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Amikor föltesszük a kérdést, hogy Isten hol van, akkor nagyon sokszor valamiért önkéntelenül 

fölfelé mutatunk. Megvan nektek ez a nagyon elterjedt keresztény mozdulat, hogy hátha ő is 

úgy akarja, meg hogyha Isten akarata is az, és mutogatunk hova a plafonra, a felhőkre, a világ-

űrre, mint hogyha a mi Istenünk ott lakna? De valamiért bennünk van ez: amikor azt mondjuk, 

hogy Isten, akkor fölfelé nézünk és fölfelé mutatunk az égre. Ezzel szemben egy misztikus azt 

mondaná, hogy Isten nem ott fönn van, hanem itt bent. Ez a mutatás az ujjunkkal nem a leve-

gőbe irányul, valahova a magasságokba, hanem mellkas tájékra irányul, szívkörnyékre irányul.  

A misztikus azt mondja, hogy Isten nem ott fönn van, hanem itt bent. Mivel itt bent van, ebből 

kiindulólag azt merjük mondani, hogy mindenhol ott van. Tehát amikor ide mutatok, hogy itt 

bent, akkor ebből kiindulólag mutogathatok bárhova, mert aki megtapasztalja Isten jelenlétét 

belül, az mindenhol elkezdi azt látni kívül, nemcsak az egekben, hanem a másik személyben, a 

kövekben, a természetben, az anyagban, az eseményekben, mindenben elkezdjük Isten jelenlé-

tét érzékelni, amennyiben fölfedeztük az itt benn valóságát. Föltesszük azt a kérdést, hogy Isten 

hol van? A misztikus így teszi fel ugyanezt a kérdést: Isten hol nincs? 

Ő és ők, amennyiben a mi Iste-

nünk plurális és többes számú, 

mert három személy, mondhat-

juk, hogy ők mindenhol és min-

denben jelen vannak. De ez a je-

lenlét ennek a jelenlétnek a kö-

zéppontja, forrása és kiinduló-

pontja mindenekelőtt a mi saját 

belső világunk. Kedves testvé-

reim, azért gyűltünk ma itt egybe, 

- hogy közkeletű papi szófordu-

lattal éljek, - hogy mélybe men-

jünk, hogy a mélyre evezzünk, és 

mondjuk így, fölfedezzük keresz-

tény hitünk mélyrétegeit. Most igenis hajózzunk el a biztonságos parttól. Hagyjuk ott egy kicsit 

a harsogó felszínt, és menjünk a mélybe, a mélyrétegekbe. A mélyrétegek kapcsán sokszor fo-

gom ebben az előadásban használni a szemlélődés és a misztika kifejezéseket, amelyek kapcsán 

kérlek benneteket, ne ijedjetek meg, mert semmiféle rendkívüli dologról nincs szó, amikor 

szemlélődésről és misztikáról beszélünk, el fogom majd mondani, hogy mire gondolok, amikor 

ezt a két kifejezést alkalmazom, lényeg, hogy ezek sokkal egyszerűbb valóságok, mint gondol-

nánk, és sokkal közelebb állnak hozzánk, mint gondolnánk, és sokkal elérhetőbbek, mint gon-

dolnánk. Kezdetben kicsit fölcserélhetőként fogom mondani, a misztika szinte szinonimája a 

szemlélődésnek, még hogyha különböző jelentésük is van, de most ez egyáltalán nem olyan 

fontos, hogy szavakon lovagoljunk, vagy szavakkal harcoljunk. Ezt a két kifejezést fogom al-

kalmazni, de ez a két kifejezés csak egy jelzőtábla, amely mutatja az utat, amely minket egy 

mélyebb valóság felé visz, amely mélyebb valóság megtapasztalásakor úgyis küzdeni fogunk 

az elnevezéssel, hogy milyen szófordulatba öntsük bele azt a bizonyos mélyebb valóságot. Én 

most abba öntöm bele, hogy szemlélődés és misztika, de bárkinek szabad szuverén joga az, 

hogy egyébként milyen kifejezésekkel él, amikor a leírhatatlan, mély, benső tapasztalatról és 

benső valóságról beszél és beszélünk.  
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A mélyrétegekbe megyünk tehát. Minden keresztény felekezetnek és minden vallásnak van egy 

felszíne és van egy mély rétege. A felszín az, ami látszik egy vallásból. A felszín nem rossz 

önmagában, s nem hibás önmagában, de a felszín az csupán a felszín. A felszínnek az a dolga, 

hogy átengedjen minket a mélység felé. Tudjuk, hogy kereszténységünkben is megvan ez a 

felszín, amely szükséges. Megvan a templom, megvan a vallásgyakorlat, megvan a liturgia, 

megvan a közösség, mind-mind fontos dolgok, de mindezek alatt meghúzódik egy mélység, 

amelybe viszont - a tapasztalat azt mutatja, - nem minden vallásos ember megy bele. Megma-

radhatunk a felszínen, még hogyha akkor is azt mondhatjuk rá, hogy az szép és jó, de a mély-

rétegekbe vagyunk meghívva, és ennek az egésznek, amit itt a felszínen tapasztalunk, a mély-

rétegben van a létjogosultság, hogy amiatt abból kiindulva használhatjuk jól a felszín eszközeit, 

hogy lementünk a mélybe. Tehát minden egyes vallásnak van egy felszíne és egy mély rétege 

a kereszténységnek is. Szimbolikusan leírhatjuk ezt úgy, mintha lenne egy tó, és vannak, akik 

körülötte állnak, és ezek az emberek kívülről kommentálják, hogy milyen a tó vize. Ezek az 

emberek akár még jól össze is veszhetnek azon, hogy kívülről milyennek látszik a tó, a víz, 

mert valakinek a fény innen esik a vízre valakinek onnan, valaki ezt veszi észre benne, valaki 

mást és a felszínen kizárólag a felszínen élő keresztényeket hívhatnám úgy is, mint azok az 

emberek, akik a tó körül állnak, és kívülről kommentálják a vizet, és elképzelik, hogyha ez a 

