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Együtt töltött lelki napunk fő témája az volt, hogy megpróbáltunk kicsit eltávolodni az elme, a 

gondolkodás világától, s megpróbáltuk fölfedezni a szív világát. Megpróbáltuk megtenni a 

leghosszabb utat az univerzumban: az elméből, a szívbe, ugyanis Isten jelenlétével kizárólag itt 

találkozhatunk a belső világunkban, de ehhez egy kicsit meg kell tanulnunk nem annyit agyalni, 

nem annyit gondolkodni, hanem többet csendben lenni, többet szemlélődni és éberen figyelni 

a jelen pillanatban a belső világunkra, és így van esélyünk arra, hogy itt Isten jelenlétével 

találkozzunk.  

Kedves testvéreim, két szerencsés körülményünk is van most ebben a pillanatban, amely ezt az 

üzenetet megerősíti. Az egyik szerencsés körülmény és ebben leginkább ti ennek a plébániának 

a tagjai vagytok védhetetlenül szerencsések, mert ahogy megfigyeltem, itt a fő oltárnak fölött 

lévő mozaikkép, mely mindig előttetek van. Látjátok, hogy Jézus hova mutat? Ide, mellkastájra, 

a szívére mutat, és nem a fejére, hanem ide. Ez egy állandó emlékeztetés, kedves testvéreim 

arra, hogy itt kell lennünk, hogy nem fejben kell lennünk állandóan, nem mindig agyalni és 

nem mindig gondolkodni, hanem leszállni szívkörnyékre. A szemlélődő csenddel, a jelen 

pillanatra való figyelemmel megpróbálni itt birtokba venni a belső világunkat. Látjátok, milyen 

szerencsések vagytok, hogy nektek egy ilyen gyönyörű mozaik mutatja napról napra vagy 

vasárnapról vasárnapra azt, hogy hova kell menni. Pedig tudjátok, mind világi emberek, mind 

keresztények, mindegy, legtöbbször itt vagyunk a fejünkben és állandóan gondolkodunk.  

Meg szokták tőlem kérdezni, hogy én nagyböjtre milyen aszketikus gyakorlatot vállalok, 

milyen böjtöt szoktam csinálni. Ebben a nagyböjtben elhatároztam kedves testvéreim, hogy 

gondolkodás böjtöt tartok. Kevesebbet akarok agyalni, és kevesebbet akarok gondolkodni, mert 

rájöttem, hogy ami igazából a legfőbb boldogtalanságom forrása, az az állandó gondolkodás és 

agyalás. Nem is annyira a nehéz körülményeink vagy fájdalmaink azok, amik igazából a 

problémák, nyilván az is, de ezt meghatványozzuk a fájdalmat magunknak azzal, hogy milyen 

narratíváink vannak a körülményeinkről, a nehézségeinkről. És lehet, kimondhatjuk, hogy a 

boldogtalanságunkat 90 százalékban nem is a körülményeink vagy a nehézségeink okozzák, 

hanem az azzal kapcsolatos állandó gondolati pörgésünk, amely tudjuk, hogy soha nem old meg 

semmit, és éppen ezért kedves testvéreim, mennyire gyümölcsöző böjt lenne mindnyájunk 

számára, hogyha egy kicsit kevesebbet gondolkodnánk, és többet maradnánk csendben. Többet 

figyelnénk, többet néznénk ki csak úgy a fejünkből, gondolkodás nélkül, vélemény nélkül, 

kommentálás nélkül, hiszen a kommentháborúk világát éljük, amikor mindenkinek mindenről 

van valami véleménye. És kell ez, kedves testvéreim? Biztos, hogy mindent véleményeznünk 

kell, és mindenről azt kell mondanunk, hogy én erről azt gondolom, hogy. és olykor 

természetesen helyes dolog, hogy van valamiről véleményünk, de szerintem ez csak a 

szakadásokat idézi jobban elő a közösségeinkben. Néha csupán érdemes lenne vélemény nélkül 

és kommentár nélkül csak úgy nézni ki a fejünkből, és jelen lenni szívtájékon, Isten jelenlétében 

itt. És hogyha így vagyunk jelen jobban, akkor szerintem ezek a véleményháborúk, amelyek 

oly sokszor megmérgezik az életünket, talán sokkal kisebb hatást tudnának ránk gyakorolni.  

