekszik arra, hogy ez a tűz 

egyre jobban fellobogjon benne. De ez Isten ajándéka, hogy Ő a végtelen nagy Szeretet-

lángolás, szeretetének a tüzét beleadja az ember lelkébe. Az ember csak úgy tud 

tevékenykedni ebben a vonatkozásban is, mint a tábortűz rakásnál. Kell először a vékony 

gallyakkal a könnyen gyulladó papírra vagy százaz falevelekre elhelyezni a különböző 

hosszúságú ágakat. A lelki életben az ilyen vékony gallyak azok, amikor az ember rágondol 

Istenre. Azután a tábortűzhöz kellenek a vastagabb ágak is, hogy azok átvegyék a tüzet a 

vékonyabb faágaktól. A lelki életben ezek a vastagabb, tartós lángolást adó ágak a szeretet 

megnyilvánulásai. „Szeretlek, Uram!” És nyilván az Istennek való örvendezés is szítja a 

lángot az ember szívében. A jegyes is sokszor kimondja isteni Vőlegényének: „Örülök Neked, 

Uram!”  

 

II. Ki ez a Tűz, Aki hajlandó fellobogni kicsi teremtménye szívében, amely lángol az isteni 

Vőlegény iránt? 
 

  A mi Istenünk emésztő Tűz (Zsid 12, 29; MTörv 4, 24). A prófétával feltehetjük a 

kérdést: Közülünk ki lakhat együtt az emésztő Tűzzel? (Iz 33, 14), Istennel? Nyilván az lakhat 

ezzel az emésztő Tűz Istennel, aki hajlandó szíve szeretetét Istennek adni, illetve Isten 

iránta lángoló szeretetét befogadni. Izrael fiai mindnyájan látták, amint a tűz és Isten 

dicsősége leszállt a jeruzsálemi templomra (2 Krón 7, 3). De már előzőleg a kivonulás 



alkalmával is volt ilyen istenélményük. Az izraeliták szemében Isten dicsősége olyannak 

mutatkozott, mint a tűz a (Sinai) hegy csúcsán (Kiv 24, 17).  

  

 Mózes világosan meg is mondta: Az égből hallatta szavát az Úr, hogy tanítson. A földön 

hatalmas tüzet mutatott, és a lángok közül hallottad a szavait (MTörv 4, 36).  

 Amikor Gedeon is megkapja a kiválasztottság kegyelmét, és áldozatot mutat be az 

Úrnak, és az angyal utasításának megfelelően egy sziklára, mint valami oltárra teszi az ételt és az 

italt, akkor azt látta: az angyal pálcája érintésére tűz csapott ki a sziklából, és elemésztette azt az 

áldozati adományt. Ezután az Úr angyala eltűnt (Gedeon) szeme elől (vö. Bír 6, 20-21). Mintegy 

a lángolásban eltűnt, belemerült, beleemelkedett, mert az a Lángolás az nem más, mint Isten 

Lénye, Aki a végtelen Szeretet-lángolás.  
 Amikor Illés próféta a Kármel-hegyen feltette a kérdést: – „Meddig akartok még kétfelé 

sántikálni? A pogány istennek, vagy szolgálni az igaz Istennek?” – akkor a Kármel-hegyére 

hívta a népet, és azt mondta: Az az Isten, Aki tűzzel válaszol, az legyen az Isten… S az Úr az 

égből tűzet küldött, és ez a tűz elemésztette az áldozatot, amelyet az igaz Istennek mutattak be 

(vö. 1 Kir 18, 21. 24. 38).  

 Dániel is olyannak látja az örökkévaló Istent, mint valami tűzfolyam: Tűzfolyó eredt 

Belőle, és folyt tovább (Dán 7, 10). 

 Ezekiel próféta is hasonló látomásról számol be: A belsejében, a tűz közepén valami 

fénylett, mint az érc (Ez 1, 4). De Isten ezt a tűzlángolást nemcsak magában akarja megélni, 

hanem meg is akarja osztani az emberrel.  

 Jeremiás próféta így számol be az élményről: Tüzet bocsátott le a magasból, és átjárta 

minden csontomat (Siralm 1, 13).  