víz olyan, amilyennek lennie kell, akkor ebből vajon milyen erkölcsi és világnézeti következ-

mények fakadnak, valaki azt mondja, hogy ez, valaki azt mondja, hogy az, és jól összevesznek 

ezen. A másik kategória pedig az, aki beleugrik a tó vizébe, aki fejest ugrik bele és onnantól 

kezdve neki tapasztalata lesz arról, hogy milyen ez a bizonyos víz. Innentől kezdve nem kívül-

ről kommentálja, és nem kívülről von le következtetéseket arról, hogy milyen lehet ez a víz, 

vagy mi következik abból, hogy a víz olyan, amilyen beleugrik. Ezt a beleugró, a tóba beleugró 

embert hívjuk úgy, hogy az a keresztény, aki lemegy a mély rétegekbe. Aki nem áll meg a 

felszínnél, hanem aki beleugrik a tóba. A tóba beleugró keresztényt hívhatjuk úgy, hogy a szem-

lélődő ember, a misztikus tapasztalattal rendelkező ember. Hívjuk bárhogy, de ez a szimbólum 

abban segít minket, hogy megértsük ott a tóban, hogy körülvesz bennünket a víz és érinti a 

testünket, ott születik meg a tapasztalat. Amikor kívül maradunk a vízen, amikor a tó partjáról 

kommentáljuk, hogy milyen lehet a víz, akkor nincs róla tapasztalatunk. Viszont amikor bele-

ugrunk, hirtelen tapasztalatunk lesz arról, hogy mit jelent az, hogy a víz körbeveszi a testünket. 

Ha egy másik ember is beleugrik a tóba, neki ugyanaz lesz a tapasztalata, mint nekem. Még 

akkor is ugyanaz a tapasztalatunk, hogyha kijövünk a vízből és másképpen írjuk le más nyel-

vezettel és más kódrendszerrel azt a tapasztalatot, amit a vízben szereztünk. Megtörténhet, hogy 

különböző módon beszélünk róla, de a tapasztalatunk közös lesz. Mert a víz mindenkinek 

ugyanaz. A valóság az egy és ugyanaz. Aki beleugrik a vízbe, aki mélyre megy a valóságban, 

azok ugyanazt a tapasztalatot fogják szerezni óhatatlanul, még akkor is, ha ezt a tapasztalatot 

más-más szimbólumrendszerrel, más-más nyelvezettel és jelrendszerrel írják le, de egymásra 

néznek ezek az emberek, és tökéletesen megértik egymást, még akkor is, ha lelkiségileg, vallá-

silag különböző nyelveket beszélnek. 

Nem fognak a tapasztalatot szerző emberek összeveszni semmin, ami Istenre vonatkozik, mert 

a tapasztalatuk közös. Tudják, hogy az a tapasztalat így is, úgy is kifejezhetetlen. A szó, amivel 

próbáljuk azt leírni, így is, úgy is töredékes és törékeny. Nem fognak összeveszni ezen, mert 

tudják, hogy a szavak végesek, de a tapasztalatuk tökéletesen egyforma, ezért ők csak egymásra 

néznek és tudják, te is voltál a tóban, téged is átjárt a víznek a tapasztalata és élménye. Te is 

tudod ez mit jelent? Még akkor is, ha ezt nem mondjuk ki egymásnak, a vízbe ugró kereszté-

nyek, a mélyre menő hívők, a tapasztalattal rendelkező szemlélődő emberek iszonyú mélyen 

megértik egymást. Ezzel szemben, akik kizárólag a fölszínen maradnak, azok elveszekedhetnek 

a víz minőségén, akár halálukig, és nem lesz köztük semmilyen egység. Még akkor sem, hogyha 

egyébként a felszínhez kötött gyakorlatokat szépen csinálják, akár egész életükben, de kimaradt 

a lényeg, a beleugrás a vízbe, a tapasztalat megszerzése.  
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Kedves testvéreim, itt nemcsak elméletben szeretnénk mélyebbre menni, hanem személyesen a 

saját belső világunkban is szeretnénk most együtt mélyebbre menni. Mit jelent az egyéni éle-

tünkben elhagyni a felszínt, és lemenni a mély rétegekbe? Ez azt jelenti, hogy az agyunkból, az 

elménkből, a fejünkből szeretnénk lemenni a szívünkbe, mellkastájra. Szeretnénk megtenni a 

leghosszabb utat az univerzumban. Engedjétek meg nekem, hogy ezt egy ilyen drámai képpel 

szemléltessem, hogy a leghosszabb út az univerzumban, az talán az agyunk és a szívünk kö-

zötti 20-30 centiméter, vagy kinek mennyi? Nagy kifejezés ez, nagy drámai kifejezés, hogy ez 

a leghosszabb út az univerzumban, mert tudjátok, hogy az univerzum mekkora. Hihetetlen mé-

retű, sőt a csillagászok azt mondják, hogy a legújabb űrteleszkóp felfedezései szerint lehet az 

univerzum sokkal öregebb, mint gondolnánk, mert olyan hihetetlen időben és térben távoli ga-

laxisokat fedeznek most fel, amelyeknek időben nem szabadna ott létezniük, ahol léteznek, mert 

a méretük és a koruk alapján ezek idősebbek, mint maga az univerzum. Tehát lehet, hogy az 

univerzum sokkal idősebb, mint a tudomány eddig ezt elképzelte. Egy nem kicsi dologról be-

szélünk, amikor a világegyetemről beszélünk, mégis a leghosszabb út az nem az univerzum két 

végpontja között van, hanem szerintem az emberi agy és az emberi szív között. Az elme és a 

mellkastáj között van a legesleghosszabb út az univerzumban. Mert ami az emberiséggel egy-

idős függőség, az nem más, mint az elmében élt élet. Hogy azonosítjuk magunkat mindazzal, 

ami itt a homlokunk mögött zajlik, gondolatokkal, képekkel, történetekkel, narratívákkal és itt 

akár a fejünkben lehetnek a hitünkről is információk, helyes információk.  

