
 

 

 

 

294. A misztika és a misztikus tapasztalat 

 

 

Imádkozzuk a 74. számú éneket:   

 

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, 

 Istennek vérző Fia! 

 Tűrés példája, szentség formája, 

 Ó lelkünk drága díja! 

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 

 Mennyeknek édessége! 

 Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál, 

Ó lelkek üdvössége! 

 

I. A misztikus imádság 

 

Amikor a szemlélődő imádságot, vagyis a misztikus imádságot akarjuk jobban tanulmányozni, 

akkor tisztáznunk kell még a fogalmat, hogy miből is származik ez a misztikus imádság: 

 

1. Melyik szóból származik a szemlélődő imádság?  

A görög szó: müo azt jelenti, szemet lecsukni, magába szállni. Ezzel tulajdonképpen 

kifejezésre jut az is, hogy a misztikus imában nemcsak lecsukjuk a szemet, hanem becsukjuk az ajkat 

is. Azzal, hogy nem mondunk ki egy szót, kifejezésre jut az is, hogy a titkot – amelyet megismerünk 

egy beavatott közösségben, egy közösség beavatott tagjaként – azt befogadjuk és megőrizzük. A 

görög ige, a müo azt is jelenti: amikor a szemünket behunyva, ajkunkat lecsukva magunkba szálltunk, 

akkor belül kezdünk el látni.  

 

2. Mit láthat az ember a belső látással? 

Megint csak a görög szóhasználatot hívjuk segítségül: misztész titkot jelent, elsősorban vallási 

titokra vonatkozik ez a szó. Ebből a misztész szóból származik azután a görög miszerion szó, amit 

latinul miszteriumnak mondunk. A miszterium eredetileg bizonyos pogány istentiszteleti cselekmények 

neve, amelyeket azért végeztek, hogy általuk az Istenséggel közelebbi kapcsolatba jussanak, viszont 

erről a beavatottaknak hallgatniuk kellett. Tehát a miszteriont, vagy latinosan miszteriumot, ezt az 

elzárt, csak beavatottak által ismert dolgot vagy cselekményt titokban kellett tartaniuk mások 

előtt.  

 

3. Ki a misztikus?  

A misztikus a homályban, a lehunyt szemmel is látó ember, aki a misztériumban, Isten 

elrejtett, titokzatos Valóságába beavatást, bevezetést nyer. Ezt a fogalmat már használhatjuk a 

Katolikus Egyház, a katolikus vallás körén belül is.  

A misztikus szót egyrészt tehát magukra a jelenségekre és az élményekre alkalmazzuk, 

amelyeket az imádság folytán az imádkozó ember megél, másrészt a misztikus szót azokra a 

személyekre alkalmazhatjuk, akik alanyai a misztikus élményeknek. Azokat, akik a misztikus 

élményekkel, vagy a misztikus jelenségekkel tudományosan és szakszerűen foglalkoznak, lehet esetleg 

misztikusnak nevezni, de nem a szó vallási értelmében, hanem a misztika tudományával foglalkozó 



 

embereknek kell pontosabban mondanunk őket. A misztikus szó tehát tágabb értelemben rejtelmeset, 

titokzatost, megmagyarázhatatlant jelent. Igazi értelmében pedig a túlvilági, vagyis az ember 

természetét meghaladó, vagy más szóval természetfeletti elemnek közvetlen megnyilatkozása a látható 

világban, vagy annak közvetlenül, tapasztalati módon való megérzése az emberben, az ember által.  

Isten a végtelen titok. Az Ővele való találkozás egy titokzatos találkozás. Emberi szóval 

kidadogni alig lehet. Így akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden természetfeletti dolog 

egyúttal misztikus is.  

 

4. Mi a misztika? A titokzatos Istennel való egyesülésnek, azaz a misztikus élményeknek a 

gyakorlata, illetve ezeknek az élményeknek elmélete, rendszeres ismertetése. Tehát ha úgy vesszük, a 

misztika egy tudomány, a lelki teológia egy szaka. Misztikusnak mondjuk az Istennel való egyesülés 

útjának a legteljesebb, legmagasabb fokozatát. Via unitíva, az Istennel való egyesülés életszakasza, 

imaszakasza. Az első volt ugye a megtisztulás útja, a második a megvilágosodás útja.  

