
 

207. Isten ragyogó Világosság Szent Péter apostolnak 

  

 

A Szentlelket hívogassuk a 259. számú énekkel: 

 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen  

 Mennyből Fényességedet, mennyből Fényességedet! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! 

 

 A Szentlélek Fényességéért imádkozunk. A megvilágosodás útján ugyanis Ő az, Aki 

létrehozza és kinyilvánítja számunkra Isten Világosságát. Nemcsak úgy, ahogyan Jézus jövendölte: 

Ő majd eszetekbe juttat mindent (Jn 14, 26), hanem sokkal jobban úgy, hogy Ő a Világosság, az 

Atya és a Fiú közötti Szeretés, Ő ennek a Szeretetnek a Lángolása.  

Most nézzük tovább ennek az isteni Fénynek a tanúit! Autentikus tanúk ők, akik 

megbízhatóan tudják közvetíteni számunkra, hogy Isten Világosság! (1 Jn 1, 5). Ábrahám, Mózes és 

a szent próféták, illetve az apostolok ennek az isteni Fénynek a hírnökei. Amit ők átéltek, az tehát 

nem egy kitalált élmény.  

 

 I. Péter apostol az isteni Fény tanúja 

 

 1. Maga hivatkozik rá: Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Jézus 

Krisztus csodálatos erejét, hanem mint a megdicsőülésének szemtanúi (2 Pét 1, 16). Ezért érdemes 

tanulmányoznunk az ő és társai élményeit. Kissé feldereng számunkra is az, hogy ki az a 

Világosság, Aki ránk is akar ragyogni. Ő a teremtetlen Fényesség, Aki egyrészt be akar tölteni 

bennünket Önmagával, másrészt az Ő lényének dicsőséges ragyogásába akar bevonni minket. Szent 

Péter azt mondja: Jól teszitek, ha figyeltek ezekre a prófétai jövendölésekre, mint sötétben világító 

mécsre, amíg fel nem virrad a nappal, és a hajnalcsillag fel nem kél a szívetekben! (2 Pét 1, 19). 

Tehát figyelnünk kell a szent próféták és az apostolok tanúbizonyságára!  

 

 2. Péter apostol is ismeri azt a helyzetet, amikor még nem virradt fel a nappal, még sötét van. 

Megadja a megoldást: Figyelemmel kell várakozni, mert majd felvirrad! Most indítsuk fel a 

szívünkben ezt a várakozást a Fény után, ezt a lelki éhséget a Fény után, a napfelkeltével hozzánk 

érkező isteni Nap után! Az éjszaka hűvösén, a csendben – amikor a természet is alszik –, az üde 

levegő úgy feltölti az életünket! Az ember azonban nemcsak az orrával tudja érzékelni a 

megfoghatatlan, vagyis a minket valóságosan körülvevő levegőt, hanem a léleknek is vannak 

„pórusai”, amelyek az orrnál jobban ráéreznek a minket meglátogatni akaró Úr Létére. Szívjuk be 

Őt most lelkesen! Ahogyan az ember az ózondús levegővel betöltődik, és élvezi annak éltető erejét, 

úgy próbáljuk gyönyörűségünket találni abban az Istenben, Aki be akarja tölteni a sötétségünket az 

Ő Világosságával, Aki a felkelő napnál is fényesebben akar felragyogni számunkra! 

 

 3. Már elmélkedtünk arról, hogy a Tábor-hegyen Péter hogyan részesült Jézus Istenségének 

látomásában (34. sz. imaóra). Elmélkedtünk arról is, hogy Pünkösd vasárnapján a Szentlélek tüze 

hogyan ragyogott rá és az apostolokra, amikor a Szűzanyával együtt imádkozva várták a Szentlelket 

(206. sz. imaóra). Ezek azonban a közösségben megélt élmények voltak.  

 

 II. Most elmélkedjünk Szent Péter egyéni élményeiről az Úr Világosságával 

kapcsolatban! 

 

 1. Amikor az első vértanú, Szent István vértanúsága után a jeruzsálemi egyház Jézus 

parancsa szerint: – Tegyetek rólam tanúságot Jeruzsálemben, azután Júdeában és Szamariában, 

tehát a környező tartományokban, sőt egészen a föld végső határáig, (Ap Csel 1, 8) – elindult a 

térítő útra, akkor Péter Szamaria tartomány tengerparti városába, Cezáreába ment. 

