
A megtapasztalt békesség
Bakonyi táborunk második hetében

kerékpártúrára indultunk. Rendezget-
tem a szereldét (olyan szerszámok,
kellékek, amelyek a kerékpárszerelés-
hez kellenek, és amelyeket mindig
magammal viszek), és láttam, hogy a
gumijavító ragasztó még négy defekt-
hez elég, így nem tettem be még egy
tubus ragasztót. Az úton öt defektünk
lett. Az utolsó lett az enyém, amit már
nem tudtam megjavítani. Mindenkit
elküldtem, hogy folytassa az útját a tá-
borba, én pedig 5 kilométert gyalogol-
tam a kerékpárom mellett.

A hatalmas szálfaerdõben olyan
mérhetetlen békesség szállt rám,
hogy azt kívántam, bár soha ne len-
ne vége. Dalolt a lelkem, teljes mér-
tékig elégedett voltam az életem-
mel, önmagammal, Isten-közeli ál-
lapotba kerültem, elbûvölt környe-
zetem, a csend, a körülölelõ békes-
ség.

Ekkor gondoltam arra, kísérletet
kellene tenni annak megfogalmazásá-
ra, mi játszódik le az emberi lélekben,
amikor földöntúli békesség száll rá.

Tisztában vagyok azzal, hogy az ér-
zéseimrõl, benyomásaimról, tapasz-
talataimról szóló beszámoló nem éri
el a 10%-át sem annak, amit átéltem.
De ami megmutatható, ami leírható,
azzal megpróbálkozom. Istennek há-
la, sokszor megtapasztaltam azt az ál-
lapotot, amit földöntúli békességnek
mondok.

Életem elsõ ilyen élménye 18 éves
koromban ért. Érettségi után, a teoló-
gia megkezdésekor az intézet spiritu-
álisa (lelki vezetõje) azt mondta, meg-
tanítja nekünk, elsõéveseknek az el-
mélkedõ imát. Követtem hangosan
elmondott utasításait, és olyan mér-
hetetlen lelki béke lett a következmé-
nye, amelynek emlékét azóta is ma-
gamban hordozom.

Papi éveim spirituális útkeresésé-
ben szereztem mély tapasztalatokat.
Relaxálni könnyen és gyorsan megta-
nultam. Egyik reggel relexálva kezd-
tem imámat. Amikor úgy éreztem,
hogy váltanom kell, kényszerítettem
magam arra, hogy ne hagyjam abba.
Kíváncsi voltam, van-e valami a rela-
xáción túl. Volt. Nem is akármi. Ed-
digi életem legmélyebb tapasztalata a
lelki-testi békérõl.

Egy másik alkalommal szinte való-
ságosan láttam, hogy úgy szálltam le
a lelkem mélyére, mintha lifttel utaz-
nék. Ezen lelki utazás következmé-
nye is olyan mérhetetlen lelki-szel-
lemi-testi békesség lett, amelyet az-
óta is visszakívánok.

Csak önmagunktól létrehozni ezt a
békességet nem lehet. Magam is sok-
szor vágyom rá, de azért ritka vendég.
Ezért nem önhipnózis, önszuggesz-
tió, mert magamtól nem tudom létre-
hozni. Imádságom, csendes perceim
jutalmaként mikor kapom meg ezt a
békességet, megmondani nem lehet.

De még nem válaszol-
tam a legnehezebb kérdés-
re: Mi történik a lelkünk-
ben, amikor elönti a békes-
ség mint folyam?

1. Az elsõ és legmélyebb
tapasztalat az Isten-közeli
állapot érzése. Megta-
pasztalom, tudom, hogy
Isten ott él a szívem-lel-
kem mélyén. Azért tudom,
mert rátalálok. Ez a talál-
kozás megrendítõ.

2. Elcsitulnak az indula-
tok, semmivé válnak a fe-
szültségek, megoldódnak a
gondok. Minden gondunk
a szeretõ Isten közelében
oldódik meg igazán.

3. A szeretetlen gondo-
latok, érzések leleplezõd-
nek, így világossá válik a
Teremtõ akarata. Itt lehet
igazán szembesülni ha-
zugságainkkal, csúsztatá-

sainkkal, szeretetlen beidegzõdése-
inkkel. Katartikus élmény mindezek
megtapasztalása.

4. Isten közelében a csend beszé-
des. Ekkor jönnek a lelki üzenetek,
amelyek biztosan a Teremtõtõl jön-
nek. Ezek életre szólóak és felejthe-
tetlenek. Az üzenetek nem kívülrõl és
felülrõl, hanem belülrõl jönnek.

5. Olyan nagy fokú szeretet tölt el,
hogy át tudom ölelni az egész világot.
A szívemben megszûnik minden gán-
csoskodó gondolat. Világosan és tisz-
tán látom: azokat is szeretni tudom,
akiket eddig nem sikerült.

6. Lelkesítõ, örömteli gondolatok
suhannak át a szívemen, amelyeket
eddig nem gondoltam, nem éreztem.

7. Fáradtságom, keserûségem, rossz
kedvem kisöprõdik, mintha szélvihar
vinné el. Lelkem megtelik nyugalom-
mal, békével, mindenkit átölelõ sze-
retettel.

8. Energiáim megújulnak. Nagy
bennem a tenni akarás, a segítés vá-
gya. Erõsnek, bátornak érzem magam.

Mindezek olyan pozitív energiame-
zõben történnek, hogy a jóérzés el-
mondhatatlan, kifejezhetetlen. Mind-
ezeket átélve lehet érteni Jézus szava-
it: „Békességet hagyok rátok, az én
békémet adom nektek. Én nem úgy
adom nektek, ahogy a világ adja” (Jn
14,27). Ezek a lelki élmények a bizto-
sítékai annak, hogy újból és újból le-
üljünk imádkozni, és abba soha bele
ne fáradjunk.

Kispap korunkban teológiai tanára-
ink azzal vádoltak bennünket, csak
arra törekszünk, hogy lelki élménye-
ink legyenek, hogy számunkra csak
ez a fontos. Ebbõl a mondatból lát-
szik, mennyire nem voltak a lelki élet
ismerõi és mesterei, hiszen a nagy lel-
ki élményeket az ember nem is tudja
saját maga létrehozni, és fõleg nem
fenntartani.

Mennyei Atyám! Elmondhatatlanul
hálás vagyok, hogy megtaláltalak és
megtapasztaltalak a lelkem mélyén, a
természet gyönyörûségében, ember-
társaim szavaiban, gesztusaiban, a
lélektestvérek közösségében, az evan-
gélium Igéiben. Ezek a találkozások
mérhetetlen békét, lelki élményt, ma-
radandó tapasztalatot adtak. Legyél
áldott érte! Ámen.
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