 Jézus is tanítást ad arról, hogy az ember, ez a kicsinyke tűzlángolás benne lehet a 

hatalmas, végtelen nagy Tűz-óceánban: Én az Atyában vagyok, ti pedig énbennem, és én 

tibennetek (Jn 14, 20). Ahogyan a végtelen szeretet-lángolás az Atyában, a Fiúban és a 

Szentlélekben egyetlen lobogás, egymásban vannak, Jézus, a Közvetítő összeköti az eget a 

földdel, Istent az emberrel (vö. Tim 2, 5). Azt akarja, hogy ugyanaz az Atya, Aki a Fiúban 

van, bennünk is legyen Őáltala! 

 Igazán Ő az isteni Nap, ahogyan Malakiás próféta mondja (Mal 3, 2), Aki a földre 

ragyogja Istent, az isteni Tűzet.  
Előfutára, Keresztelő János hirdeti az utána jövő Messiásról: Ő majd Szentlélekkel és 

tűzzel fog benneteket megkeresztelni (Mt 3, 11). A tanítványai, akik azután Jézus tanítványai 

lettek (Jn 1, 37), mint az apostolok, megélték: ezzel a Szentlélekkel, ezzel a lobogó tűzzel való 

megkeresztelkedést. Az Egyház ezért imádkozza a Zsolozsma napközi imaórájának délelőtti 

himnuszában: „Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk! A lánggal égő szeretet gyújtson tüzével 

szíveket!” 

 A lélek-menyasszony tehát megélheti: Ő, a kicsinyke teremtményi tűz-lobogás a 

végtelen Szeretet-tűz tengerében lehet! Az imádságnak ezen a fokán, tehát a lelki frigy 

imaszakaszában Isten az, Aki műveli ezt a szerető együvé lobogást, lángolást.  

 

Elmélkedésünk harmadik gondolat-sorában nézzük azt: 

 

III. Hogyan lobog a Tűz a Tűzben, vagyis a végtelen nagy isteni Tűz a kicsiny emberi 

szívben? 
 

 Nem kell fáradtságos munkával fagallyakat, ágakat gyűjteni, és azután meggyújtani, mint 

a tábortűznél. Talán ez az imaállapot hasonlít a gázláng meggyújtásához. Egy szikra elég ahhoz, 



hogy az a kiömlő gáz lángra lobbanjon. A lélek talán gyermeki ének módján, szerelmes szívvel 

hívogathatja isteni Napját: „Süss fel nap, fényes nap!” A Te fényes, ragyogó, tüzes Szereteted 

érkezésére várok! Vagy a jézusi bíztatás alapján fohászkodhat: Jöjjön el a Te országod! (Mt 6, 

10), vagyis a szereteted uralma lobogjon fel egyre jobban bennem! De nemcsak a gyermek 

hívogató ének-szavával, hanem az Egyház hivatalos imájával is megfogalmazhatja élményét: 

„Jön már a nap, fényes napod, és minden újra felvirít. Mi is vigadjunk boldogan, hogy szent 

kegyelmed ránk ragyog!” (Nagyböjtben a reggeli dicséret himnusza). Vagy így is fohászkodhat: 

„Jöjj, és szívünk világosítsd, égő szerelmed lángra szítsd!” (A Zsolozsma adventi olvasmányos 

imaórájának himnusza).  

 

IV. Hogyan történik Istennek, az isteni Tűznek ezen leereszkedése az emberi szívbe? 

 

 1. Talán először a diffúzió módjára. Ez egy fizikai jelenség, amely nem más, mint az 

anyagi részecskék egymásba áramlása. Az isteni Tűz belehatol az emberi szeretettől lángoló 

szívébe, mint a napsütés. A nap fénye mintegy áthatol az ember bőrének a pórusain; az isteni 

Napsütés, ez a lelki, szellemi valóság pedig az ember szellemi mivoltába áramlik bele.  

 

 2. Másodszor próbálhatjuk megközelíteni a felmelegedés fogalmával. Amikor a 

vőlegény megfogja a téli hidegben menyasszonyának hideg kezét, akkor felmelegíti. A meleg az 

egyik kézből átáramlik a másikba. Isten is így tudja felmelegíteni az ember lelkét. Nyilván 

hogy ez az élmény hozza magával azt, hogy itt időre van szükség, míg a meleg Isten szívéből 

áthatol az ember szívébe.  