Személyre is alkalmazzuk a misztikus jelzőt. Azt mondjuk misztikusnak, aki tapasztalatból 

ismeri a misztikus egyesülés útját. Ennek a misztikus egyesülés útjának a lényege a misztikus 

megismerés, a titokzatos Istennek a megismerése, megtapasztalása Krisztus követés által. Egy nagyon 

lényeges támpont az életünkben: az imaéletünkben is Krisztust kell követnünk! Az Istennel való 

kapcsolatunkban is Krisztus a példa, a minta!  

 

5. Mi a terve Istennek az emberrel?  

Elvezetni őt az üdvösségre. A Bibliából ezt kiolvashatjuk. Isten örök üdvözítő terve az volt, 

hogy mi fiai legyünk Fiában, Jézus Krisztusban. Micsoda felmagasztalása az embernek – a 

paradicsomkertben az ember ősi vágya olyannak lenni, mint Isten (vö. Ter, 3, 4-5) – Krisztus által 

teljesül. Krisztus ugyanis isteni életet tud adni mindannak, Aki hisz Őbenne. Krisztus nem szégyelli, 

hogy testvéreinek hívjon minket... A gyermekeknek teste, vére közös, ugyanúgy részesül Krisztus is 

ebben (Zsid 2, 11.14). A hívő a Szentlélek által részesedik Krisztusnak nemcsak életében, de halálában 

és feltámadásában is (vö. 2 Tim 2, 11-12; Kol 2, 12; Róm 8, 17). Szent Pál ezt a sorsközösséget főleg 2 

Tim 2, 11-12-ben, Kol 2, 12-ben, Róm 8, 17-ben fejezi ki. Tehát a legnagyobb isteni terv részese lesz 

az ember, amikor Isten arra hívja, hogy az Ő Fiával gyermeke legyen! Ezt általában a hit 

szférájában élhetjük meg, vagyis a nem látható Isten Valóságának elfogadása tényével. A hit ugyanis 

bizonyosság a nem látható dolgokról (Zsid 11, 1). Amikor Isten kegyelmi ajándékkal kiválasztja 

magának az embert, hogy a gyermeke legyen, akkor azonban Ő olyan jóságos Atya, hogy gyengéd 

szeretetét megtapasztalható módon is közölni akarja velünk, emberekkel.  
 Nos, ez az Isten megtapasztalása az istenismeretnek egy különleges fajtája, egy tudás Istenről. 

Ezt mondjuk misztikus, vagyis titokzatos tudásnak. Ez az, amire a görög miszterion szó utal, az ember 

Istennel közelebbi kapcsolatba juthat. Ez az istenismeret azonban nem az emberi gondolkodás, értelmi 

erőfeszítés által következik be, tehát nem a fontolgató megismerés segítségével az elmélkedés útján. A 

misztikus tudás az isteni Valóság közvetlen megtapasztalásának eredménye.  
 

6. Aquinói Szent Tamás a Summa Teologiae című munkájában azt írja: „A második 

megismerési mód tulajdonképpen az isteni jóság tapasztalati megismerése. Affektív, vagyis 

érzelmekkel teli, gazdag megtapasztalása. Az imádkozó ember megtapasztalja Isten édességének ízét 

(vö. 1 Pét 2, 3), illetve Isten akaratának, más szóval szeretetének feléje áradó jóindulatát. A 

hétköznapi életben is jól tudjuk, hogy az élmények, a megtapasztalások milyen boldogító tudást 

közölnek a Valóságról, a természet szépségéről, nagyságáról. A mikrokozmosz vagy a makrokozmosz 

harmóniájáról, vagy a másik személy szeretetéről. Ennek a tapasztalati ismeretnek az alapja 

végeredményben önmagunk, de lehet mások tapasztalat szerzése is. Tehát a tapasztalat szó nem pusztán 

arra vonatkozik, ami az érzékszerveinkkel észlelhető, hanem magában foglalja mindazt, ami az 



 

érzékelő megismerés kapcsán akármilyen formában meghatározza a tudatunkat. Mások tapasztalatát 

akkor is átvehetjük, elméletileg megismerhetjük, ha mi azt érzelmileg talán nem is tapasztaljuk meg.  

