
Hétköznapi 
istentapasztalat
Kockázatos vállalkozás földi életünkben istentapasztalatról be-
szélni. A misztikus tapasztalatokat egyértelműen Istennel hozzuk
kapcsolatba; ezek „csúcsélményei” (elragadtatás, látomás, kinyi-
latkoztatás, gyökeres megtérés, belső átalakulás, megvilágosodás,
mindent elfedő boldogság, „elszakadás önmagunktól” stb.) a földi
tapasztalás mintáitól messze esnek, s legfeljebb analógiás kifejezé-
sekkel közelíthetők meg. A földi értékek ilyenkor mintha súlyukat
veszítenék; a fizikai hely, az időpont, a körülmények gyakran hát-
térbe szorulnak, eltűnnek. — A hatásuk azonban — akár társadalmi
szinten is — jelentős lehet, és más személyek számára érzékelhe-
tővé válhat.

Jelen gondolatmenetünkben azonban olyan — Istenhez fűző —
személyes „tapasztalataimat” szeretném az olvasóval megosztani,
melyek a misztikus tapasztalatokhoz némiképpen hasonlíthatók
ugyan, de azok csúcsélményeitől lényegesen távol állnak. Formá-
juk, megjelenésük körülményei hétköznapiak; a profán élet aktuá-
lis eseményei, olykor „közönséges”, gyakran jelentéktelen történé-
sei, szituációi, törekvései, érzelmei közé ékelődnek be úgy, hogy
azok nem is tűnnek el a tudatunkból. A kívülállók általában észre
sem veszik, hogy valami történik velünk; sőt néha maga a tapasz-
taló is „elmegy” mellettük, anélkül, hogy ezeket figyelemre mél-
tatná. Ha azonban észreveszi, akkor természetfeletti jellegük „ön-
igazoló módon” azonnal nyilvánvalóvá válik, valahogy úgy, ahogy
Ady Endre is megérezte: „csendesen átölelt az Isten”! Csakis sze-
mélyre szóló, és általában egy-egy pillanatig tartó, szelíd esemény-
ről van szó. A Megnemismert Felhője szerzője szerint „Ez a találkozás
mindig rövid pillanatokra jön létre, ezeket a pillanatokat az idő és az
örökkévalóság metszéspontjaként éli meg az ember …”1 Ha figyel-
münkkel megragadjuk ezt a pillanatot, akkor egyfajta különleges,
nagyon finom érintést érzünk, mely Isten (Krisztus, Lélek) biztos
jelenlétére utal, de nincs domináns „hordozója” ennek az érintésnek
(hang, fény, tapintás, érzés, emlék, gondolat stb.). Ha van is ilyen
hordozó, az leginkább „belülről indul”, ahogy Angelus Silesius utal
erre: „Ne mástól várd a szót, a szó benned fakad. / Ha némán hall-
gatod, megszólal benn a hang.”2 — A szó, hang helyett vagy mel-
lett nagyon szelíd, belülről induló baráti „érintést” is tapasztalunk,
ilyesféle üzenettel: „itt vagyok, érted vagyok”. — Az egész jelenség
nagyon rejtőzködő, szemérmes, gyakran még érzelmi állapotunkat
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sem borzolja fel. Azután — általában — néhány pillanat alatt meg-
szűnik. Mintha semmi sem történt volna; az életünk eddigi medré-
ben folyik tovább. (Hogy az utóbbi mondat mennyire igaz vagy
nem igaz, arra napok, évek, évtizedek múlva derül csak fény.)

Az ilyen tapasztalatok leírása vagy körülírása szinte lehetetlen.
— (A mai, sokféle meditációs, szemlélődő kultúra, ami a szoros fi-
gyelmen alapul, nem azonos az „itt-lét” élmények kultúrájával. Ez
utóbbi valójában nem is „kultúra”, mert nem szabályozható; Isten
szabad, kiszámíthatatlan, „személyre szabott” jelenlétéről és ennek
jeleiről van szó. Nem is a jelzés, hanem saját jelenléte az, amit vala-
miképp megérzünk. — Mégis, van valamilyen szoros rokonság a
meditáció kultúrájával.)