 

 3. A harmadik mód az áttüzesedés. Ez már gyorsabban történik, egy pillanat alatt tüzessé 

lesz a vezeték, ha egy rövidzárlat van az elektromos hálózatban; itt pedig nem rövidzárlat, és 

utána áramkör-szakadás van, hanem élet-egybefonódás. Az örök élet a teremtmény életébe 

egy pillanat alatt beleajándékozza magát.  
 

 4. A negyedik mód a transzformáció, átalakulás, átprogramozódás. Az emberi szívben 

lobogó kicsiny teremtményi szeretet az isteni Tűz ajándékozása révén Isten Szeretet-

lángolásába formálódik. Maga az ember is tűz-forró lesz belülről, mert átjárja a Szentlélek, az 

Atya és a Fiú Szeretet-lángolása. A lélek-menyasszonynak ilyenkor nincs más dolga, mint 

őrizni ezt a Szeretet-lángolást. Engedni, hogy egyre jobban átjárja őt ez az isteni Tűz!  

 

 5. Az ötödik mód – ahogyan Isten, ez a végtelen, tüzes Lángolás beleajándékozza magát 

választott menyasszonya szeretettől lobogó szívébe – a lakoma. A Zsoltáros ezt így fogalmazta 

meg: Mint dús lakomával teljék be a lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen Téged! (Zsolt 62, 

6). Ahogyan az embert egy jó forró tea belülről fel tudja melegíteni a téli hidegben, úgy akinek 

a lelke a végtelen isteni Tűzzel töltődik be, maga is felmelegedik, maga is egyre lángolóbbá 

lesz.  
 Az ószövetségi bölcs így folytatja ezt a gondolatot: Népedet angyalok eledelével 

tápláltad, és fáradság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, amely megadott minden 

élvezetet, és minden ízlésnek megfelelt (Bölcs 16, 20). Talán mondhatnánk így is: ez a barna 

kenyér, ez a lelki táplálék, ez az angyalok eledele égi tűzön sült kenyér. Isten illatával is tele 

lesz a lélek-menyasszony, amikor ezt a mennyei illattól áradó angyali eledelt fogadja magába. 

Micsoda gyönyörűség ez! A Zsoltáros így mondja: Isten alkotta mindnyájuk szívét, jól ismeri 

minden tettüket… Benne örvend a szívünk, az Ő szent nevében remélünk (Zsolt 32, 15. 21). A 

lélek-menyasszony megtapasztalja ebben az imaszakaszban, hogy az ő szívét azért teremtette 



isteni Ura, hogy önmagával tölthesse be. Ezért tele van a szíve örömmel, tele van 

gyönyörűséggel, hiszen ennek az Istentől való betöltődésnek a neve: tüzes lángolás, örökké-tartó 

lobogás. A tűznek, ennek az isteni tűznek a természete olyan, hogy szüntelenül lobog, ahogyan 

az ószövetségi író mondta: A tűz sohasem mondja: „elég” (Péld 30, 16), vagyis hogy már nem 

lobogok tovább. Istennek ez a végtelen szeretet-lobogása szüntelenül lángol a kicsi teremtmény, 

lélek-menyasszony szívében is. Ennek az imaszakasznak éppen ez az állandóság a jellemzője. 

Isten örökre neki akarja ajándékozni magát az Ő választottjának. Az ember is csak akkor tud 

boldog lenni, hogyha ezt a Szeretet-lángolást semmi sem zavarja meg, senki el nem veheti. 

Örökre benne lehet az isteni Tűzben, isteni Ura szeretet-lángolása pedig az ő szívében!  
 Talán egy kis kedves imát lehetne itt idézni, amely nagyon jól kifejezi a lélek-

menyasszonynak ezt az imaállapotát:  

 

 Uram, Te vagy a Fénynek fehér ragyogása,  

 Jóságnak képe, irgalomnak mása,  

 Aki napsugárba, fénybe öltözött 

 Liliomkehelyként állsz a Föld fölött, 

 Egészen tiszta és egészen fehér, 

 Kihez a bűnnek árnyéka sem fér.  

 Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:  

 Ó milyen szép vagy! Mennyire szép!  

 

 A lélek-menyasszony tehát boldogan megéli: „Uram, Te lángot lobbantottál belsőmben! 

Te lobogsz bennem, mert Te előbb szerettél engem (1 Jn 4, 19). Most nekem ajándékoztad ezt a 

tüzes, lángoló szeretetedet. Most a Te isteni Szereteted lobog bennem. Ujjongva szökell 

szívemben a szeretetnek ez a lángja.” Ez a láng is szüntelenül felfelé törekszik, oda az isteni 

nihilbe (, semmibe), ahova való. A szívemben ez a felfelé irányuló lobogás azt is eredményezi, 

hogy magaddal viszel innen a földi tájakról a mennyei hazába. Itt valósul meg az imádság, 

amikor is az ember kimegy önmagából, és bemegy Istenbe. Itt valósul meg az, hogy az ember 

már benne létezik Istenben, illetve Isten az emberben. Az ember átveszi Isten gondolatait, 

szavait, de leginkább Isten szeretete lobogását, amelyben feltüzesedik, egy lángolássá lesznek, 

ahogyan Szent Pál apostol mondja: Aki az Úrral egyesül, egy lélek Vele (1 Kor 6, 17). Aki az 

Úrral egyesül, az a végtelen szeretet-lobogással egyesül, egy szeretet-lángolás lesz Istennel. Ez 

a legtisztább agape. Vagyis ez a görög szó azt jelenti: szeretet. Itt már a szeretet test nélküli 

egymásba áradása valósul meg, ez a lelkek egyesülése, egyetlen Szeretetbe való olvadása.  

 Szent Pál ugyan azt mondja az Úrról: Isten a megközelíthetetlen világosságban lakozik (1 

Tim 6, 16). De ez az isteni Vőlegény isteni hatalmával meg tudja szüntetni az elválasztó falat, és 

ez a megközelíthetetlen Világosság az Ő tüzes szeretet-lángolását az embernek 

ajándékozza, illetve az embert ebbe a tűz-lángolásba vonja, mint ahogyan a csipkebokrot is 

belevonta az ő lángoló szeretetébe. Az a teremtmény, az a csipkebokor nem éghet el abban a 

Tűzben, Aki az Isten, a jelenlevő végtelen Szeretet, a lét teljessége! (vö. Kiv 3, 2). 

 A lélek-menyasszony is ilyen égő csipkebokor lesz. Nemcsak a maga kis teremtményi 

lobogásra készsége van benne, mint ahogyan a csipkebokor fája el tud égni, hanem benne lobog 

a végtelen nagy isteni Tűz, anélkül, hogy elemésztené. Olyan ez, mint az örökmécses lobogása, 

amely a tabernákulumnál jelzi, hogy jelen van az isteni végtelen Szeretés, a mindent átjáró, 

felgyújtó Tűz, amely azonban nem halálra éget, hanem éltet. Azt akarja Isten, hogy Ő belül, 

választottjának a lelke mélyén eggyé legyen Vele, illetve a választott lélek az Ő bennünk levő 

végtelen Szeretet-lángolásával. A lélek-mennyasszony boldogan engedi, hogy Istennek ez a 

szeretető lángolása átjárja, lelkében lelkesítse. Az eggyé-vált szerelmesek hosszantartó, 



csendesen lüktető izzása ez. Tóbiás ezt így fogalmazta meg: Én magam is egész szívemmel 

Őbenne örvendezem (Tób 13, 7), vagyis lángolok a szeretettől. Ahogyan a kicsi gyermek is 

meg tudja tapasztalni akárcsak egy gyufaszálnak is az égető fájdalmát, úgy a lélek-menyasszony 

is meg tudja tapasztalni a benne felfakadt isteni Tűz lángolását, erejét, csendes, folyamatos 

izzását. Itt nem siránkozik az ember, mint az égési sérüléskor a fizikai fájdalomtól. Itt a 

gyönyörűség tölti be, talán csak azt a boldog felkiáltást tudja kipréselni ajkán: „Ó!”, vagy pedig: 

„Ó, Te!” Vagy így fejezi ki magát: „Ó, Te kimondhatatlan!” És hogy még édesebb legyen ez a 

szeretet-vallomás, folytatja: „Ó, Te kimondhatatlan én jó Uram, végtelen Szeretet-lángolás! 

