Tisztelt Bálozó Közösség!
Kedves Bencés Barátaim!
Az előttünk álló szombat éjjelt tekinthetjük úgy, mint a hetedik napot, amikor az ember, ősi
rendelésre, megpihen. Nem mindegy azonban, hogy hogyan tesszük ezt. Kikapcsolunk-e?
Avagy inkább egy értékekkel, szeretettel teljes közösség tagjaiként BE-kapcsolunk-e? Én úgy
gondolom, hogy a Bencés Bálok gazdag hagyományai a bekapcsolódásról szólnak,
pontosabban a VISSZA-kapcsolódásról ahhoz az Istenhez közeli közösséghez, amelyet a
bencések, amelyet a pannonhalmai magaslat jelent.
Az idei bál jótékonysági célja Pannonhalma hátrányos helyzetű diákjainak a támogatása. Ezek
a diákok választottak lesznek a választottak között: tehetségük, a bennük rejtőző adomány az,
amelyik kibontakozhat majd Pannonhalma falai között.
A tehetség nem életkorhoz, vagy helyzethez kötött. Ne feledkezzünk meg az unokanevelő
tehetségről, vagy a nekünk ma örömöt okozó szakácsok és pincérek tehetségéről sem! Hadd
fogalmazzak meg a tehetség építésében fontos három tanácsot, amelyik mindenkinek szól a
teremben és a falakon túl. Éljünk Life-Flow-ban: azaz érezzük át minden új élethelyzetben a
minket kiteljesítő új lehetőségek megtalálásának és megoldásának az örömét. Éjünk Think
Big-ben: azaz tiszteljük meg magunkat az általunk még éppen megoldható legnehezebb
feladattal (ez persze helyes önismeretet igényel). Végezetül: éljünk Network-ben: azaz
ismerjük meg leginkább azokat, akikkel a legkevésbé értünk egyet, mert tőlük tudunk a
legtöbbet tanulni – és segítsük a következő generáció tehetségeit, mert ettől lesz ez az ország
igazán nagy.
A következő generáció tehetségeinek fontos tagjai a Pannonhalmára kerülő hátrányos
helyzetű diákok. Sok hasonló példát látva szerte a világban biztos vagyok abban, hogy
ezeknek a diákoknak mindegyike nagyon sokat küzdött már addigra, mire Pannonhalma majd
befogadja a falai közé. Küzdött magával, küzdött a környezetével, küzdött az előítéletekkel, a
"neked-úgysem-fog-ez-menni-vel", és még talán a saját családjával is.
Kedves Barátaim! Nehéz sorsok ezek. Azért fontos, hogy adományainkkal segítsük a Lélek
azon vezérlő áramlatát, amelyik e hátrányos helyzetű diákokat Pannonalmára hozza, mert
másutt kaphatnának ugyan tudást, kaphatnának talán emberséget is, de olyan, a kegyelemben
növekedő közösséget, amint amilyen Pannonhalma, keveset tudnának ebben az országban
találni.
Hadd foglaljam össze azt, ami e diákokra vár Pál apostol a Korinthusiakhoz írott első
levelének harmadik fejezete hatodik részének szavaival: "Én plántáltam, Apollós öntözött, de
az Isten adja vala a növekedést." Nagyon fontos tehát, hogy a majdani növendékeknek
nemcsak a plántálását, hanem az öntözését is segítsük.
Záró gondolatként hadd idézzem Kahlil Gibran és Luther Márton gondolatait a munkáról,
akik azt mondták, hogy a munka: a láthatóvá tett szeretet és hit. Ez mind így is van. A
munkában megmutatkozik az a szeretet, amelyet a munka iránt, mint saját legjobb
szándékaink és tulajdonságaink megvalósítása iránt érzünk. Ezt a kiteljesítő állapotot hívjuk
flow-nak. A munkában megmutatkozik az a szeretet, amelyet azok iránt érzünk, akik majd e
munka gyümölcsét élvezni fogják. Nem biztos, hogy ismerjük őket. Az Atya ismeretlen
teremtményei iránt érzett szeretet, az agapé a jól végzett munka legfontosabb ismérve.
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Mindez a szeretet azonban nem belőlünk jön, hanem mi is kaptuk és kapjuk. Kaptuk a
családunktól, tanárainktól, barátainktól. Ők is kapták a családjuktól, tanáraiktól, barátaiktól.
Azaz az a szeretet, amelyet a munkánk láthatóvá tesz, az egész emberiség közös kultúrkincse.
Az emberiség azonban ezt a szeretetet nem alkotta, hanem kapta és folyamatosan kapja.
Krisztus Urunk és az Atya ránk áramló, folyamatos szeretetének a zuhatagában élünk. Ha ezt
észrevesszük, akkor válik a munkánk valóban láthatóvá tett szeretetté. A munka ilyenkor már
a minket Jézussal és az Atyával összekötő hit megtestesülése is.
Kedves Barátaim! Nehogy azt vonják le a munkáról szóló eszmefuttatásomból, hogy munkára
szeretném serkenteni a mai este is Önöket. A mérték nélkül gyakorolt munka – bizony
elfáraszt. Így hát – jó és megérdemelt pihenést, igazi be- és vissza-kapcsolódást kívánok
minden kedves bálozónak!
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