Ám ezekhez hasonlót, mely analógiául szolgálhat az itt hétköz-
napinak nevezett istentapasztalathoz, természetes élményeink között
számtalanszor találhatunk. Ilyenben van részünk például akkor,
amikor valamiképp megérezzük: akit nagyon szeretünk, most ép -
pen ránk gondol. Vagy akár már itt is van valahol a közelben, csak
éppen nem látjuk még. Ilyen lehet egy szerelmi pillanat, ilyen egy
karonülő kisgyermek ölelése, egy nagyon várt barát kopog tatása, egy
gyönyörű naplemente, egy szál virág, egy régen hallott gyönyö rű
zenedarab, és bármilyen csodálatos emlék. Ám még ilyen élmények
sem szükségesek. Amit most kutatunk, az a legközönségesebb ese-
ményekbe, akár egy üres pillanatba csomagolva is megjelenhet, de
a természetes tapasztalatoktól alig észrevehetően, ám lényegesen
különbözik.

Jó példa erre a fönti, legelső („valaki rám gondol”) élmény egy
változata, amiben már felfedeztem az „egészen Mást”. Ha azt éreztem,
hogy ennek a „Másiknak” rám irányuló figyelme (szeretete) fel-
mérhetetlenül nagy, ugyanakkor végtelenül finom, akkor biztos le-
hetek: Isten minden földi mértéken túllépve került közelebb hozzám!
Nem kér semmit, nem mond semmit, szinte nem is ér hozzám! —
Iskolás hitem szerint ezt eddig is tudtam ugyan: mindig is itt volt,
itt van bennem — de idáig rejtőzött, mert nem akar befolyásolni.
(Furcsa: mintha a szabadságomat többre tartaná, mint teremtett mi-
voltomat, vagy akár mint saját isteni dicsőségét!)

Bizonytalan vagyok abban, hogy az ilyesfajta jelenséget miszti-
kus élménynek nevezzem. Ha van (ha lenne) a természetes és a ter-
mészetfölötti között valami harmadik, akkor ahhoz sorolnám. Mert
annyira természetfölötti. Mert annyira természetes. (Mint némely
esetben a szerelem.) Az imádság ezernyi fajtái közé sem sorolható.
Itt Isten „szól” az emberhez — sőt, inkább csak hallgat —; az ember
valamiképp mégis felfogja azt. De egyszerűen, szinte lehelet-sze-
rűen, csak itt Van. Avilai Teréz így írja le ezt az élményt: „Néhány-
szor megtörtént velem, amikor Krisztust elképzeltem magamban…
elfogott engem Isten jelenlétének érzése úgy, hogy egyáltalán nem
tudtam kételkedni abban, hogy Ő itt van bennem.” — Vagy máshol
a nyugalom imájára vonatkozóan mondja: „Mélyen a belsőben érzi
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a lélek Isten érintését, anélkül, hogy tudná, honnan, illetve mikép-
pen jött.”3 — Hasonló élmény sok szent életrajzában és spirituális
tanítók írásaiban is felbukkan; sokan Illés próféta szellő-tapaszta-
latára utalnak: 1Kir 19,12.

Erre a tapasztalásra nem lehet készülni; a szigorú figyelem — ami
annyira hasznos a kötött imádságok, lelkigyakorlatok, meditációk
idején — ezt zavarhatja. (Persze: Istennek nem lehetetlen.) — Sem-
miképpen sem lehet ezeket „kiérdemelni”; ez mindig is kegyelem
marad. Lehet, hogy naponta többször is ránk talál (bár ilyenről még
nem hallottam, nem olvastam), lehet, hogy évtizedekig rejtőzik (ez
a gyakoribb), lehet, hogy csak egyszer, halálunk pillanatában, éle-
tünk második, legtermészetesebb eseménye során tapasztaljuk meg.

(Valójában, a bevezetésben emlegetett misztikus és a hétköznapi
istentapasztalatok nem választhatók el ilyen élesen egymástól.)