 

II. Nézzük a misztikus tapasztalás néhány példáját! 

 

Próbáljunk más személyek lelki élményébe betekintést kérni, hogyan látták ők lelkük mélyén az 

ott jelenlevő Istent, hogyan találkoztak Vele:  

 

1. Szent Ágoston – a Vallomások-ban írja: „Számára az igazi istenismeret legfőbb akadálya az 

volt, hogy nem volt képes a szellemi létezőt valóságként felfogni. Hogyan lehet valóság az, ami nem 

tapintható, aminek nincs kiterjedése?” Ezért azután Istent nem tudta igazán elgondolni. Amikor azután 

így tépelődve kezébe került Plotinosz műve, ezt olvasva egy istenélményhez jutott, amelyben 

felfedezhetők a misztikus megvilágosodás jellemző vonásai. A következőket írja: „Ez figyelmeztetett 

arra, hogy önmagamba térjek, mire Uram, a Te vezetéseddel magamba szálltam. Erre azért voltam 

képes, mert Te lettél a segítőm. Magamba tértem, és mintegy lelki szememmel láttam a szememen, 

sőt értelmemen is túlemelkedve egy el nem múló Fényt. Nem közönséges, és minden élőlény számára 

látható fényt. Az a fény nemcsak a közönséges fénytől nagyságrend szerint eltérő, annál sokkal 

fényesebben világító fény volt. Nem erről volt itt szó, az a fény másfajta, mindezektől teljesen 

különbözött. Nem úgy haladta meg az értelmemet, mint ahogy az olaj úszik a vízen, vagy ahogy az ég 

van a föld fölött. Magasabb rendű volt: Ő hozott létre engem, magam pedig alá voltam vetve Neki, 

amennyiben Tőle eredtem. Aki ismeri az igazságot, ismeri Őt, és aki ismeri Őt, ismeri az 

örökkévalóságot. A szeretet az, amely ismeri Őt. Ó, örök Igazság, igaz szeretet és szeretetreméltó 

örökkévalóság! Te vagy az, Istenem, éjjel-nappal Hozzád sóhajtozom. Mihelyt Téged így 

megismertelek, felemeltél engem, hogy lássam: azt, amit látok, a Valóságot; és egyben lássam, hogy én 

még nem vagyok az a valóság, aki igazán lát. Izzó sugárzásoddal felkorbácsoltad tekintetem 

gyengeségét, és a szeretettől, meg a szorongástól megrendültem, és felismertem, hogy messze vagyok 

Tőled, egy másik birodalomban… Így szóltam: Vajon az igazság semmi, csak azért, mivel sem a véges, 

sem a végtelen térben nem terjeszkedik el? A távolból kiáltottál. Ellenkezőleg, Én vagyok, Aki vagyok 

(Kiv 3, 14). Meghallottam ezt, mint az a valaki, aki a szíve mélyén hall, és lehetetlen volt számomra, 

hogy kételkedjem. Inkább kételkedhettem volna abban, hogy élek, mintsem annak az igazságnak a 

valóságában, melyet azzal az értelemmel ismerünk fel, ami Általa létrejött (vö. Róm 1, 20).” 

Szent Ágoston tehát megértette: Isten megismeréséhez egy különleges összeszedettségre van 

szükség: felül kell emelkedni minden megismerésen, amely okoskodik, fogalmakra támaszkodik. 

Ezt másutt így fejezte ki: „Ne törekedj kifelé, hanem szállj magadba, a belső emberben lakik az 

igazság! Ha magadban felfedezted saját változékony természetedet, haladd meg magadat! Törekedj 

afelé, ahonnét az értelem fénye ered!” Ezzel a felismeréssel kapcsolatban Ágoston egyben tudja azt is, 

hogy az ember ezt a fajta összeszedettséget – amelyben valóban túlemelkedhet a véges valóság 

elgondolásán – nem képes magától elérni. Isten adománya által nyílik meg számára az a látás, mely 

mindent új fényben tüntet fel, mivel minden tapasztalás és megértés eredetével hozza kapcsolatba. 

