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A TÜRELEMRÖL

Mi a türelem? Milyen a türelem?
Ezt mondják róla a Szentírás helyei: Légy.hozzárn türelmes, mindent megfizetek

neked, könyörög a szolga Urához (Mt 18, 26); Isten végtelenül jó, elnéző, és tü
relme ... bűnbánatra vezet (Róm 2, 4); ha ...reméljük, amit nem látunk, azt vár
juk (Róm 8, 25); gyalázóid szidalmai rám hullottak. Amit hajdan' megírtak, tanul
ságuI írták meg, hogy az Írásból türelmet ... rnerítsűnk: Isten szolgájához méltó
nagy türelmet tanúsítunk a megpróbáltatásokban, a szükségben, a szorongattatás
ban, ha vernek, elfognak, lázadnák ellenünk, ha elfáradunk, virrasztunk, böjtölünk
béketűrően és jóságosan (2 Kor 6, 4-5); a Lélek gyümölcse ... a türelem ... (Gal 5,
22); éljetek. '.. szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást (Ef 4, 2); így majd
az Úrhoz méltóan éltek ... (aki) nagy erővel megszilárdít titeket, hogy mindvégig
kitartsatok (Kol 1, 10-11); ... tanúsítsatok mindenki iránt türelmet cl Tessz 5, 14);
Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre (2 Tessz 3, 5);

.hirdesd az evangéliumot ... Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel (2 Tim 4, 2); Mi
vel megtartottad a kitartásra buzdító tanításomat, én is megmentelek a megpró
báltatás órájában (Jel 3, 10).

, A türelem tehát a hibák, a bűneink, elvétett tetteink fölismerésére vezet. Vala
hol a jóság és az igazságosság között helyezkedik el, mert a jóság békés várako
zásra késztet, a várakozás módja a türelem, amely pedig időt ad, hogy eljussunk az
igazságig. Igazság és türelmetlenség összeegyeztethetetlen. Az erények úgy ter
jednek, mint a tarlófüst: lassan, súlyosan, mindenfelé. Türelmetlen remény nem
létezik. A remény folyója a türelem-mederben halad előre. Amit a remény még
nem lát, azt a türelem már sejti.

Isten szolgája tudja, hogya szentség napról napra s titokban növekszik, s hogya
remekművekkőről kőre, sorról sorra, vonásról vonásra épülnek. Isten türelme is
lineáris. Egyik boldogságot húzza a másikra, akár az emeletet, míg végül ott áll a
Boldogságok Hegyén az emberi boldogtalanságok visszájának műve. A türelem
lelassítja a hebehurgya gyorsaságot. Azt mondja, arra int: várj még azzal, amiben
oly biztos vagy. Nem tudni pontosan, melyik irányból s mikor, de megérkezhet az,
amit nem hiszel. Amit megcáfolni véltél. Amihez bizalmatlan voltál. Amit megve
tettél. Amit gyűlölsz. Amit betemettél. Mert ami van, széthull darabokra. És: csak
ami nincs, annak van bakra.

Az Írás hatalmas türelem műve. Türelemé, amely hitte, hogy emlékezni annyi,
mint élni, és élni annyi, mint emlékezni. Türelemé, amely merte örök jövőnek

nevezni magát. Ez a Szentírást szülő türelem Isten idejét élte. S Isten belefészkelte
magát ebbe a türelembe, kitöltötte jelenlétével, mint egy uralkodói széket, és su
gározni kezdett belőle. Azóta szereti a türelem a megfontolt szót, de még jobban a
szótlanságot. És riadt torokhangjait is türi, a jajkiáltásait is, a könyörgéseit. Mert a
várakozás és a megpróbáltatás ilyen hangokat sajtol ki belőle, kínpadra vonja s
megkísérti őt a türelmetlenség, mint önmaga paradicsomi tükörképét, titokban
bízva abban, hogy szenvedése ellenére is türelem marad.
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A türelem szelíd. A türelem alázatos. Isten szelíd és alázatos szívü, mert roppant
ereje van; vagyis türelmes. Isten, aki érthetetlen, izzó szeretetével szeret minket,
rettenetes szenvedésnek teszi ki magát. Sőt, aki az embert szerelme tárgyának te
kinti, annak szükségképpen szenvednie kell, s végül is készülhet a halálára. Isten
majd szenvedését végtelen türelmével enyhíti. Így kell tennie, mert a szíve mé
lyéből kinövő tisztasága, mint ítéletre érett igazsága, próbára teszi a szerétetét.
Ezért Jézus Krisztus szeretete késélen viharzó szeretet. Pál apostol szerényen és
kipróbált valóságérzékévellecsillapítja ezt a vihart: viseljétek el egymást türelem
mel, mondja. A türelem a szeretet dialektusa.

A türelem képes mindenkit és mindvégig szeretni. Csak a türelmes szeretet ké
pes erre. Ez a két kulcsszava: mindenkit és mindvégig. Türelme olyan, mint a ki
fogyhatatlan energiaraktár. Aki mindenkit és mindvégig, az önzetlenül és Istenért
szeret. De nem födi el Istennel azt a személyt, akit szeret. A személyt magát szere
ti, de Istenbe ágyazottan. Aki így szeret, az megismer. Az mindig ugyanazt teszi és
mégis mindig mást; az .mindig ugyanúgy szeret, de mivel emberként szeret, mégis
mindig másként. Aki így szeret, azt megismerik. Annak az állandó mindig változik,
és minden változó állandóra van irányítva benne. Az nem tudja nem szeretni a
másikat, ha Istent szereti. S mivel Istenben szereti a másikat, ezért mindvégig; És
mindenkit szeret Istenben, mert mindenkit Istenben lát. Aki mindenkit és mind
végig, annak nem emberi a türelme. Annak szölöskert illatú a türelme. És bölcs,
és éles tekintetű, és megbocsátó. Mert semmi kilátása sincs az ítéletre; hiszen
mindvégig ... Akkor mikor? ... Az tehát senkit sem ideig-óráig szeret, mert akkor
önző volna a szeretete, mint az ítélet. Itt villámlik ki a türelemből a krisztusi: Úgy
szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Vagyis erőtökön fölül.

Vagyis holnap is, ne csak ma. Jövőre is, ne csak az idén. Örökre, ne csak most.
Ott is, ne csak itt. A türelem kitartó. A viszály, a gyűlölet, az átkozódás, a harag, a
megkülönböztetés, a fenyegetés, a rabság, a hiúság, a becsmérlés, a megszólás újra
és újra bevágja előtte az ajtót. A türelem kivárja, míg egyszer csak csöndben, egy
más után valamennyi kinyílik. Először csak résnyire, aztán tenyérnyire, majd ki
tárul egészen. Mert az ajtók arra valók, hogy kinyíljanak. Talán a türelem nyit ki
minden ajtót. Talán a türelmeseknek köszönhetjük, hogy még szó lehet a hol
napunkról. A türelem maga a jövő. A testvériség. A józanság. A jóvátétel. Isten im
gyala azon a réten ér földet bennünk, amelybe egy tábla van beszúrva, ezzel a föl
irattal: "Türelem". Azt mondja az angyal: "Tudok ... állhatatosságodról, hogy most
több jót teszel, mint azelőtt" (Jel 2, 19).

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézira
taikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25
sorral, egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel
egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztöséget
a kéziratmásolás többlet-költségeitöl, - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kér
tünk, vagy előzetesen nem beszéltünk meg, nem örzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesz
töségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-15,30 óráig.
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