Olvasmányaimból, társaim és saját tapasztalataim emlékeiből
összeállítottam néhány „csoportot” olyan szituációkból, ahol az
ilyen pillanat-töredékek gyakrabban jelennek meg. (Nem tudom,
hogy volt-e már valaki, aki ezeket a tapasztalatokat rendszerezni
merészelte; ezért most teljesen szubjektív leszek, és szabad utat en-
gedek rendszerező hajlamaimnak.)  — Az első csoportban mindegyik
szituációra igaz, hogy az „itt-lét” egybeesik az üresség, a lét-hiány
valamilyen formájával: Isten a teremtés betöltetlen, üres, nem-lét
pontjait keresi, hogy betöltse. (Simone Weil francia filozófusnő dol-
gozott sokat ennek a sejtésnek modern megfogalmazásán.4) Kiegé-
szítésül mondom: néha (gyakran?) éppen ezek az üres pillanatok
jelzik Isten távollétét. — A második csoportra a „sűrűsödés” jellemző:
olyan evilági tapasztalatok környékén jelennek meg ezek az érinté -
sek, amelyek amúgy is telítve vannak hangsúlyos élményekkel, ér-
zésekkel, gondolatokkal, gondokkal. — A harmadik csoport elemei a
szenvedéseink idején látogatnak meg bennünket. — Ezekekhez a cso-
portokhoz fűzök most néhány példát.

(Kedves olvasó! Ha a további sorokat is követni akarod, ne vedd zokon,
hogy ezután a tapasztalat alanyát veled azonosítom!)

Az üres pillanatok betöltése

Az áramszünet. Például: gondolkodsz, dolgozol, éppen beszélsz va-
lakivel, éppen imádkozol, valamilyen érzelem-hullám vett a vál-
lára, valamire készülsz, sietsz vagy „lazítasz”; — de ez a folyamat
most hirtelen megszakad, akár valamilyen súlyos, akár esetleges
okból. Néhány pillanat múlva — megint mindegy, mi okból — to-
vább folytatódik, ami megszakadt. — Isten „hangja, érintése” ép -
pen az ilyen „áramszünetekben” ér el téged. Nem a megszakadt,
majd folytatódó tevékenységhez kapcsolódik: egyszerűen „itt van”
a köztes, üres pillanatban.

Valami befejeződött. Ez annyiban különbözik a fentitől, hogy nem
áll helyre az előző állapot. Valami újat kell kezdeni, valami új ese-

3Gemma Hinrichter:
Avilai Teréz. In Gerhard

Ruhbach – Josef
Sudbrack: i. m. 237.

4Vö. Vető Miklós:
Simone Weil vallásos

metafizikája.
(Ford. Bende József.)

L’Harmattan, Budapest,
2005, III. fejezet.

140

11_MAI MEDITÁCIÓK_Aszalós János_Hétköznapi istentapasztalat_Layout 1  2014.01.15.  12:00  Page 140



ménysorozat előtt állsz — de még nem tudod, mi lesz az. (Ennek
széles spektruma lehet: a katasztrófától a telitalálatig akármi.) —
Talán csak egy pillanatig tart: Isten szereti ezt a süket csöndet szá-
modra puszta jelenlétével telítetté tenni, döntésedet támogatni.

Valami új kezdődik. Egészen új. Ennek „súlya” akármilyen lehet:
egy hatalmas hegyet kell megmászni, vagy egy napozóágyra fogsz
ledőlni. — Isten szereti a változatosságot. Valójában Ő sohasem is-
métli magát. S azt szeretné, ha az ilyen típusú ritmusváltásban is
megéreznéd az Ő jelenlétét.

A leglehetetlenebb élet-helyzeteket választja ki az Úr. Mert nem sze-
reti a szabályokat! Éppen akkor lép melléd vagy kopogtat szíved
ajtaján, amikor semmi oka sincs rá. (Vagy talán mégis van?)

A lehetetlenhez legközelebb áll a lényegtelen. Ő otthonosan mo -
zog ebben a környezetben is. A reggeli felkeléstől az esti elalvásig
ezernyi, nevesincs dolog történik veled. Pedig még imádkoztál is;
keményen dolgoztál; sok jót is tettél másokkal; mégis, a leglényeg-
telenebb események közé furakodik csöndes jelenlétével. Ilyenkor,
a gyönge fuvallathoz hasonlítható érintéseit észrevenni szinte le-
hetetlen, hiszen nem vártad volna; de ha tudod, hogy ilyesmi lehet-
 séges, akkor megtanulhatod a folytonos „ráfigyelés” játékát (mert
ez olyan játék-szerű) — ám közben még a leginkább figyelem-igényes
munkádat is el tudod végezni.