Mégis miért van az a tapasztalat, hogy az, ami kizárólag a fejünkben van, mint elmélet, az egész 

egyszerűen nem alakítja át az életünket? Itt van ez a bizonyos alaptapasztalat, hogy sok keresz-

ténynek, vallásgyakorló és őszintén vallásgyakorló kereszténynek minden, amit ő a hitről gon-

dol, az itt van neki csupán fejben, csupán elmében és csodálkozik azon, hogy az élete nem 

alakul át, hogy ugyanazokkal a dolgokkal küzd sok-sok évtizede, hogy nem vesz észre magában 

semmilyen változást, semmilyen gyógyulást, mert itt van minden a fejében. Lehet tele a fejünk 

akár helyes hittani információkkal is, ez önmagában még nem lesz átalakító erejű az életünkben. 

Akkor lesznek a hitünkkel kapcsolatos elméletek, átalakító erejűek, akkor válnak ezek napi 

szinten életadó forrássá, amikor ezek az információk egy szép napon leszállnak nekünk ide, 

mellkastájra, mondhatnám így is: beugrunk a vízbe, mondhatnám így is: tapasztalatot szerzünk. 

Mindenki tudja, milyen ég és föld különbség van aközött, hogy valaki csak fejben tud valamit, 

vagy tudja tapasztalatból is. Ez az élet minden területén érvényes. Valaki eddig csak informá-

ciós szinten tudta, mi az, hogy szerelem. Voltak róla elméletei. Olvasott róla verseket, hallgatott 

róla dalokat, de az a nap, amikor szerelmes lesz valakibe, ott megszületik a tapasztalat.  

Valaki eddig csupán fejben tudta, mit jelent elveszteni egy szeretett személyt. Amikor valaki 

elveszít egy szeretett személyt, onnantól kezdve nem csak elméleti tudása van róla, hanem fáj-

dalmas tapasztalati tudása van róla. Azok az emberek, akik tapasztalattal rendelkeznek, akár 

ezen a módon is, azok egymásra néznek, és azoknak nem kell magyarázni, hogy mi a szerelem, 

vagy mi a gyász, vagy mi az öröm, vagy mi a veszteség. Itt tudják és egy mélységes kommuni-

kációval közvetítik ezt egymás felé, és megértik egymást még akkor is, ha ezt az élményt csak 

szimbólumokkal írják le és képekkel írják le. Ezért látjátok, hogy nagy szent misztikusok és 

lelki mesterek miért szeretnek az Istenről sokkal jobban képekben beszélni, mintsem teológiai 

koncepciókkal? Mert tudják, hogy a kép az sokkal kifejezőbb a belső valóság leírására, a belső 

tapasztalat leírására. A kép is tökéletlen, de legalább a kép esélyt ad arra nekünk, hogy bele-

gondoljunk, hogy a kép mögötti valóság a fontos és a lényeges. De amíg teológiai koncepciókat 

alkalmazunk Istenről, és azt mondjuk, hogy ő ilyen, és azt hisszük, hogy tényleg ilyen, és ő 

tényleg ez, addig bezárjuk Istent egy nagyon pici kis ilyen gyufásdobozba, és nem látjuk az ő 

valódi valóságát. Akinek tapasztalata van Istenről, az alázatosan fog beszélni erről a tapaszta-

latról, az nem fogja Istent gyufásdobozba bezárni, és nem fog olyan túl könnyedén beszélni 
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róla, hanem inkább képekkel, inkább szimbólumokkal, inkább dadogva. De a dadogók, akik 

egy különleges nyelvet beszélnek, meg fogják egymást érteni. 

Ezt az utat szeretnénk együtt most megtenni, az elméből szeretnénk leszállni a szívbe. Elméleti 

tudásból kiindulva szeretnénk tapasztalati tudást szerezni. Mert kedves testvéreim, Isten jelen-

léte a szívben, a lélekben érzékelhető. Igen, mondjuk így, szomatikusan, mellkas tájon érzékel-

hető. Nem véletlen, hogy a keresztény szimbolikában a szív ilyen erőteljesen megjelenik. A 

szív itt nem egy szentimentális kép, hanem a szív talán egy ilyen spirituális érzékszervünk? 

Hogy tényleg nem csupán a vért pumpáló szerv itt a mellkasomban, hanem annál több, hogy 

tényleg a szívünknek, mint szervnek van köze a mély, spirituális érzékeléshez? Lehet, hogy 

kimondhatjuk, hogy igen, mert kedves testvéreim, miért van az, hogy amikor azt mondjuk, hogy 

én, akkor ide mutatunk önkéntelenül. Nem a fejünkre, nem a lábunkra, nem a kezünkre, hanem 

ide. Miért van az, hogy ami az életünkben a legörömtelibb és a legfájdalmasabb, azt mind itt 

éljük át, mellkastájon. Itt történik bennünk valami. Legmélyebb örömeink és legnagyobb fáj-

dalmaink mind szívkörnyéken zajlódnak le bennünk. És ezért mondhatjuk, nagy lelki mesterek 

tapasztalatából kiindulva és az Újszövetség alaptapasztalatából kiindulva, hogy Isten jelenléte 

a szívben, a lélekben érzékelhető. Istennel nem az elméleteinkben találkozunk, nem az agyunk-

ban és nem a gyakorlatainkban, hanem itt, mellkastájon. Ha itt találkozunk az ő jelenlétével, 

tapasztalati módon, akkor mindenhol máshol is találkozni fogunk vele, elméletben is és a gya-

korlatban is. 

Tehát amikor a szívünkbe szeretnénk leszállni, akkor kimondjuk azt, hogy nem arról van szó 

ebben a bizonyos spirituális úton, hogy mit kell tudni fejben, és hogy mit kell ennek kapcsán 

csinálni. A kereszténységünket ez a két dolog kísérti meg a leginkább, hogy azt hisszük, hogy 

ahhoz, hogy keresztények legyünk, ehhez itt kell tudni a dolgokat fejben, és erre azt szoktuk 

mondani, hogy ez a hit, hogy vannak ilyen információk, amik így érkeznek. Például arról, hogy 

Isten Szentháromság, nincs róla semmilyen bizonyítékom, elhiszem. De testvéreim, ez még 

nem életátalakító hit. Ez ugyanaz a hit, ami kapcsán például szükségünk van akkor is, amikor 

a csillagászok azt mondják, visszatérve az előző példánkhoz, hogy az univerzum 13, milliárd 

éves. Kinek van erre bármilyen mérőeszköze itt közöttünk? Senkinek, hiszünk nekik, elhiszünk 

egy információt. S milyen érdekes, a teológiai információk is ugyanezek. Nincs bizonyíték róla, 

nem tudunk mit csinálni, vagy elutasítjuk, vagy elhisszük. De ez még csak egy be nem bizonyí-

tott információnak az elfogadása a fejünkben.  

