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A minde.nnapjaink a mi minden napunk. Külön ritkán gondolunk rájuk Ta
lálkozunk velük minden 'nap, anélkül, hogy ez leülönös élményünk lenne. Inkább
kivágyódunk belőlük és valahol messze keressük azt a valamit, ami az "igazi", ami
"megéri", de amivel talán sohasem találkozunk. Ami talán sehol sem vár reánk.
De a ma, de a holnap vár reánk.

Nem is gondolunk arra, mi minden kell ahhoz, hogy csak egy napunka.t is
jól átélhessük, jól "megcsinálhassuk". Ivlunka, szeretetből 'vagy szükségből; gond,
amit békességesen hordozunk; figyelem mások irán,t: otthon, munkahelyen, utcán,
utazás közben; lemondás arról, hogy mindent egészen a saját elgondolásunk sze
rint cselekedjünk, mert mások is, talán solaüc, beleszólnak a mi dolgainkba is, mint
ahogyan az övéik sem függetlenek mitőlünk; türelem a munkánkkal szemben; tü
relem az emberekkel szemben; figyelem és fegyelmezettség; a jó modor, az em
beri érintkezés leellő formáinak figyelembevétele, a hozzájuk való alkalmazkodás;
a mosolyunk, esetleg akkor,' amiko?' ez nem is olyan könnyű nekünk; a bánatunk,
a szomorúságuY!k, .amivel nem akarunk músokat terhelni; az equiittérzésiins: és
figyelmünk embertársunk iránt; a szó elfogadása és a vele összehangolt cselek
vésünk -, és annyi egyéb, amit hoznak, mint felelősséget, mint kötelessége,t a
mindennapok: s mindez anélkül, hogy kiilon és ,/cüZönösen gondolnánk és felké
szülnénk rájuk. Mert ha valaki aprólékosan előre el akarná mimdezeket gondolni
és megtervezni: nem úgy. mennek a dolgok úgysem, ahogyan azokat mi előre

eltervezzül:. Es még egy másik dologtól is óvakodnunk kell: hogy ne legyünk me
l'evek, ne érződjék rajtunk bizonyos feszesség, különösen ne p?'üdéria - Lequiink:
teljes emberek az emberek között, és mégis olyan emberek, akiknek a szívéből és
lelkéből nőnek ki a mindennap dolgai, és akikben bent, a lélek, az élet mélyén
mégis van velük kapcsolatosan valami titokzatos többlet, valami bőségesebb forrás.
Ez a legmélyebb forrás a hivő lélekben a kegyelem.

A kegyelem az Isten önközlése, erő, remény, szeretet, segítség. Amit az ember
nemosak életének nagyelhatározásainál, fordulatainál kap, nemcsak imádságnál,
a szentségek vételéné l, elmélyedt vallási élménye,lenél, hanem kap állandóan a
mindennapok cselekedeteihez, gondolataihoz, érzéseihez, feladataihoz is, anélkül.
hogy talán erre külö.n is gondolna, minden egyes esetben. Isten ingyenes ajándéka
ez nekünk, az O végtelen ezeretetének kiáradása - csak ne álljunk nel:i ellen,
ne utasítsuk el szeretetét és segítségét. Az ember története egyúttal a kegyelem
története is az emberben, mindenkor tiszteletben tartva az ember szabadságát,
személyiségét.

Az. ember életében, lelkében a vallásos rész nem külön szektor, elválasztva a
profán, az evilági kötelességek, munkák szektorától, hanem mindez egy csodála
tosan egybeolvadó és egységes egész. Vannak, akik azt mondják, ajánljuk fel egész
magunkat Istennek, és ekkor életünk minden olyan mozzanatára, ami a helyes,
ami a jó, ami az igaz, ami a szép szolgálatában telik el, ez a felajánlás transcen
dens, felemelő erejű lesz. Jó szándék, jóakarat kell. Még a nem-hivőben is hat
ilyesmi, amikor a jót akarja, megvalósítja, és megtartóztatja 7nagát a rossztól, a
tudatos rossztól, és küzd el/ene. .

Szabadságunkkal, szabad, de a körülményektől befolyásolt, sokszor erősen be
folyásolt döntéseinkkel jórészt nem tudjuk a jó maximumát adni, nem tudunk
teljesen emellé állni. Ritkán vagyunk egész lélekkel abban, amit csinálunk. És
azt se lehet mondani, hogy itt a fontossági sorrendet általában megtartanánk. Sok
szor nagyon lényeges dolgokról megfeledkezünk, máskor meg egészen ,kicsiny dol
gokba beleadjuk egész lelkünket. Egész lelkünkkel mellettük és bennük vagyunk.
Gyakran 'egészen nagy dolgok emléke elkopik, elenyészik bennünk, 1Jiszont egé
szen kricsiny dolgok emléke akárhányszor 7naradandó útitársunk lesz. Tehát re-
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latív életünk menete és tartalma - az abszolút igazságok szempontjából. Igy van
ez a minden1Ul·Pi életben.