A sűrű környezet csoportja

Értjük egymás szavát! Pünkösdi élmény-szerű. Most döbbenünk rá,
hogy megértettük egymást olyan kérdésekben, melyekben eddig
ez elképzelhetetlen volt; — és ugyanakkor figyelünk fel, hogy ez
nem szorgos munkánk eredményeként pattant ki agyunkból, hanem
Valaki itt van köztünk, és észrevétlenül lopta be szívünkbe a meg-
értés, sőt az egyetértés ajándékát.

„Az Úr az!” (Jn 21,7). Jézust nem arcáról, nem hangjáról, nem
gesztusairól ismerte fel a szeretett tanítvány, hanem a régóta gya-
korolt és ismert munkájuk szinte abszurd eredményéről és körül-
ményeiről.

Valaki nevemen szólít! — Mária Magdolna nem ismert rá Jézusra,
pedig ott állt a közelében, és észre is vette: „Uram, ha te vitted el,
mondd meg, hová tetted…” (Jn 20,15). Jézus csak annyit mondott:
„Mária!” Talán a hangja sem volt a megszokott, hiszen a feltámadás
„állapotában” már nem a földi életünkben megszokott fizikai csa-
tornákon keresztül lépünk kapcsolatba egymással. De Mária Mag-
dolna mégis ráeszmélt, hogy Jézus az, aki nevén szólította. — Ez a
legszemélyesebb, legdrámaibb, ugyanakkor legritkább jelenléti
forma: közel áll a misztikus jelenségekhez.

Bibliaolvasás vagy hallgatás. (Ez sajnos nem minden keresztény
számára mindennap esemény.) Erről szól Szent Bernát egy (erősen
rövidített) szövege: „Amikor érzem, miként nyílik meg értelmem a
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Szentírás megértésének befogadására… akkor nem kételkedem,
hogy itt van a vőlegény.”5

Ezt egy eleven postás hozta. Mert néha mások által közvetített ta-
pasztalatról van szó. Például egy beszélgetés során megérzed, hogy
a barátod egy mondata „nem tőle származik!” Valaki szájára adta,
de neked szánta; az „aláírás” pedig az Övé! A közvetítő nem is sejti,
hogy valaki Más bízott rá egy üzenetet. (Az üzenetet nem csak egy
megformált mondat hordozhatja: lehet az egy gesztus, egy meglepő
beszéd-szünet, vagy akár a barátod váratlan megjelenése.) — Ilyen
típusú üzenet gyakran érkezik. (Számomra leggyakrabban barátaim
közösségében folyó közös imák során, egy-egy szeretetteljes pillan-
tás, kézfogás, ölelés formájában lep meg ez a bizonyosság.)

A liturgia varázsa. Manapság és már évtizedek, talán évszázadok
óta egyre többen hagyják üresen a templom padjait, mert „ott olyan
unalmas”. Megértem. Ha a hűségesek lelkéből lehetne egy-egy sze-
letet bedobni ezek lelkébe, akkor megértenék, micsoda kincsekre
volna kilátásuk, ha visszaülnének a helyükre. Mert ezek a lélek-sze-
letek azokat a csomagocskákat (valójában boldogság-cseppeket)
tartalmazzák, melyeket a liturgia egy-egy pillanatában Isten saját
ott-létének bizonyságul szór szét a jelenlévők között, kinek-kinek
saját érzékenysége, nyitottsága szerint.

Hitélmény. Kétféleképp történhet: a szemeden vagy a füleden ke-
resztül, gondolataid által megformálva jut be az agyadba, majd sze-
rencsés esetben a szívedbe (például valaki tanúságtétele révén), —
vagy egyszerre rádöbbensz arra, hogy valamelyik hitigazság (amit
talán már gyerekkorodban is hallottál, s már ezerszer megvallot-
tad) most váratlan elevenséggel ébredt fel benned. Az igazságból élet
lett! Valamiből — Valaki lépett eléd!