 Péter ugyanis Cezáreában, amikor a nap hatodik órája felé felment a ház lapos tetejére 



 

imádkozni, elragadtatásba esett. Látta, hogy megnyílik az ég. Ekkor az Úr a következő tanítást adta 

neki: Amely állatokat az Úr tisztává tett, te ne tartsd tisztátalannak! (ApCsel 10, 9-11. 15), vagyis 

Jézus tanítványa számára minden állat ehető. Ahogyan István diakónus is, amikor megkövezték, 

látta a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogyan Isten jobbján áll (ApCsel 7, 56), úgy Péter 

apostolnak is megnyílt az ég. A megnyílt ég látomása azt jelenti, hogy az elragadtatásba esett ember 

betekintést kap a szentháromságos egy Isten mennyei dicsőségébe. Hiszen az ég, a mennyország 

nem más, mint a szentháromságos egy Isten Szeretetközössége, amelybe Jézus, mint ember 

felvétetett. Az „Isten jobbján áll vagy ül” kifejezés azt jelenti, hogy a szentháromságos egy Isten 

Jézust emberi mivoltában is megdicsőítette: egészen részese az Istenségnek, benne lakozik az 

Istenség egész teljessége (Kol 2, 9). (Ott a mennybe felvett Szűzanya is, meg a többi szent 

részesednek Istennek ebben a ragyogó, dicsőséges Lényében.) Bár Péter a joppei imádság idején, 

tehát dél táján már megéhezhetett, ez az élménye mégsem egy éhességétől alélt ember kusza 

gondolatsora, hanem egy olyan impresszió, benyomás, Istentől kapott élmény, amely Péter és 

nyomában az egész kereszténység életét megváltoztatta:  

 

 2. Jézus tanítványai ugyanis már nem kötelesek az ószövetségi törvény étkezési előírásait 

megtartani. Vannak étkezésre alkalmas állatok, amelyek rituális szempontból azonban tisztátalanok. 

Ilyen például a zsidóság számára a sertés is. Vagy az állat levágásánál ki kell csorgatni a vért, hogy 

az hús kóser legyen, tiszta vagyis rituális szempontból is fogyasztásra alkalmas legyen.  

 Péter tehát itt egy olyan benyomást kapott, amelyet az élete végéig sem felejtett el. Az igazi 

kegyelemnek – tehát annak az eseménynek, amelyet a lélek Istentől kap – az a jellemzője, hogy a 

hatása tartós. Az ember felébredve egy álmot már elfelejt. Amit azonban az Úristen akar 

ajándékozni nekünk, az akár egy életen át is megmarad, és életet alakító tényező lesz. Isten így tud 

üzenni az embernek. Akkor nyugtathatjuk meg a szívünket, ha az üzenet jó gyümölcsöt hoz. A jó fát 

a jó terméséről lehet felismerni (Mt 12, 33), mondja Jézus.  

 Péter a ház tetejére ment fel imádkozni, amely a keleti építészet stílusa szerint lapos volt. Ez 

az építészeti megoldás ugyanis nemcsak arra alkalmas, hogy az ember ott napozzon, hanem arra is, 

hogy azon a helyen imádkozva jobban bele tudjon merülni az isteni napsugárzásába, hiszen a 

magasban az ember valamiképpen közelebb van az éghez. 

 

 3. Ha kitesszük magunkat az imádság lehetőségének, ha igyekszünk felmenni evilág 

nyüzsgésének vagy az otthoni lakás kényelmessége fölé, akkor a lélek valahogy alkalmasabbá 

válik az imádságra, az Istenre való figyelésre, a mennyország megnyílásának észrevevésére. 

Ugyanis Isten, amikor elküldte Egyszülött Fiát, kitárta nekünk a mennyország ajtaját. Csak észre 

kell vennünk a megnyílt eget, csak nekünk kell felemelnünk oda a tekintetünket, ahol a 

szentháromságos egy Isten lakozik, és közölni akarja magát. Hiszen az Atya és a Fiú közötti a 

közösség, a szüntelen önközlés a Szentlélek!  