Vagyis Ágoston megtapasztalja az abszolút, a tulajdonképpen egyetlen igazi Valóságot. Egyben 

felismeri a maga függőségét, teremtett voltát, esetlegességét. Világossá válik számára az is, hogy Isten 

nemcsak Igazság, hanem egyszersmind Szeretet is! (1 Jn 4, 8). „Ez a szeretet az, amely ismeri Őt.” A 

szív – amely ebben az összefüggésben a következtetéseket levonó értelemnél magasabb-rendű 

képességet jelent – hallja az itt elhangzó szót (Vallomások 7. könyv, 10. fejezet).  

 

2. A misztikus tapasztalás másik példája legyen André Frossard francia író és publicista. 

Édesapja a Francia Kommunista Párt titkára volt. Minden vallásos nevelés nélkül, tehát ateista 

környezetben nőtt fel. 21 éves korában a vele egyidős hívő, katolikus barátjával, André sokszor 

beszélgetett, vitatkozott vallási kérdésekről. Egyszer a barátjának eszébe jutott, hogy gyónni akar az 



 

Örökimádás kápolnájában. Megkérte Andrét, várjon rá az autóban. Mivel a dolog kissé elhúzódott, 

André utánament a templomba. Azzal, ami akkor történt, csak 30 évvel később lépett a nyilvánosság 

elé. Bár családjának, ismerőseinek hamarabb is beszélt az élményről, de általában kinevették. Feltette 

magában, csak akkor fog részletesen erről az élményről beszámolni, ha már saját erejéből kivívta 

magának, hogy komolyan vegyék. A 60-as évek felé, amikor már jó nevű író, megjelent könyve: Isten 

létezik, találkoztam Vele! Beszámolójának a csúcspontja:  

„Mindenekelőtt belém adattak e szavak: ’lelki élet.’ Nem nekem mondják őket, nem magam 

formálom ki őket. Úgy hallom ezeket, mintha halk hangon egy személy – aki látja azt, amit én még 

nem látok – ejtené ki őket mellettem.  

Mihelyt e halk előjáték utolsó szótagja – tudniillik, hogy lelki élet – elérte tudatom küszöbét, 

újra mozgásba lendül a lavina. Nem azt mondom, hogy megnyílik az ég, nem nyílik meg, hanem rám 

szakad. Hangtalan távoli villámlás módján hirtelen kivilágítja cikázó Fényével a kápolnát, 

amelyben – honnan is sejthettem volna – titokzatos módon be volt zárva. Hogyan írjam le ezt ezekkel 

az elkoptatott szavakkal, amelyek felmondják a szolgálatot? Azzal a veszéllyel járnak, hogy 

meghamisítják a gondolatot a képzelet számlájára írva azt. A festő, akinek megadatik, hogy ismeretlen 

színeket szemléljen, mivel fesse meg őket? Egy végtelenül áttetsző, szétrombolhatatlan kristály ez, 

amelynek fényessége majdnem kibírhatatlan (egy fokkal több megsemmisítene engem). Egy inkább 

kékes fény, egy világ, egy másik világ, melynek ragyogása és telítettsége olyan, hogy vele szemben ez a 

mi világunk a végig nem álmodott világ, a végig nem álmodott álmok elfoszló árnyának tűnik. Ez a 

valóság, ez az igazság, ezt látom a sötét partról, ahol fogva vagyok tartva. Egy rend létezik a 

Mindenségben, és ennek a csúcsán, a csillogó ködfátyolon túl, ott van Isten bizonyossága! 
Bizonyosság, mely Jelenlét; Bizonyosság, mely Személy. Annak a Személye, Akit egy másodperccel 

előbb még tagadtam, Akit a keresztények Atyánknak neveznek, és Akinek szelíd jóságát magamon 

tapasztalom. Szelídséget, mely semmi máshoz nem hasonlít, mely nem az a néha ezzel a szóval jelzett 

passzív tulajdonság. Szelídséget, amely felülmúl minden erőt, mely meg tudja törni a legkeményebb 

követ is, és még azt is, ami keményebb, mint a kő, tudniillik az emberi szívet. Ennek a Valóságnak 

lenyűgöző betörését egy öröm kíséri, amely nem más, mint a halálból kiszabadult, vagy annak a 

hajótörött ujjongása, akit még idejében kimentettek a vízből. Azzal a különbséggel persze, hogy 

számomra csak abban a pillanatban, amikor úgy éreztem, hogy az üdvösség felé ragadnak, lesz 

egyáltalán tudatossá, micsoda mocsárban merültem el anélkül, hogy tudtam volna. Én, aki félig 

benne vagyok, felteszem magamnak a kérdést: Hogyan is élhettem és lélegezhettem benne? 