Ha ez a hit csupán fejben van, és csak egy be nem bizonyított, nem látható valóság elméleti 

elfogadása, akkor ebből két dolog nem fakad: az életem átalakulása és a boldogságom. Nem 

leszek ettől boldogabb és az életem nem fog átalakulni. Ez sok átalakulatlan életű, boldogtalan 

életű keresztény tapasztalatában nagyon is látszik. Tehát az egyik kísértés az, hogy megmara-

dunk a fejben.  

A másik kísértés az, hogy azt gondoljuk, hogy a vallást úgymond csinálni kell. Az a vallásos 

ember, aki ezt, meg ezt, meg ezt elvégzi, aki itt van, aki beült a padba, vagy elment valamelyik 

másik vallásos helyre, aki nagyböjtben tartja magát azokhoz a szabályokhoz, amikhez kell. Aki 

- itt már nyilván sokkal komolyabban szoktak erről beszélni, - az erkölcsben tartja, amit tartania 

kell. De testvéreim, bármilyen helyes dolog a vallásgyakorlat, és bármilyen helyes az erkölcsi 

nézetekhez való igazodás és az abból fakadó cselekedet, még ez is fakadhat csupán fejből, aka-

raterőből, izomból, és itt is megvan a fájdalmas tapasztalat arról, hogy sok keresztény tartja 

magát a gyakorlathoz, csinálja hősiesen, és az erkölcsi szabályokat is betartja hősiesen, és még-

sem érzi magát boldogabbnak, és mégsem érzi azt, hogy átalakult az élete.  

Látjátok, ezt a két dolgot kell most elkerülnünk, és ettől a két dologtól szeretnénk itt ma együtt 

egy kicsit távolságot venni, hogy a kereszténység az csupán arról szólna, hogy mit kell tudni 

fejben, és mit kell csinálni a gyakorlatban. Hiába tudok valamit a fejemben, ha ez nem 
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tapasztalat, akkor nem átalakító erejű. Hiába tartom magam a helyes gyakorlathoz, ha az is 

csupán a fejemből és az izmomból jön összeszorított, fogó akaraterő formájában, és nem ta-

pasztalatból érkezik, szintúgy nem átalakító erejű. Ennek kapcsán cseng már valakinek Jézus 

ama igéje, ami pont erről szól véleményem szerint. Ha nem múljátok felül a farizeusok és az 

írástudók bölcsességét és igazságát, nem mentek be a mennyek országába.  

Mi az írástudók és a farizeusok bölcsessége? Az írástudóké az, hogy ők csak a fejben vannak. 

A farizeusoké meg az, hogy ők meg csinálják, betartják az 560 törvényt. Minthogyha Jézus 

pontosan erre a két attitűdnek az elkerülésére figyelmeztetett volna minket. Ne legyetek írástu-

dók, azaz kizárólag a fejükben élő emberek, és ne legyetek farizeusok, akik kizárólag csinálják, 

de hiányzik mögötte a benső tapasztalat. Ezt a kettőt kell felülmúlnunk ahhoz, hogy bejussunk 

a mennyek országába, de mi a mennyek országa evangéliumi spirituális szimbólumként értel-

mezve. A mennyek országa nem a halálunk után ránk váró mennyország csupán. A mennyek 

országára Jézus azt mondja már az ő tanításának a kezdetén, hogy eljött, hogy itt van. Hogy 

közöttetek van, illetve másik jobb fordítás szerint bennetek van. Testvéreim, a mennyek országa 

az pontosan ez a bizonyos mellkas tájék, ez a szív tájék, a lélek, a szellem, hívjuk bárhogy, ez 

a bizonyos belső világ, ez a belső tágasság, ahol Isten jelenléte van. Jézus ezzel az igéjével talán 

mintha ezt mondaná, ha be akartok lépni a belső világotokba, azaz a mennyek országába. Ha 

meg akarjátok tapasztalni magatokban Isten jelenlétét, akkor múljátok felül az írástudók és a 

farizeusok bölcsességét, azaz ne éljetek csupán fejben és csupán az akaraterőből kiinduló gya-

korlatokban lépjetek be önmagatokba, és ez kedves testvéreim, ez nem egy keleties jellegű spi-

rituális útnak az alaptörvénye, ez az Újszövetség szíve. Hamvazószerdán olvastuk fel azt az 

evangéliumi részt, ami mindenkinek ismerős. Jézus azt mondja, hogy lépj be a szobádba, menj 

be a szobádba, zárd magadra az ajtód, és rejtekben imádkozz mennyei Atyádhoz. Testvéreim, 

amiről Jézus beszél szobáról és rejtekről, az nem fizikai tér, hanem az a mi belső világunk, a 

belső szoba, a rejtek, amire Avilai Szent Teréz azt mondaná, hogy a belső várkastély trónterme, 

amire Keresztes Szent János azt mondaná, hogy a lelkem középpontja, hívjuk bárhogy, ide kell 

behúzódnunk. Ezt kell megfigyelnünk. Ezt kell megtanulnunk, hogy hogyan tudunk ezzel 

együtt élni, minthogyha ez lenne pontosan az evangélium szíve.  