Lángot lobbantasz fel belsőmben, mert Szeretet-lángolásoddal nemcsak beborítottál, hanem be is 

töltöttél. Bele is vontál a te szentháromságos életed Szeretet-közösségébe! Egész teremtményi 

létemmel, vagyis értelmemmel és szeretetemmel is benne lehetek  

 

 – a Te isteni létedben, Atyám,  

 – örökkévaló tudásodban, ó, Fiú, és 

 – mérhetetlenül lángoló Szeretetedben, ó Szentlélek!  

 

 Most már tudom, hogy nekem is tüzet adtál a mennyből. Tudom: Te előbb szerettél 

minket, engem. Nemcsak hiszem, hanem tudom is, hogy szeretsz! Olyan jó, hogy 

megismerhettem ezt a tüzes szeretetedet! Olyan boldog vagyok, hogy szeretsz engem! Úgy 

szeretnélek én is lángoló szeretettel szeretni Téged! Amikor a Szeretetedet árasztod belém, isteni 

Valódat ajándékozod nekem. Úgy szeretném én is egész lényemmel, elmém gondolataival, 

szívem vágyaival még jobban Neked adni magamat, hogy még jobban együvé lüktessen a két 

szeretet! A Tied, Uram, felülről, és az enyém innen, alulról! Uram, én csak egy kicsit 

ágaskodtam, Te pedig egészen lehajoltál hozzám. Betöltöttél, kinyilatkoztattad magadat 

nekem, tudást adtál Létedről, amely a Szeretet örök létezése. Szereteteddel nemcsak kívülről 

cirógattad meg lelkemet gyengéd szellő módjára (vö. 1 Kir 19, 12), hanem belső Tűz gyanánt 

bennem lobogtattad fel Szereteted lángolását. Ez a szeretet lobogás jobban árad, mint a hegyi 

patak vizének szökellése, vagy mint a nagy folyamok áradása, vízesése. Jobban lobog, mint a tűz 

lángnyelvének szüntelen lobogása. Jobban magával ragad, mint a lelket cirógató és az ég felé 

emelő legszebb zene harmóniája. Az égből érkező szeretet és a földről, az ember szívéből 

fakadó szeretet egybekapcsolódik. Jobban, mint két énekes hangja, akik ugyanazt az áriát 

éneklik. Egyesül, mint két szerelmes vallomása: „Szeretlek! Szeretlek!” A két szeretet egymásba 

fonódik, együtt lángol, egymásban van; jobban, mint a legszebb szerelmi vallomás hangja. 

Istennek és az embernek a szeretete egymásba simul, egymásban él: Te Uram, énbennem, én 

pedig tebenned, Uram (Jn 6, 56 ; Jn 14, 20).” 

  Micsoda boldogság ez: Az ember otthon lehet Istennél, Isten pedig otthon van az 

emberben! Isten és az ember együtt van, talán valahogyan úgy, ahogyan az áldott édesanya 

körülveszi és hordozza kicsiny magzatát.  

 Ebben az imaszakaszban is a lélek Istenben és Istenből él. A többlet azonban az, hogy a 

kicsiny teremtmény hordozza a nagyot. Az ember hordozhatja Istent!  

 Aranyszavú Szent Péter mondja: „Ahol az isteni Szeretet lángja felgyújtotta az emberi 

szíveket, és az ember érzésvilágát egészen betölti Isten szeretetének mámora, mint ahogyan a 

szerelemtől megsebezve kezdenek vágyódni arra, hogy testi szemmel is szemlélhessék Istent.” 

(147. szentbeszéd  II. 198). 

 Befejezésül XVI. Benedek pápa szavait idézném, amelyet a legfőbb szerzetesi 

elöljáróknak mondott Rómában 2006. május 22-én: „Az Úrhoz tartozni annyi, mint lángolni 

Isten Szeretetétől.” Ez a pápai tanítás nemcsak a szerzetesekre érvényes! Istennek ez a stílusa 

határtalan.  



 

Ezért mondja nekünk is:  

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

 

Mi pedig lángoló szeretettel válaszolhatjuk:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