Mindezek az érzések, melyeket megpróbálok a gondolatok és képek erőtlen nyelvén kifejezni, 

egyidejűek, és átjárják egymást, és még évek múlva sem tudom tartalmukat kimeríteni. Mindezt 

…annak az Egynek Jelenléte uralja, Akinek nevét soha többé nem tudnom leírni anélkül, hogy ne 

fogjon el az aggodalom, hogy valamikor megsérthetném a szeretetét. Előtte állok, mint egy gyermek, 

aki oly szerencsés volt, hogy bocsánatot nyert, és azzal a tapasztalattal ébredt fel, hogy minden 

ajándék!” 

 

A keresztény ókorból, és a XX. századból egy-egy misztikus tapasztalást próbáltunk 

megismerni. A megadott példákból már valamennyire látható, hogy miben is különbözik az 

Abszolútum, vagyis Isten misztikus megismerése a „közönséges”-nek nevezhető istenismerettől, azaz a 

feltétlen Valóságnak attól a megismerésétől, mely vagy a következtető gondolkodásból, tehát az 

elmélkedésből indul ki, vagy pedig a vallásos értelemben vett hit által jön létre.  

A misztikus megismerésre tehát jellemző, hogy hatalmába keríti az embert, nem lehet 

„betervezni”, ez egy ajándék. Nem lehet rá szert tenni abban az értelemben sem, hogy bizonyos 

gyakorlatok segítségével létre lehetne azt hozni. Csak teljesen önzetlenül lehet rá törekedni. Úgy, 

hogy az ember előkészíti magát hűséges, kitartó imaélettel és önzetlen szeretetből fakadó 

tettekkel, erénygyakorlatokkal. Anélkül azonban, hogy mindezt azzal a céllal tenné, hogy Isten 

misztikus megtapasztalásában ő részesülhessen. 



 

Tehát a misztikus tapasztalásban – úgy mondjuk: – egyszerű látásról van szó, nem a 

következtetés, a gondolkodás útján történő megismerés látásáról. Simplex intuitus-nak mondja a 

teológia, egyszerű rálátás, ráérzés, „belső” látás, mely nem a szem közvetítésével jön létre.  

A misztikus számára tehát élményszerűen tudatossá válik az isteni lét. Megtapasztalja, hogy 

Isten – ez az egészen Más – mégis számára felfogható. Ezt a kimondhatatlant, ezt az egészen más 

Valakit ismeri meg a misztikus. Ezért van az, hogy az ember ezt a mérhetetlen nagy Valóságot 

képtelen leírni. Itt a földön ez az istenismeret mindig is misztikus marad, tehát valahogy homályos, ez 

még nem a mennyei boldogságban megvalósuló színelátás, tehát amikor Istent színről színre látja az 

üdvözült lélek. Mégis ez a misztikus tapasztalás a legközvetlenebb istenismeret az ember földi létének 

lehetőségein belül.  

A misztikusok számára élményszerű valóság annak megtapasztalása, hogy Istenben élünk, 

mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28), ahogyan Szent Pál mondja. A misztikusok ezért beszélnek 

Jelenlétről, Fényről, Bizonyosságról. Misztikus tapasztalatukat általában egy határtalan belső öröm és 

boldogság kíséri. Ez nem jelenti azt, hogy a misztikus megismerésben nem lehetnek jelen fájdalmas 

mozzanatok is, de ez az isteni Valóság megtapasztalása fokozódhat az Istennel való egyesülés 

megéléséig, amely a misztikus személyisége, öntudata, énje szempontjából két egymással ellentmondó 

következménnyel jár.  