Kedves testvéreim, hogyan tudjuk megközelíteni ezt a belső szobát itt szív környéken. Az Isten 

jelenlétét. Hogyan tudunk erről belső tapasztalatot szerezni? Ehhez kell a szemlélődésnek ne-

vezett attitűd megtanulása, már amennyiben ezt meg lehet tanulni, mert a szemlélődés tapasz-

talatához saját erőből biztos, hogy nem tudunk eljutni, de az ajtónak a küszöbéig talán igen. Ha 

tudunk arról, hogy ez létezik. Ha tudunk arról, hogy mi is meg vagyunk hívva ebbe a belső 

világba, akkor sokkal nagyobb esélyt adunk Istennek arra, hogy személyesen a mi életünkben 

kimunkálja azt az utat, hogy eljuthassunk a szemlélődéshez, eljuthassunk ezen keresztül a benső 

világunkba. A szemlélődés kedves testvéreim egy végtelenül egyszerű dolgot jelent. Nem ma-

gasröptű spirituális élményeket, nem valami emelkedett vallási lelkiállapotot. Természetesen 

nem valamilyen fajta szerzetesi életformát csupán, hanem a szemlélődés annyit jelent, mint 

jelen lenni ebben a jelen pillanatban. Lehet, hogy a gondolataitok éppen már sokfelé járnak. 

Tudjátok, mennyire más visszatérni hirtelen a jelen pillanatba? A gondolati pörgésből, a ben-

nünk zakatoló gondolatfolyamból, a belső moziból visszatérni ide és rácsodálkozni a jelen pil-

lanat sajátosságára, a jelen pillanat örömére. 

Érdemes lenne megnézni, hogy egy napunkon belül hány percet töltünk a jelen pillanatban. 

Mennyi időt töltünk valahol egészen máshol itt a fejünkben, a múltban, a jövőben, vagy vala-

milyen fajta elképzelt realitásban, fantáziában, s mennyire ilyen alternatív idősíkokban éljük az 

életünket, amikor az életünk megragadhatóságának ideje, az mindig ez a pillanat. A most szent-

sége. Testvéreim, ez a szemlélődés, mikor valaki elkezd jelen lenni és amikor jelen vagyunk, 

érezzük, hogy kevésbé vagyunk már itt fejben. Igen, a gondolataink lehet, hogy továbbra is 

működnek és mondják a magukét, de mikor jelen vagyunk éberen, akkor minthogyha inkább 
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lennénk itt szívtájékon. Ezt a jelenlétet érezzük és tapasztaljuk. A szemlélődés tehát ennyit je-

lent, mint tudatosan egyre többször visszatérni a jelen pillanatban és jelen lenni. Ezen belül ezt 

kíséri az, hogy túllépünk a gondolkodással való azonosuláson. Ugye ez is mindenkiben megvan, 

hogy a gondolataink mondják a magukét. Mindenki fejében ott van a benső ilyen rádió, kom-

mentátor, aki mondja és mondja és mondja, kommentálja és kommentálja az eseményeket és 

mindent, ami velünk történik. A szemlélődő ember az, aki bár észleli, hogy a gondolatai mond-

ják a magukét, de távolságot vesz tőle. Nem figyel rá, hanem megpróbál jelen lenni. Itt már 

megtörténik ez az elmozdulás fejből a szívbe, mert amikor jelen vagyunk és figyelünk, már 

kevésbé gondolkodunk, hanem sokkal inkább szívtájékon vagyunk. Jézus azt mondja, térjetek 

meg, nagyböjt elején ezt sokat hallottuk, de a térjetek meg nem azt jelenti, hogy legyetek val-

lásosak. Az ő általa használt, illetve a görög szöveg által használt kifejezés a metanoia, ami 

annyit jelent, mint túllépni a gondolkodásmódunkon, mondjuk ezt így túllépni a gondolataink-

kal való azonosulásom, hogy én nem az vagyok, aki gondolkodik, akinek a fejében gondolatok 

vannak, hanem az vagyok, aki tudatában van annak, hogy gondolkodik. Aki kívülről látja a 

saját agyműködését, mondjuk így. Ki az az én, aki tudatában van a saját gondolkodásának? Na 

az az én igazi énem, de rengeteg ember él a gondolataival való azonosulás függőségében. Na-

gyon sokan gondolják azt, hogy ami itt a fejemben elhangzik magamról, az vagyok én. A nar-

ratíváim, a képeim, a koncepcióim magamról, azok egyenlőek velem. A szemlélődés ott kez-

dődik, amikor ez az ördögi kör megszakad, és kívülről kezdek erre ránézni. Rájövök, hogy nem 

igaz, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Én nem a gondolkodó vagyok, hanem a jelenlévő, aki 

tudatában van a gondolatainak, de nem azonosul vele. Látjátok, mintha ez is ott lenne az evan-

gélium szívében, Jézus azt mondja, térjetek meg, azaz ne azonosuljatok azzal, ami a fejetekben 

zajlik, az zajlik magától, az egy természetes folyamata az emberi lénynek, az agyműködésünk-

nek, de a valódi életünk, a valódi önazonosságunk és az Istennel való találkozásunk lehetősége 

nem a gondolatainkban van, hanem a szívünkben, a lelkünkben. A szemlélődő ember az, aki 

jelen van és figyel. 

Amikor kedves testvéreim, megízleljük legalább néhány pillanatra ezt az állapotot, hogy nem 

gondolkodunk és nem cselekszünk, azaz elkerüljük a farizeusok és az írástudók bölcsességét. 

Tehát most nem csinálok semmit, és lehetőség szerint nem járatom az agyamat semmin. Tud-

játok, hogy ez az igazi csend? Az igazi csend nem az, amikor nincsenek körülöttünk hangok, 

hanem amikor nem gondolkodunk, az az igazi csend. 

Hátha megadatik nekünk az, hogy legalább két-három másodperc szünet van két gondolatunk 

között. Na, ott van az igazi csend. Ott van az igazi szemlélődés, s erre próbálunk törekedni. 