 Irányítsuk tehát imádkozó lelkünket a megnyílt ég felé Péter apostollal együtt! Ha pedig az 

Úr úgy méltóztatik rendelkezni, hogy magához akarja ragadni a szívünket, akkor engedjük egészen 

érvényesülni Őt. Ha még a hitnek és nem a megtapasztalásnak a szférájában tart bennünket, akkor 

boldog alázattal vállaljuk ezt, hiszen hitünkkel fel tudunk pillantani imádságunk hegyéről a 

mennyország megnyílt kapujához!  

 Most ezt a hitet indítsuk fel: „Istenem, Atyám, hiszem, hogy számomra is megnyílt a Te 

országod! Krisztus Urunk által ugyanis szabad utunk van Tehozzád (Ef 2, 18).”  

  

 III. A Fény az angyalok jelenésekor Isten ragyogását tükrözi 

 

 1. Ahogyan az Egyház továbbterjedt, és már az antiochiai egyház Szíriában is egyre jobban 

bontakozott, Kr. u. 44-ben Heródes király elfogatta az egyház néhány tagját, s az idősebb Jakabot, 

János testvérét karddal kivégeztette. Mivel látta, hogy ez megnyeri a zsidók tetszését, tettét azzal 

tetézte, hogy Pétert is letartóztatta a kovásztalan kenyér, vagyis húsvét ünnepe idején. Lefogatása 

után börtönbe vetette, és a négytagú katonai őrség gondjára bízta. Az volt a szándéka, hogy Húsvét 

elmúltával a nép elé vezetteti. Míg Pétert a börtönben fogva tartották, az egyház szüntelenül 



 

könyörgött érte Istenhez. Akkor éjszaka hirtelen megjelent az Úr angyala mellette. A helyiséget 

pedig Fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és e szavakkal ébresztette fel álmából: 

„Kelj fel gyorsan!” Erre a bilincsek lehullottak kezéről. Azután kivezette őt a börtönből (ApCsel 

12, 1-9). Az akkori világításra gondoljunk, ami legfeljebb néhány mécses lehetett, hogy a katonák – 

akik a börtön ajtaja előtt kívül őrködtek – szemmel tarthassák az ajtót, hogy lélek az ajtón se ki, se 

be nem mehetett, legalábbis úgy gondolták. De van egy olyan Lélek, az angyal, amely erősebb, mint 

az emberi gondolat és hatalom.  

 

 2. Az angyal jelenése fénnyel kapcsolatos. Názáretben a Szűzanya, Betlehem éjszakáján 

pedig a pásztorok is fényjelenséget láttak. Az angyal ugyanis szüntelenül Isten színe előtt áll. Jézus 

így mondja: Az angyalok szüntelenül látják Mennyei Atyám arcát (Mt 18, 10), vagyis az ő lényükön 

az Istenség ragyogása tükröződik, mint tükörben a nap. Nem az ő fényük ez, hanem Isten 

ragyogása. 
  

 3. Amikor mély álmából valakit felébresztenek, akkor sokszor maga sem tudja, hogy éjszaka 

van-e vagy nappal, álmodik-e, vagy valóság az, ami vele történik. De a börtönben Péter látta azt az 

ismerős Fényt, amely Jézus arcáról ragyogott; amely a Szentlélek tüzes ragyogása volt Pünkösd 

napján. Micsoda Fény az, amelynek a hatására lehullanak kezéről a bilincsek, amelyek kettős 

lánccal voltak összekötve, s a lánc egyik vége Péter kezén, a másik vége a mellette alvó katona 

kezén volt. Bal kezén ugyanígy, hiszen a két katona között aludt kettős lánccal megbilincselve. A 

másik két őr pedig a kapu előtt tartotta szemmel a börtön ajtaját (ApCsel 12, 6). (Úgy látszik, ez 

tanítás arról is, hogyha valaki hagyja, hogy ráhulljon Isten ragyogó Fényessége, akkor 

lehullanak róla a bilincsek, a kötelékek, a láncok, amelyek az evilághoz kötik. A rabság 

megszűnik. A lélek szabaddá lesz. Csak hallgassunk az angyal szavára, csak kövessük az angyal 

vezetését!) Amikor azután kint az utcán az angyal hirtelen eltűnt mellőle, akkor Péter magára 

eszmélt, és felkiáltott: „Most már igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett Heródes 

kezéből!” (ApCsel 12, 10-11). Itt a tudáson van a hangsúly, a misztikus élményen, a 

megtapasztaláson, a titokzatos Valóság átélésén. Péter valami olyan tudásra tett szert, amelyet 

különben nem kapna meg az ember. Kivéve akkor, ha Isten ezt neki ajándékozza.  