Az egyesülés Istennel egyrészt a misztikus személyi voltának nem az isteni óceánba való 

eltűnését vagy felszívódását jelenti, hanem annak a legmagasabb fokú kiterjedését, önmagára 

találását.  
Másrészt azonban az Istennel való egyesülés megtapasztalása kapcsán élményszerűen tudatossá 

válik, hogy ennek az egyesülésnek egyetlen igazi akadálya: az önző, a maga biztonságát 

önhatalmúan elérni akaró én. Ennek kell tehát eltűnnie, ami minden öröm és boldogság ellenére 

nagyon fájdalmas tapasztalat lehet.  

A misztikus tapasztalások leírása mutatja, hogy az imádkozó ember bizonyos tétlenséget él 

meg. Vagyis az embernek a tervező, a dolgokat kívülről kormányzó és befolyásoló tevékenysége 

megszűnik. De ha tekintetbe vesszük, hogy a szellemi tevékenység legfelsőbb fokán a befogadás és az 

öntevékenység nem zárja ki egymást, akkor be kell ismernünk: A misztikus valóságlátás, tehát a 

misztikus istentapasztalás egyben a legmagasabb-fokú tevékenység is.  
 

Összefoglalva tehát mondhatjuk: a misztikus tapasztalás egy belső látás és megismerés egy 

magasabb Fény közvetítésével, illetve cselekvés és tevékenység egy magasabb szabad akarat 

segítségével.   
Ezt a misztikus látást nevezzük szemlélődésnek. A misztikus tapasztalás Istenről ez a 

szemlélődő ima. A szemlélődő ima tehát Isten ajándéka, amelynek során a beléje öntött szeretet által 

megtisztult lélek hirtelen és megmagyarázhatatlan módon megtapasztalja önmagában Isten jelenlétét és 

szeretetét.  

Isten tapasztalati felismerése abból a tényből fakad, hogy a tiszta szeretet tökéletesítette az 

emberben az Istenhez való hasonlóságot. Az ember lelke olyan lesz, mint egy tükör, amely arra 

teremtetett, hogy visszatükrözze Istent. Mivel ezt az imatapasztalatot, a szemlélődést, a Krisztussal 

való bensőséges egység kegyelme hozza létre, és mivel Krisztus természete szerint Isten Fia, a 

szemlélődés lényegénél fogva teljes és érett részvétel az Ő Istenfiúságában.  

A szemlélődő imában Istent valóban Atyaként ismerjük meg. Vagyis nemcsak mint 

Teremtőnket a természetes rendben, hanem mint a természetfeletti életünk élő és bensőségesen éltető 

forrását. A szemlélődés a személyes válaszunk az Ő bennünk való misztikus jelenlétére, 

tevékenységére. Tétlenül tudatosul bennünk, hogy a lét és a szeretet végtelen gazdag forrásával állunk 

szemben. Mégsem látjuk Őt színről színre, hiszen a találkozásunk még a hit éjszakájában megy végre. 

De a tapasztalás valóság ismeretet eredményez. A lelkében Istent megtapasztaló ember ugyanis 

Istennel találkozik, Isten jelenlétével, Isten tudásával, Isten gondolataival, illetve Isten szeretetével; 



 

tehát magával az Atyával, a lét teljességével, a Fiúval, az ismeret teljességével, és a Szentlélekkel, a 

szeretet teljességével. Ez örömet eredményez az imádkozó ember lelkében. Az Istengyermekség 

örömét, a Krisztushoz-hasonlóság örömét, az Istennel való egyesülés boldogságát!  

 

Befejezésül a 83. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Mint szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény,  

Úgy sóhajt, úgy szomjaz, éhez, vajh, elérlek egykor én?  

Bús hívednek bánat árja éjjel-nappal étke lett,  

Mert az álnok azt kiáltja, el nem érlek Tégedet!  

 

Rád gondolva, árva lelkem búbánatban ég, eped, 

Nem hallhatván hálatelten templomodban éneked. 

Üdvözít az Isten engem, bár ma Hermon hegy tövén 

Száz örvény közt, förgetegben tenger kínnal küzdök én.   

 