A könnyű csönd. Sokféle csönd van: nehéz, szomorú, halálos, sze-
relmes, gonosz stb. A könnyű csöndet az jellemzi, hogy semmi sem
sürget, semmi sem aggaszt, éppen semmi teendőd nincs, lelkedet,
szívedet nem terheli semmi érzelem, súlyosabb gondjaid sincsenek;
mintha mindenféle vágy is elhagyott volna; könnyűnek érzed
magad. Az idő múlása is megszűnt. — Lehet, hogy ezt a ritka szü-
netet használja fel a legszentebb Kísértő, hogy hírt adjon magáról;
de ő sem akarja pihenésedet megzavarni. Ne várd, ne erőszakold.
Ezer ilyen esetben talán csak egy olyan akad, amikor megérzed,
hogy ő biztosan itt van, és ezt a csönd-nyomot hagyta itt ajándékul
számodra. Vagy gyakorta éppen válaszul a Hozzá intézett, de meg-
válaszolatlan kérdéseidre. (Nagyon félek a súlyosba forduló csönd-
válaszoktól!)

Sűrű csönd. A közösségi, vagy én–te zárt kapcsolatok érezhetően
kegyelmi közegében válik érzékelhetővé a csöndes isteni jelenlét.
— Rendhagyóan most egy személyes emléket idézek. Taizé-ben,
egy alkalommal négyszemközti imában töltött, rövid időt kértem
Roger Schütz-től. (Ilyet mások is, sokszor is kértek tőle.) Kezébe
zárta kezemet és hallgattunk. Isten „itt-van” jelenlétének bizonyos -
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sága sohasem töltött el olyan különös békével, mint akkor. Közben
olyan sűrűvé vált közöttünk a kapcsolat, hogy — utólag visszaem-
lékezve — a Lélek jelenléte szinte „tapinthatóvá” vált számomra.
(Közösségi imák során viszonylag gyakran válik érezhetővé, hogy
Isten „velünk együtt imádkozik”.)

Jelenlét a szenvedés idején

Különféle szenvedések nyomása alatt az isteni jelenlét pillanatai
más féle csöndet teremtenek. Most ezekből a fájdalmas pillanatok-
ból idézek fel néhányat.

Bűnt követtél el, bűnben élsz. A régebbi érintések emlékei kifakul-
tak. Már nem is törődsz velük. Hited, mint a pára, elillant, lelkiis-
mereted világossága elhomályosodott. A régi „itt-létek” emlékeit
sűrű, nyomasztó sötétség foglalta el. — Pedig, ha kicsit is vissza-
emlékeznél, és kicsit is vágyakoznál rá, éppen ilyenkor lehetnél leg-
biztosabb abban, hogy Ő „itt van”, nem hagyott el, és csak alkalomra
vár, hogy megérinthessen. Irigyellek — persze nem a jelenlegi álla-
potod, hanem a rád várakozó „itt-lét” közelsége miatt.

A súlytalanság. Az előbbihez hasonló, de egyfajta csalódottság kí-
séri. Ilyesféle: valamit nagyon elhibáztam az életemben. (Nem föl-
tétlenül bűnre kell gondolni!) A nagy lufik, melyek keblemet fel-
fújták, sorra kidurrantak. Porból lettem, porrá leszek. Már semmi
hasznosat sem tudok tenni az életem hátralevő részében. Lényeg-
telen vagyok, senki vagyok, fölösleges vagyok, tehetetlen vagyok,
betegen vergődöm, senki sem törődik velem. — Öregkorunk gya-
kori állapota ez. Ilyen helyzetben azonban nagyobb a remény, hogy
biztosan megérzed: az Orvos ott ül a betegágyad szélén.

Az ítélet előtt. Az isteni jelenlét váratlan pillanata akkor zuhan-
hat rád, amikor — valamilyen értelemben — ítélet előtt állsz. Az
érintettség ilyen esetben különös szabadsággal ruházza fel az embert.
Ha ezt a tényt az isteni szeretet jeleként fogadod el, akkor — Dag
Hammarskjöld szavai szerint — „aki rábízta magát Isten kezére, az
szabadon áll szemben az emberekkel, mert megadja nekik a jogot,
hogy elítéljék”.6

6Karlmann Beyschlag:
Dag Hammarskjöld.

In Gerhard Ruhbach –
Josef Sudbrack: i. m. 340.
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