Amikor megízleljük a nem gondolkodás és a nem cselekvés ízét és érzékeljük a jelen pillanat 

örömét és valóságát, na ott kezdünk rácsatlakozni a szívünkre, a belső forrásunkra, Isten jelen-

létére. Merthogy kedves testvéreim nekünk, keresztényeknek a jelen pillanatba való belehe-

lyezkedés egyet jelent Isten jelenlétébe való belehelyezkedéssel. Tehát, ha te bele akarsz he-

lyezkedni szívvel, tapasztalattal Isten jelenlétébe, akkor egyetlen egy dolgot kell csinálnod, 

visszatérni a mostba, a jelen pillanatba. Nekünk, keresztényeknek ez a két dolog megegyezik. 

Látjátok, hogy itt kezdődne az, amit úgy ilyen nagy szavakkal szoktunk leírni, hogy ima, hogy 

imádság. Mi az imádság lényege? Az, hogy Isten jelenlétét érzékeljük, és ehhez az érzékelés-

hez a jelen pillanatra való figyelés segít bennünket a legjobban. Ez a szemlélődés. Látjátok, 

mennyire egyszerű és mégis mennyire nehéz, mert nem így tanítottak minket. Nem ehhez va-

gyunk hozzászokva, sem civil, sem egyházi oktatási közegeinkben nem erre tanítottak minket, 

hogy hogyan kapcsoljuk ki az állandóan pörgő és minket megnyomorító gondolatvilágunkat és 

hogyan legyünk jelen Isten jelenlétében a jelen pillanatban? Boldog az az ember, akit ilyenre 

tanítottak, de szerintem a nagy többség nem ezt szívta magába, hanem azt, hogy tudni kell és 

csinálni kell, és akkor csodálkozunk, hogy boldogtalanok vagyunk és nincs ennek átalakító 
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ereje az életünkben. Mármint annak, hogy nem tudunk-e, hogy mármint annak, hogy sose men-

tünk mélyre, hanem csak a csinálásban és a tudásban élünk, és ez nem alakít bennünket át.  

Hívhatjuk úgy is a szemlélődést, hogy ébredés. Testvéreim, ne ijedjetek meg ettől a szótól, 

tudom, hogy katolikus nyelvhasználatban nem mindig szoktuk ezt használni. Más spirituális 

áramlatok nyelvi készletéhez tartozhat ez a kifejezés. Engedjétek meg nekem, hogy most én 

katolizáljam ezt a szót. Ébredés, ami mit jelent? Visszatérek a jelen pillanatba a spirituális ál-

modozásból, vegyük észre magunkban, hogy mennyi időt töltünk az életünkben az álmodozás-

sal, hogy nem vagyunk jelen, hogy spirituális alvajárók vagyunk. Igen, felkelünk, reggel tesz-

szük a dolgunkat, de nem vagyunk benne jelen úgy igazán. Mindig várjuk, hogy vége legyen 

egy eseménynek, hogy azt letudjuk, de akkor jön a következő, akkor azt mondjuk, hogy majd, 

ha ezen is túl vagyunk, majd akkor elkezdünk komoly lelki életet élni, és ez a majd soha nem 

jön el. Egy fájdalmas reggelen felébredünk, és azt mondjuk, hogy elment mellettem az élet. Na, 

de sok ilyen fájdalmas tanúságtételt hallok, hogy Atya, hova ment el az életem? Tettem a dol-

gom, igen, de minthogyha az élet, mint olyan, egy ilyen párhuzamos vágányon gyorsvonatként 

elhaladt volna mellettem. Mikor éltem úgy igazán? Hogy ne érjen el minket ez a fájdalmas 

tapasztalat, ezért érdemes fölébredni, és visszatérni a jelen pillanatba, mert az életem megra-

gadhatóságának az alkalma most van és az Isten jelenlétével való találkozás lehetősége is most 

van. Ne legyünk spirituális alvajárók, akik sosincsenek jelen. Jézus erre mondta, virrasszatok. 

Azaz tartsatok ellen a spirituális alvás kísértésének, és gyertek vissza a jelen pillanatba. A szem-

lélődő ember az, aki fölébredt Isten jelenlétére. Aki érzékeli ebben a pillanatban Isten jelenlétét, 

amely véghetetlenül közel van hozzá. Tudjátok, hogy mindaz, amit elmondtam eddig, mennyire 

nem távoli a Szentírásnak a tapasztalatától? Úgy gondolom, ez a bizonyos kontemplatív böl-

csesség, amit nektek most nagyon sűrítve elmondtam, ez az egész bibliai kinyilatkoztatás szíve 

és vörös fonala. Csak néhány példa erre. A Teremtés könyvében ott van ez a bizonyos Jákob, 

aki ugye elalszik és álmában látja ezt a létrát egy látomásban, amely összeköti az eget a földdel, 

amelyen az angyalok föl s alá járkálnak. Jákob felébred, és így szól: Milyen szent ez a hely és 

én nem is tudtam róla, Isten háza és a mennyország kapuja. Kedves testvéreim, szemlélődő 

szimbólumrendszerünk szerint, amiről Jákob beszél, ez a mi benső világunk, a mi bensőnk. Ez 

az Isten háza, ez a mennyország kapuja, és én nem is tudtam róla. Bár lehet, hogy sokáig val-

lásgyakorló voltam, mondhatná ezt magáról valaki. Lehet évtizedek óta járok templomba, de 

nem tudtam róla, hogy én vagyok a templom. Én vagyok a mennyország kapuja, én vagyok 

Isten háza, melyet amikor valaki elkezd belakni, akkor a kőből épített Isten házát is jobban tudja 

szeretni és erőforrásként tudja kezelni. De, aki nem ébred rá arra, hogy ő az Isten háza és a 

mennyország kapuja, az bármennyire vallásgyakorló, nem sokat fog tudni kezdeni mindazzal, 

ami bennünket most fizikailag körülvesz. Aztán például Jób, akinek az útja nem más, mint a 

tapasztalatszerzés útja. Jób egy szuper vallásos és erkölcsös emberke volt, de aki úgy tűnik, 

nem ismerte Istent tapasztalatból. Aztán a történet szerint Jób elveszíti mindenét, totálisan, le-

mezítelenedve és elszegényedve, mindentől és mindenkitől megfosztva fekszik ott a szemét-

dombon. A barátai próbálják, ha nem is vigasztalni, hanem ilyen vallási teóriákat gyártani neki 