A másik szerencsés körülmény, ami megerősít minket a lelki napunknak a fő üzenetében ez a 

bizonyos evangéliumi rész, amely pontosan arról szól, amiről ezen a napon együtt 

elmélkedtünk. De a szamariai asszony és Jézus találkozása, amelyben előkerülnek ezek a 

gyönyörű szimbólumok, hogy kút, hogy víz, vízforrás és a szegény szamariai asszony először 

ezt nyilván fizikai értelemben gondolja, hogy Jézus tényleg segít neki majd vizet fölhúzni a 

kútból, de aztán rájön ez az asszony, hogy itt bizony ezeknek a dolgoknak a lelki oldaláról van 

szó. A kút, a víz nem más, mint szimbólum és minek a szimbóluma ennek a bizonyos belső 



forrásnak, amelyet mindnyájan magunkban hordozunk. És Jézus szeretné az asszonnyal 

megismertetni ezt a bizonyos belső kutat, ezt a belső forrást, amelyet minden egyes ember 

fogantatása óta magában hordoz. És amely elérhető számunkra, és amelyre mi keresztények azt 

mondjuk, hogy ez a három személyű Isten jelenléte bennünk, ez a bizonyos belső forrás, ez a 

kiapadhatatlan, élő vízforrás. És testvéreim, ismétlem, ahhoz, hogy ezt a bennünk élő, 

kiapadhatatlan vízforrást és ennek az erejét megtapasztaljuk, ehhez nem agyalni kell, és nem 

akaraterőnket megfeszítve vallásos cselekedeteket végezni, hanem kicsit leállni, csendben 

lenni, nem annyit gondolkodni és nem annyit csinálni, hanem megpróbálni csendesen 

szemlélődni, és akkor megtapasztaljuk ennek a víznek, ennek a belső, élő víznek az erejét, az 

életadó erejét bennünk, és tudjátok, milyen csodálatos az, hogy ebből a belső forrásból, Isten 

jelenlétéből mindig árad az erő, mindig árad az élő víz. Ez mindig erőforrás nekünk, ez nem azt 

jelenti, hogy mindig érzelmi jellegű erőforrás, de mégis egy mélységes spirituális erőforrás. Ez 

a forrás nem tudja nem adni a belőle áradó vizet és erőt, mert Isten természete az, hogy őbelőle 

jön ez a bizonyos áradás.  

Testvéreim, a mi Istenünk, a szentháromságos Isten, egy áradás, egy áramlás, ha megfigyeljük 

a három személy isteni táncát, az Atya, Fiú, Szentlélek, ahogy öröktől fogva egymásnak átadják 

magukat, hogy az Atya kiüresíti önmagát és átadja magát a Fiúnak a Szentlélekben, de a másik 

két személy is kiüresíti magát, és átadja magát az Atyának, ezt hívjuk az isteni perikorézisnek, 

a Szentháromság önátadásának ez a gyönyörű életáramlás, amely ő közöttük zajlik, és amely 

megnyilvánul az üdvösség történetében, hisz az is az isteni áramláshoz tartozik, hogy az Atya 

küldi a Fiút, ki árasztja magából, és küldi a Szentlelket, őt is kiárasztja magából a mi Istenünk, 

az áramlás. Minden áramlik, minden folyik ebben az univerzumban, minden mozog. Hát ez a 

mi szentháromságos Istenünk képére alkotott anyagvilág, amelyből kikövetkeztethetjük azt, 

hogy a mi Istenünk sem olyan, hogy egyedül ül a trónon, valami hegytetőn, hanem a három 

személy állandó áradásában és áramlásában él. És ez, testvéreim, nem valahol messze a 

mennyországban van, hanem itt bennünk. Jézus mondta, én bennetek vagyok és ez az én, ez az 

Atya énje és a Szentlélek énje is. A háromságos Isten áramlását hordozzuk itt a belső 

világunkban, állandó erőforrásként. És mondom, ahhoz, hogy ez nekünk tapasztalat legyen, az 

első lépés egy kicsit csendben maradni és kevésbé gondolkodni, de testvéreim, megtörténik az 

óriási csoda akkor, amikor valaki rácsatlakozik erre a belső kútra, erre a belső erőforrásra.  

Tudjátok, mi történik ekkor? Hogy Isten jelenléte nekünk bárhol és bármikor elérhető lesz. 