 

 4. A hit is ismeretet közöl Istenről, de ebben az ismeretben az ember nem érzi át a hit 

tárgyát, akire vonatkozik a hitünk élménye az imádságunkban. Isten léte a hit szférájában rejtve 

marad számunkra. A misztikus imádságban olyan titokzatos valóságot tapasztal meg az ember, 

amelyet a maga erejével nem tud előidézni, de belül, lelke legmélyén belső tapasztalása van 

Istenről: Tudja, hogy ki az Isten, és mit művel az emberrel, amikor közli vele az Ő Szeretetét, 

Világosságát, Jóságát és Szentségét. Ezek olyan élmények, amelyeket az ember egyértelműen Isten 

ajándékának tud tekinteni. Mit ajándékoz Isten? Önmagát. Szent Péter így mondja: Az istenfélő 

életre szolgáló összes javakat (tehát ajándékokat) isteni hatalma az Ő megismerése által juttatta 

nekünk, és az Ő Dicsőségével és az erejével meghívott minket. Így váltotta be nekünk legszebb és 

legnagyobb ígéreteit, hogy ezek réven az isteni természet részesei lehetünk (2 Pét 1, 3-4). Az isteni 

természet részesei! Az embernek nem jár ki az a nagy ajándék, hogy Isten Önmagával gazdagítsa őt. 

A teremtmény mindig kicsiny lény a nagy, hatalmas, teremtő Istenhez képest! Isten mégis képesít 

bennünket ilyen emberfeletti, vagyis ilyen a természetünket meghaladó életre, amikor az Ő életét 

belénk ajándékozza. Mint ahogyan a teremtéskor Ádámba az élet leheletét, a lelket ajándékozta, úgy 

az újjáteremtéssel – amelyet mi Krisztustól a keresztségben kapunk – az Ő isteni Életét leheli 

belénk a Szentlelke által. Ezt az Életet Egyszülött Fia szerezte meg számunkra a kereszthalálával és 

feltámadásával. Ezt az isteni életet azonban nem látjuk magunkban. Péter apostol is nagyon jól tudja 

azt, hogy a korabeli keresztény testvérek is hiányolták ezt az istenlátást, ezt az istenélményt, 

amellyel szerették volna megtapasztalni Istennek ezt az önmagát ajándékozó Szeretetét, ezt a 

bennük való Életét. Ezért mondja: Őt bár nem láttátok, szeretitek. És mivel most látatlanul hisztek 

benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját, 

lelketek üdvösségét (1 Pét 1, 8-9), vagyis az üdvösség Istenében való részesedést, a mennyei életet. 

Akik úgy tudnak hinni Istenben, hogy nem látják az Ő ragyogó lényét, és „csak” Jézus szava és az 



 

apostolok tanúságtétele miatt hisznek a dicsőség Istenében, Aki Egyszülött Fiában nekünk 

ajándékozta magát szeretetből a Szentlélekben, azok nem a megtapasztalás, vagyis a tudás 

szférájában, hanem a hit szférájában találkoznak ezzel az isteni Fényességgel. A megtapasztalásból 

és a hitből fakadó ismeret is biztos tudást ad, mert Istenbe kapcsol bele.  

 

 5. Péter apostol megdicsőült örömről és kimondhatatlan örömről beszél, amellyel majd 

örvendeznek Jézus tanítványai. Ez emberi dadogás az Istenség kimondhatatlanságáról és 

dicsőségéről, mert a benne való részesedés örömmel tölti el az embert. Olyan örömmel, amelyet az 

emberi nyelv nem tud kimondani. Hogyan is tudná a véges a Végtelent kimondani? És mégis véges 

emberi lényünket az Úr betölti az Ő végtelen dicsőségével! De az is nyilvánvaló, hogy aki 

számára kinyílik a mennyország, és valamit lát Isten dicsőségéből, az szeretne még többet birtokolni 

ebből a ragyogó, fölséges és dicsőséges Lényből, Istenből!  