ahhoz, hogy ez miért történik vele. Nagyon sokszor szoktuk ezt mi magunk is, hogy biztos nem 

véletlenül történik ez veled, hanem mert bűnös vagy, vagy hasonlók. Jób barátai mind ilyeneket 

próbálnak neki mondani, de Jób elutasítja őket. Jób könyvének a végén megjelenik egy dialógus 

a Teremtő és a főszereplő Jób között és az egész könyvnek a csúcspontja az, hogy Jóbban meg-

történik ez a bizonyos váltás, az elméből leszáll a szívébe, amikor így szól Istenem, eddig csak 

hírből ismertelek téged, de most már az én szemeim látnak téged. Ez a bizonyos látás, ez szim-

bóluma a tapasztalatnak. Szinonimája a belső tapasztalatnak. Jób eddig csak információs tudás-

sal rendelkezett Istenről, de miután szenvedett, keresztülment a veszteségek és sötét éjszakák 

poklán, és ezeknek a bugyrain ezután ébred föl. Látjátok testvéreim, ezért mondom ezt, és ez 

nem örömhír, de ez a tapasztalat, hogy a szemlélődés ajándékához minket legtöbbször a szen-

vedéseink vezetnek el. Nem a technikáink csupán, nem a helyes gyakorlatunk, hanem az, hogy 
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túl vagyunk az életben pár kanyaron. Összetört az egónk, mert összetörték. Mentünk keresztül 

veszteségeken, betegségeken, bizonytalanságokon, és éreztük, hogy nincs mire vernünk a mel-

lünket. Éreztük, hogy nem vagyunk jobbak senkinél. Amikor egy boldog pillanatban, még 

hogyha az kívülről nem is olyan boldog, de hosszú távon boldog pillanatban az emberi lénynek 

összetörik az a nagy egója. Na, ekkor nyílunk meg a tapasztalat világára. Ekkor válunk szem-

lélődőkké. Ez a jóbi út. Milyen érdekes, hogy Jób könyvének ezt az üzenetét megint olyan 

kevésszer szoktuk elmesélni. Ott szoktunk megállni, hogy Jób a szenvedésének a legelején még 

ilyeneket mond, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. De testvéreim, ez még 

csak a könyvnek az első fejezete vagy a második. Utána, amikor Jób tényleg begurul, akkor 40 

fejezeten keresztül panaszkodik, akkor már a pálya környékén nincs ez a mondata, hogy az Úr 

adta az Úr elvet, áldott legyen a neve, hanem nagyon csúnya dolgokat mond a Jóistenre. Ke-

gyetlen őszinteséggel beszél Istenhez, és nem azért, mert nem szereti őt, pont azért, mert szereti 

őt. Ebben a fájdalmas tapasztalatban születik meg Jób ébredése. Látjátok? Igen, ez a mi utunk 

is. Az egónknak egyszer össze kell törni a szenvedések viharában. Akinek ez összetörik, aki 

érzi, hogy nem jobb senkinél, annak az életében megszülethet a legnagyobb kincs. A szemlélő-

dés ajándéka Isten jelenlétének benső tapasztalati érzékelése. Ez testvéreim, az Újszövetség 

kiindulópontja, szíve és alap tapasztalata is. Erről leginkább a negyedik evangélium, a János 

evangélium beszél. Jézus ott az utolsó vacsorán tart egy nagyon komoly beszédet. Dramaturgi-

ailag azért helyezte az evangélista Jézus halála előtti utolsó estéjére ezeket a szavakat, hogy 

kiemelje ennek a fontosságát, hogy az emberi lény a halála előtti estén nem századlagos dol-

gokról beszél, hanem a lényegről. Arról, amit valóban fontosnak tart. Hogy Jézus az utolsó 

vacsorán mondja el ezeket a kifejezéseket, ezeknek végtelenül nagy súlyuk van éppen emiatt. 

Mi hangzik el az utolsó vacsorán? Annak a hosszú tanításnak mi a lényege? Csupán az, amit 

eddig elmondtam, de ezt Jézus így mondja el: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Én ben-

netek vagyok és ti énbennem. Kedves testvéreim, ehhez a jézusi igéhez ő nem fűz semmilyen 

kommentárt. Ez egy ünnepélyes deklaráció. Én bennetek vagyok és pont. Nem mondja azt, 

hogy én bennetek vagyok, ha én bennetek leszek akkor, amikor nem. Én bennetek vagyok és 

pont. Erre mondják egyes misztikusok, hogy Isten jelenlétét az emberi lény fogantatása óta 

hordozza a belső világában. Mert Isten nem tud bennünk jelen lenni, meg utána kiköltözni és 

váltogatni a jelenlétének és a hiányának a valóságát. Isten jelen van a benső világunkban, te-

remtettségünknél fogva, tökéletesen. Jézus ezt deklarálja: Én bennetek vagyok. Erre nincs föl-

tétel, nem fűz hozzá semmilyen föltételt. Csak ráébrednünk kell arra, hogy ő és ők, mert amikor 

Jézus azt mondja, hogy én, akkor ehhez hozzá kell tennünk az Atya és a Szentlélek énjét, mert 

Jézus nincs egyedül, mert az Újszövetség következő nagy poénja az, hogy Isten fölfedi magáról, 

hogy ő sose volt egyedül, hogy ők mindig három személyben léteztek. Tehát amikor Jézus azt 

mondja, hogy én bennetek vagyok, akkor ugyanolyan erővel mondhatná azt is, hogy mi benned 

és bennetek vagyunk. Ezt mondja is egyébként: aki engem szeret, Atyám is szeretni fogja. 

Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Itt már említi az Atyát, és hozzátehetjük egész nyugod-

tan a Szentlelket. A Szentlelket pedig így említi, kimondatlanul, de benne van, amint engem 

szeret az Atya, ugyanúgy szeretlek én is benneteket. Az Atya és a Fiú közötti szeretet, az maga 

a Szentlélek. Ilyen igék hallatán kéne, hogy megnyíljon a föld a talpunk alatt. Mit mond Jézus? 