A mindennapok cselekedeteinek láncolatát nem úgy kell néznünk, hogy azok
egymástól függetlenek, és mindegyMmek egymástól függetlenül megvan a morc
lirása is. Ezek egymástól is függnek. És egymásból is következnek. Nem állandóan
és mindeniknél külön-külön mérlegelünk és döntiínk. Persze, il'yen külön mér
legelés és döntés is lehet, talán többször is egy napon, vagy akár sokszor is. Nem
biztos, hogy éppen a legsúlyosabb cselekedeteuiknél, Lehet, hogya kevésbé fon
tosoknál van tudatos refl,exió. Ha általában és 1Ulgyrészt jót és jól akarunk cse
lekedni, ,komolyan és kiroetkezeiesen, akkor efelé fejlődik ki bennünk bizonyos
habitus: könnyebben és mintegy megszokottan tesszük a jót. De ugyanigy lehet
ez a rossz irányában is. Abban is alakíthatunk ki habitust.

Bár azt csak sejthetjük, de abszolút biztosan nemigen tudhat juk, hogy a meg
szentelő kegyelem állapotában vagyunk-e, de az bizonyos, hogy a jóhoz az Isten
mindig ad segitő ,kegyelmet. Nagy dolgokban is, de a mindennap kicsi dolgaiban is.

Nem biztos, hogy ami nagy dolognak látszik, almak eldöntésében mindig sok
kal nagyobb lenne a rejlexionk: és nehezebb lenne maga a döntés. Néha egészen
kícsiny dolgokon akadunk meg, és ezekben tudunk nehezen dönteni. Ez sok min
dentől függ, lelkiállapQttól, összejüggésektől, körülményektől. Ezt előre megmon
dani, megjósolni nem is tudjuk.

Milyen nehéz például teljes összeszedettséggel imádkozni - még rövid ideig
is. Pedig ez nem súlyos "ügy". Hányszor sért, porlaszt és bont barátságokat, há
zasságokat egy-egy meg nem gondolt szó, ki,ielentés, gesztus. Ami önmagában je
lentéktelennek látszik il kivülálló előtt, de kihatásai ban két ember, két partner
között mégis végzetes lehet, nyilván nem előzmények nélkül. Mert először nehéz
az ilyet ,kimondani, de később könnyebb. De talán a legjobban jáj az első. A
döntés már csak egy belső folyamat vége.

Nem tudjátok az időt, az órát. Isten abszolút ura az időnek is, az órénak is,
mindennek. Kivételt a megszokottól, rendkivülit a rendes folyamatban mindenkor
tehet. Altalában azonban, aki a kicsiben hű, az a nagyban is inkább hű szokott
lenni. Ez a mi mindennapokban tanúsitott hűségünknek is a reménysége. Aki a
kicsiben erős és állhatatos tud lenni, az inkább az lesz a 1Ulgyhan, a döntőben is.
A személy szabadsága nélkül nincsen voltaképpen erkölcsiség. Ennek a szabadság
nak azonban nem szabad csak önmaga körül forognia, hanem ki kell lépnie ön
magából, és a valóság igazságát kell keresnie. Ha csak azért tesszük a jót, hogy
bizonyos önelégültséget élvezzünk - mintegy azt élvezzük, hogy mi most jót te
sziink: -, ennek nem sok értéke van, ha egyáltalán van értéke. Az ilyen, önma
gtLk tökéletességébe beleszorult emberek, nagyon kellemetlen emberek. "Nem
vagyok olyan, mint ez a vámos." Ezek az erény vonzásának és tiszteletreméltósa,
gának tönkretevői. Rajtuk keresztül taszítóvá lesz az, aminek vonzania kellene.
A:ci csak a maga gyönyörűségére szeret, a maga kieléqitésére és önzésére, az való
jában nem ezeret, Csak önmagát szereti; A mindennapok fel nem tűnő, csendes
erényeinek ebben van egyik jelentőségük: mivel nem feltúnőek, külső diClSőséget,

"felfigyelést" 'nem hoznak; ezért, aki teszi, cselekszi őket, az nem külső, nem lát
1:ányos szempontból ceelekszik, hanem belső szempontból, a lélek, a lelkiismeret
sugallatára és parancsára - tehát saját 11l.aga számára objektíven is értékesen, és
kedvese.n és tetszően Isten előtt is.

Amilyen sokoldalú az élet, olyan sokoldalú a mindennap is. Előre, mindenben,
nem lehet kiszámífa1l,i, "megtervezni". Az erkölcs koronként különböző szekésok
ban szokott megnyilatkozni. Az udvariasság, az önfegyelem a nehezebb pillanatok
ban is, a figyelem mások iránt, a részvét, az öröm, az öröm és bánat megosztása,
a pontosság, a megbízhatóság, a vigasztalás őszintesége, a remérni felvíllantása: aJl

a bizonyos "jó dolog", ha testvérek vannak együtt. Ha testvériesen vannak együtt
az emberek. Es mindennek elősegítése a hullámzó időben, a mindennapban: mind
megannyi láthatatlam érték, nem feltűnő, de jele.nlévő érték; nét'telen, de meglévő

érték, ami segíti' életünket, sokak életét, a társak életét, és tovahullámozva, rajtvk
keresztül, még többekét, hogy gyümölcsöket hozzon a mindennapokban is.
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