Tehát nem kell egy speciális helyre mennünk, nem kell egy speciális módon éreznünk 

magunkat, ahol vagyunk, akár tevékenységeink közepette is rácsatlakozhatunk erre a belső 

erőforrásra. Itt fognak majd bukni azok az ilyen bizonyos keresztény gondolatok, amikor valaki 

ilyet mond, hogy nekem nincs időm imádkozni, ez nem is erről szól. Fáradt vagyok imádkozni, 

nem erről van szó. Legfáradtabb pillanatainkban, legdinamikusabb tevékenységeink végzése 

közepette is lehetünk éberek a bennünk élő Isten jelenlétére. Ehhez nem kell erő. Ehhez nem 

kell valamilyen körülmény, ehhez semmi nem kell. Tudjátok mi kell? Egy ici-pici figyelem. 

Egy kis csend, egy kis éberség. A gondolkodásunk pici beszüntetése ahhoz, hogy hozzáférjünk 

ehhez a benső kúthoz, ehhez a belső forráshoz, amelyet mondom, bárhol és bármikor elérhetünk 

úgy a templomba, mint otthon, a családban, az utcán, a munkahelyünkön bármilyen 

tevékenység végzésének a közepette táplálkozhatunk ebből a belső forrásból. Hát nem 

csodálatos ez, hogy olyan belső forrást fedezhetünk fel magunkban, aminek a birtoklására az 

egész világ vágyakozik. Nekünk keresztényeknek meg ide van tolva az orrunk alá ingyen és 

bérmentve ezüsttálcán, és lehet mi vagyunk azok, akiknek erről fogalmunk sincs, hogy van 

ilyen, van belső forrás. Isten bennünk él, sokszor megtörténhet az, hogy pont a keresztények, 

akiknek elsőnek kéne tudniuk erről, valamiért nem tudnak róla, olykor önhibájukon kívül, mert 

sosem tanítottak meg bennünket erre. De milyen csodálatos testvéreim fölfedezné ezt, és sosem 

késő fölfedezni, hogy ez a benső forrás, az élő víz, amit Jézus a szamariai asszonynak is adni 



akar, ez itt bugyog bennünk. Már most ebben a pillanatban az isteni jelenlét, amely erőforrássá 

válik. És tudjátok, az történik, hogyha belül fölfedezem magamban az erőnek és az örömnek a 

forrását, akkor azt mindenhol meg fogom találni, kívül is. De az a paradoxon, hogyha kizárólag 

kívül keresem és nem belül, akkor kívül sem fogom megtalálni. Döbbenet, amíg kívül keresem 

a szeretetet, az örömet és az erőt addig nagyon nem fogom megtalálni, vagy csak ideig-óráig, 

de amint belül kezdem el keresni az örömet, az erőt, a reményt, akkor kívül is meg fogom 

találni.  

Ez szegény szamariai asszony problémája. Jézus ezért figyelmezteti őt, hogy már öt férje volt, 

mert szegényke mindig kívül kereste a szeretetet. És úgy tűnik, hogy nem találta meg egyik 

emberben sem, aki mellette volt, mert szegényke mindig önmagán kívül kereste ezt. De amikor 

megtalálja majd remélhetőleg önmagán belül az isteni forrást, az isteni szeretetnek a forrását, 

akkor meg fogja találni kívül is.  

Ez az élet paradoxona, és érthetjük ezt az Isten jelenlétére, a szeretetre, az erőre, az örömre, 

bármire, minél jobban keresem azt magamon kívül, annál kevésbé fogom azt megtalálni. De 

minél jobban keresem magamon belül az örömet, a békét, az erőt, annál jobban megtalálom 

kívül is. Annál elégedettebb leszek a kapcsolataimmal, annál jobban fogok tudni szeretni, annál 

inkább be tudom lakni a helyemet az életben, mert minden belülről indul ki, és megtalálok 

mindent magamban, ezért találom meg kívül is, a másik emberben, az anyagban, a tárgyakban, 

a dolgokban az örömet, az erőt, a szeretetet, de amíg a belső forrás nélkül kizárólag kívül 

keresem, addig egész egyszerűen nem fogom azt megtalálni. Ezért látjátok testvéreim, 

mennyire fontos az, hogy ráébredjünk a belső forrásra, hogy itt belül mindenünk megvan, amire 

szükségünk van és erre figyeljünk és minél jobban figyelünk erre, annál jobban kívül is 

megtaláljuk mindazt, amit keresünk. A kapcsolataink örömét, a tevékenységünk örömét, 

minden egyre fényesebbé válik, ha a belső fényt, a belső jelenlétet magunkban megtaláljuk és 

fölfedezzük.  