Hogy ugyanazzal a szeretettel vagyunk szeretve, mint amely szeretet a Szentháromságon 

belül van. Ha azt mondta volna, hogy amint engem szeret az Atya, ahhoz képest 50%-ra sze-

retlek benneteket, szerintem már akkor is nagyon boldognak kellett volna lennünk. De Jézus 

száz százalékról beszél. Ugyanúgy vagyunk szeretve, nem kisebb szeretettel és nem annak a 

szeretetnek egy másolatával, hanem konkrétan ugyanazzal, ami az Atya és a Fiú között van, a 

Szentlélek által a Szentháromságban. Látjátok, ezek azok a keresztény igék, amelyek így zuty-

tyig elmennek a fülünk mellett, valamiért túlságosan hozzájuk vagyunk szokva. Túl sokszor 

hallottuk őket, de itt kezdődik a szemlélődő rácsodálkozás. Mit mond a Názáreti? Mi ez? Amint 

engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is benneteket. Látjátok, az utolsó vacsorán Jézus 
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összefoglalja ezt a bizonyos tanítást, amely az első keresztény közösség alaptapasztalata volt, 

hogy a föltámadt Krisztus bennünk van és érzékeljük a jelenlétét. Hiszen a negyedik evangéli-

umot már az első század fordulóján írják. Sok-sok évtizeddel Jézus halála és föltámadása után. 

Ennek a keresztény közösségnek az a tapasztalata, hogy az a valaki, aki az evangéliumokban 

beszél, jelen van, és érzékeljük a jelenlétét. Itt belül és egymás között és a liturgiában és a 

közösségben, de mindenekelőtt itt belül ez a kereszténység kezdeti alaptapasztalata, Isten je-

lenlétének az érzékelése. Ezt fejezi ki a negyedik evangélium szerzője, amikor így fejezi ki 

Jézus szavát, hogy én bennetek vagyok és ti énbennem. Ehhez Jézus hozzáfűzi az erre ráépülő, 

egyedül szükséges keresztény gyakorlatot, amely így hangzik, maradjatok bennem. Én ben-

netek vagyok. Ez a valóság. Ezt semmi nem változtathatja meg. Neked mi a feladatod keresz-

tény ember? Egy feladatod van, maradj bennem. 

Figyelj erre a jelenlétre, ne kóborolj állandóan a gondolataid és a fantáziád világában, hanem 

éberen figyelj erre a jelenlétre, amely megvan. Testvéreim, ha maradjatok bennem lelkiségi 

paradigmája megvalósul az életünkben tapasztalatként, akkor onnantól kezdve minden átalakul. 

Erre mondja Jézus egy másik helyen, hogy keressétek először Isten országát és minden más 

megadatik nektek. Azaz, hogyha Isten jelenlétére figyelünk, és erre éberek vagyunk, akkor min-

den más az életünkben helyre kerül, akkor ebből fakad a vallásgyakorlat, de az már számunkra 

nem egy kötelezőség lesz, nem egy ilyen izzadságszagú, fogösszeszorított gyakorlat, amit csi-

nálni kell, hanem életadó forrás. Onnantól kezdve az életünk is kezd átalakulni, a cselekedete-

ink, a hozzáállásaink. Minden itt indul. Látjátok ezt így fogalmaznám meg a legrövidebben: a 

misztika annyit jelent, mint ráébredni Isten jelenlétére. A szemlélődés pedig annyit jelent, fi-

gyelni erre a jelenlétre, azaz őbenne maradni. Az Újszövetség inspirált másik írója, Szent Pál 

ugyanezt kiáltja bele a születő keresztény közösség életébe. Te vagy a templom, a te tested, a 

Szentlélek temploma, mondja Pál, aki farizeusként, még Saulként az életét adta volna a temp-

lomért, amely számára a jeruzsálemi templom a legszentebb hely, a szent Isten szent jelenlé-

tének a helye. Ez az ember hogyan jutott el oda, hogy azt merje mondani, hogy nem az a kőha-

lom ott a templom, hanem te vagy a templom? A te tested a templom. Hogyha én magamat 

templomnak látom, akkor az univerzumot is templomnak látom, akkor az anyagot is templom-

nak látom. Minden, ami körülvesz, akár egy szakrális térben, akár a szakrális téren kívül és 

leginkább ott, mert ott nehezebb ezt észrevennünk, az is mind-mind Isten jelenlétét sugározza 

felénk. Látjátok, amit most elmondtam testvéreim, ez nem egy középkori misztikus, porosodó 

könyvében megtalált valami spirituális kisebbségnek fenntartott speciális tanítás, hanem ez az 

Újszövetség szíve, a keresztény alaptapasztalat és olyan szomorú, hogy mégsem azt érzékeljük, 

hogy ez lenne a keresztény fősodrat. Mintha olykor minden másról szó lenne, de valahogy erről 

nem. A misztikusok és a lelki mesterek 2000 éve ezt próbálják visszahozni a közgondolkodásba 

több-kevesebb sikerrel. 

Kedves testvéreim, zárjuk ezt a kis elmélkedést ezzel, hogy mindnyájan meg vagyunk hívva 

arra, hogy birtokba vegyük a belső világunkat. Hogy fölfedezzük ebben Isten jelenlétét, hogy 

elkezdjünk végre ebben jelen lenni. Elkezdjünk erre figyelni. Akinek erről tapasztalata van, 

annak ezt már nekem nem kell magyaráznom. Akinek pedig még nincs, abban fölébredhetett a 

vágy talán, hogy szeretne egy ilyenfajta belső tapasztalatot. Ha már bennünk van ez a vágy, 

hogy szeretnénk ilyet, hogy nem akarunk a fölszínen maradni, hanem le akarunk szállni az 

elménkből a szívünkbe, ha tudunk arról, hogy létezik ez az út, akkor sokkal nagyobb esélyünk 

van arra, hogy egy szép napon megtegyük ezt az utat, hogy egy szép napon fölébred és megta-

pasztalja Isten állandó benső jelenlétét, és ez kiapadhatatlan forrás, erőforrás lesz az életében. 

Ezt kívánom szívből mindnyájunknak. 