 Ezért Jézus tanítványainak minden vágya az a végső találkozás Istennel, amelyet Ő 

megígért az Őt szeretőknek (Jak 1, 12). Péter apostol pedig így mondja: Ha majd megjelenik a 

legfőbb Pásztor (tudniillik a világ végén), elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját (1 Pét 5, 

4). Soha el nem múló koszorúról van szó. A koszorú a győztesek jelvénye. Azok kapják, akik 

mindvégig hűségesen harcoltak, vagy a pályát végigfutották. Pál apostol is mondja: A versenyzők 

hervadó babérért, mi pedig hervadhatatlanért küzdünk (1 Kor 9, 25). Azért hervadhatatlan az a 

koszorú, amelyet az Úr ad nekünk, mert részesedés lesz az Ő dicsőségéből. Amit a szentek feje 

felett glóriaként, a dicsőség jeleként szoktunk ábrázolni, annak a valósága ebből forrásozik. Minél 

jobban befogadja az ember a dicsőség Urát, annál jobban átragyog rajta Isten Fényessége! Jaj, de 

sokat kell még tisztulnunk, megszentelődnünk, hogy Istennek ez a dicsősége átragyogjon rajtunk!  

 

 6. Péter apostol utal arra, hogy Jézus Krisztus megdicsőülésének ők szemtanúi voltak a szent 

hegyen (vö. 2 Pét 1, 17). Ez a szemtanúi élmény azt is eredményezte, hogy ők nemcsak látták Jézus 

jövendő megdicsőülését, hanem már részesedtek is ebből a dicsőségből. Mi vele voltunk a szent 

hegyen – mondja. Nem a hegy a lényeges itt, hanem az isteni dicsőség, amely a hegyen eláradt Jézus 

emberségén.  

 Úgy látszik, hogy aki felmegy Jézussal a hegyre, s maga mögött hagyja addigi önmagát, 

életét, elfoglaltságait, tevékenységét, az a szemlélés által részesedik az isteni dicsőségben, a 

dicsőséges Isten ragyogásában. A szemtanú arról tanúskodik, amit látott. A Krisztussal a hegyre 

felmenő ember már valamit megláthat az Istenség dicsőségéből, abból a Fényességéből, Aki az 

Isten! 

 

 Legyünk készen arra, hogy majd ránk ragyog Istennek ez a ragyogó Lénye! Szívjuk 

magunkba ezt a legfinomabb levegőnél is gyönyörűségesebb, éltető, minket körülvevő Valóságot! 

Engedjük, hogy ragyogó Lénye ránk sugározzon, illetve átjárjon bennünket! Jézus beszél az 

emberről, akiben sötétség van (Mt 6, 23), de azt is mondja, hogy lelkünk sötétsége helyébe Ő a lélek 

Világosságát hozza (vö. Jn 12, 36). Minél jobban befogadjuk ezt az isteni Fényt, annál jobban 

megtapasztalhatjuk, hogy Isten ragyogó Lénye körülvesz, átölel, magába ölel minket!  

 Nem véletlenül imádkozik így az Egyház: „Istenünk, dicséret és hála Neked igéd asztaláért, 

amelyet az apostolok terítettek meg, hogy ott Világosságot és örömet találjunk.” (Az Imaórák 

liturgiája, Apostolok közös zsolozsmája, Reggeli dicséret fohászai): Az apostolok, akik találkoztak 

a Fénnyel, Isten ragyogó Lényével, tanúságot tudnak tenni előttünk a Fényről, a Világosságról, és 

ezt Urunk akaratából nekünk is közvetíteni tudják.  

 Persze hogy az ember hálálkodik Istennek, hogy az Egyházon keresztül ilyen nagyszerűen 

megnyitotta számunkra a lehetőséget, hogy mi is részesedhessünk Istennek abban a Létében, Aki 

maga a Világosság, az Öröm és a Szeretet! 
 

Befejezésül a dicsőségesen feltámadt Urat dicsőítsük a 86. számú énekkel:  

 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség  

 A feltámadt Úrnak, húsvéti Báránynak 



 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség! 