Ezt a bizonyos belső felfedezést illusztrálja Jézus még azzal a kifejezésével, hogy az Atya igazi 

imádói nem Jeruzsálemben és nem ezen a hegyen, meg azon a hegyen imádják az Atyát, hanem 

hol lélekben és igazságban. Pontosan erről beszél, hogy az Atya igazi imádói azok, akik 

önmagukon belül fölfedezték az Atya jelenlétét és a Fiú jelenlétét és a Lélek jelenlétét. Ezt 

jelenti igazságban és lélekben imádni az Atyát. És ebből mi következik? Kedves testvéreim, az, 

hogy az Istennel való találkozásunkhoz első körben sehova se kell mennünk kívülre. Sehol nem 

fogjuk megtalálni Istent kívül, csak és kizárólag mindenekelőtt belül. De hogyha belül őt 

megtaláljuk, akkor kívül is őt mindenhol meg fogjuk találni. De hogyha belül őt nem látjuk és 

nem tapasztaljuk, akkor ez az egész világ olyan, minthogyha Isten nem is létezne, minthogyha 

semmi jele nem lenne annak, hogy egy gondviselő és szerető Isten egyáltalán létezik. Ha körbe 

nézünk a világban és a világ eseményein és történésein oly sokszor ez az érzésünk, mintha 

semmi nem utalna Isten jelenlétére. De ha magunkban kezdjük tapasztalni az ő jelenlétét, akkor 

egész egyszerűen mindenhol meg fogjuk azt látni. A szakrális térben éppúgy, mint odakint, a 

fűben, a fában, a kőben, a természetben, fölnézve a csillagokra, bármilyen építményben, 

bármilyen emberi alkotásban, a másik emberben, a szeretteimben, a körülöttem állókban, akár 

még azokban is, akik nem szeretnek vagy ellenünk vannak, még bennük is meglátjuk Isten 

jelenlétét, amikor ezt magunkban észrevesszük.  

Tudjátok kedves testvéreim, mi ennek a forradalmi következménye? Hogy nem létezik olyan, 

hogy szent és profán. Ezt csak mi találtuk ki emberek, hogy túlságosan éles vonalat húztunk az 

úgynevezett világ, a profán világ és a szakrális világ közé. Hogy a templomból kimegyünk, ott 

vár bennünket a szürke világ, ahol már Isten nincs jelen, bezzeg a templomban igen. Kedves 

testvéreim, aki igazán törekszik a szemlélődő látásmódra, az rá fog jönni, hogy nincs profán és 

nincs szent, minden szent, minden szakrális, mindenben jelen van Isten, ha őt magamban észre 

tudom venni. Ha magamban tapasztalom őt, akkor ahogy kimegyek a szakrális térből, kimegyek 



a templomból, ugyanúgy tapasztalni fogom az ő jelenlétét. És itt, a szakrális térben, ebben a 

templomban azt fedezzük fel, hogy mi vagyunk a két lábon járó hús-vér templomok, akik Isten 

jelenlétét hordozzuk, és ez a kőtemplom jelzi nekünk azt, hogy az univerzum is egy templom. 

Az anyagvilág, a templom. Ha kimegyünk, ott várnak minket a természet templomai és 

katedrálisai, de akár a legprofánabbnak tűnő, ember által alkotott anyagi valóságok is mind-

mind egytől egyig Isten jelenlétét sugározzák nekünk, ha ezt föl tudjuk fedezni. Ezért a nagy 

misztikusok, - Assisi Szent Ferenc például - sose érezték magukat egyedül Isten jelenlététől 

megfosztva. Assisi Szent Ferenc akár a tabernákulum előtt térdelt a templomban, akár kiment 

a mezőre, és kezébe fogott egy falevelet, mind a kettőben tapasztalta, hogy Isten azokban jelen 

van. Persze más-más módon, de Isten jelenléte körülöleli az egész univerzumot, az 

anyagvilágot, mindent. De ezt csak akkor tudjuk elkezdeni megtapasztalni és látni, ha 

magunkban látjuk a belső forrást, Isten szent jelenlétét és ehhez kell egy kis leállás, egy kicsit 

kevesebb agyalás és több csend, több figyelem. Ebben a nagyböjti időszakban ennek a 

megtapasztalását kívánom szívből mindnyájunknak. Ámen. 

 


