
vicsorgatták egymásra. A vétkes: a felekezeti türelmetlenség! Családi villongás, 
veszekedés, válás oka: a türelmetlenség! Rossz gyermeket l á tunk : a szülőknek nem 
volt türelmük nevelésével foglalkozni! Az autóbuszban valaki helyet követel, ve-
szekedés lesz belőle. Nincs türe lme kivárni, amíg a másik leszáll! Sorbanálláskor 
szóváltás támad. A várakozóknak nincs türe lmük egymáshoz! 

Sok példa van arra, hogy minden rossz for rása a türelmetlenség. Hogy meny-
nyire romboló, akkor látjuk, ha megfogalmazzuk textusunk ellentétét: a ti türel-
metlenségetekkel veszitek el a ti lelketeket, békességeteket! 

Honnan merí tsünk hát tü re lmet? Elsősorban Istentől. A hit tagadhatat lan for -
rása a türelemnek. A hivő ember ismertető jele a türelem. A türelem példájá t 
Jézustól és tanítványaitól t anu lha t juk meg. Ki Jézust bírja, a türe lmet bír ja! 

Legyünk türelmesek! önneveléssel , önmagunk megtagadásával megnyerhet jük 
a türelem erényét. Legyünk türelmes szülök, házastársak, munkatársak, vallásos 
emberek mindenkivel szemben. Tanul juk meg a szeretetben mindenkor elviselni 
egymást! Amen. 

A NAGY VACSORA (1) 

Lk 14.16—18 

A példázatbeli gazda nagy vacsorát készített. Elküldi szolgáit és h iva t ja a 
vendégeket. De azok kifogásokat találnak és nem mennek. 

Ebben a példázatban Jézus nem egy valóságos vacsoráról beszél, hanem olyan 
drága alkalmakról, amikor Isten és ember együt t lehetnek. Isten, mint gazda, az 
evangélium tápláló, édes kenyerét szolgáltatja fe l és üzen é r tünk : jöjjetek! vár a 
vacsora, vár az élet kenyere, a h i t itala, az isteni áldás csókja, vár az istentiszte-
let1 E hívásra ma is sokan mentegetőzve válaszolnak: köszönöm a meghívást, meg-
tisztel vele, de nem m hetek, elfoglalt vagyok. Bizony, a példázatbeli gazda csaló-
dása, vendégei visszautasításai nyomán sok vasárnapon megismétlődik. Is tennek 
sok hivatalos vendége nélkül kell megtartania a vacsorát, az istentiszteletet, mer t 
sokan kimentik magukat, i lyen-olyan nehézségekre, akadályokra hivatkozva. 

Száll az üzenet az égi hullámokon: jöjj , minden kész, terí tve az asztal, a 
drága alkalom vár ! Mondd meg a gazdádnak — felelnek egyesek — nem kíván-
kozom az ö házába, templom nélkül is megvagyok. Igazuk volna? Ügy r é z ki, 
hogy igen, hiszen, aki nem jár a templomba, az is megvan, létezik. A fák, a füvek, 
az állatok, a hegyek és a tengerek sem j á r n a k templomba s mégis megvannak. 
Ilyen értelemben mi is megvagyunk. Csakhogy a mi életünk másabb, mint a füvek, 
fák, "állatok, hegyek vagy tengerek élete. Nemcsak létezni, e :mi- inni akar, hanem 
minőségi életet élni. Hivatásunk nemcsak a puszta létezés, h a n e m a minőségi élet! 
Hív a templom is, s nem mindegy, hogy az evangélium szellemében élő vagy 
gyarló, lelketlen emberek vagyunk! A példázatbeli vendégek gondolkodásával sok-
mindenre rá vágha t juk : nélküle is jól megvagyunk! 

Száll az üzenet tovább: e m b e r jöjj, kész a vacsora! Mondd meg a gazdádnak 
— hangzik a felelet — nem megyek. Tudom, érzem, hogy Isten mindenüt t jelen 
van, őt nem lehet kézzel csinált fa lak között tar tani . Isten végtelenül nagy, s az ő 
tiszteletének méltó helye a nagy mindenség, a természet temploma. Én a természet 
templomában imádkozom, nincs szükségem a kőből rakottra. Nem az a fontos, 
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hogy hol találkozom Istennel, hanem az, hogy találkozom! Nem az a fontos, hogy 
hol bánom meg vétkeimet, hanem az, hogy megbán jam! Nem az a fontos, hogy 
hol éneklem a zsoltárokat, hanem az, hogy énekeljem! Ez a mentegetőzés csábítóan 
valószínű, ésszerű. Annyira, hogy sokak számára feleslegessé teszi a templomba 
járást . Es mégis: hamis ez az érvelés. 

Az igaz, hogy Isten mindenütt jelen van s neki mindegy, hogy hol imádom 
— a természetben vagy a templomban —, de nem mindegy nekem, az embernek. 
Az ételnek mindegy, hogy hol eszem meg: szépen ter í tet t asztal mellett , vagy pisz-
kos kézzel a poros útszélen, de nem mindegy nekem, az embernek. A zsoltárnak 
mindegy, hogy gyönyörű sorait hol éneklik, templomi padban vagy kocsma aszta-
lánál, de nem mindegy nekem, az embernek. A nevetésnek is mindegy, hol csendül 
fel, esküvőn vagy temetésen, de n e m mindegy nekem, az embernek és környeze-
temnek. 

Száll az üzenet tovább: jöjj, kész a vacsora! Mondd meg a gazdádnak, hang-
zik a felelet — nem megyek. Nem megyek, mert a templom elszakít a való élet-
től. A templomba menekülni szoktak az emberek, e lbújni a gondok, a fá jda lmak, a 
nehézségek elől. Érzéketlenné aka rnak lenni, holott én minden se j temmel érzékelni 
akarom a való életet! 

Ez a mentegetőzés is csak látszat-igazság. A templom valóban elszakít egy-
két órára a való világtól, és ezt azért teszi, hogy átalakítsa, meggyógyítsa, megnyug-
tassa az embert és visszaadja erejét , hogy megújul tan térhessen vissza az életbe. 

Mindnyá junknak szükségünk van a nagy vacsorára, a templombajárásra , az 
istentiszteletre! Ne mentsd magad, ne keress kifogásokat. Ilyet százat, ezret is 
találhatsz, de vigyázz: nehogy éhes marad j . Nehogy károd legyen a nagy vacsoráról 
való elmaradásodból. Hallgass hát a hívó szóra és jöj j! Amen. 

A NAGY VACSORA (2) 

Lk 14, 16—18 

Gyermekkoromban olvastam egy olyan kútról, melyből nem lehetet t kimerni 
a vizet. Minél többet merték, annál több és t isztább víz gyűlt benne. A Biblia is 
olyan mint ez a kút : minél többet mer í tünk belőle, annál több marad benne. Sorai 
közül ú j abb és ú j abb gondolatok buzognak fel, s minél mélyebbre hatolunk, annál 
szebbek és drágábbak. 

A nagy vacsoráról szóló jézusi példázat kú t ja is ilyen. Azt hi t tük, hogy egyet-
len vasárnap k imerünk belőle minden kincset, s lám, milyen gazdagnak bizonyul 
egyetlen példázat is. Meg kell á l lapí tanunk, hogy csak félbeszakítottuk a merítés 
műveletét , de nem merítet tük ki. A ki jelentés kimeríthetetlen. 

A múltkor a nagy vacsora példázatát a templomlátogatásra alkalmaztuk. El-
hangzott, hogy Isten, a mi gazdánk, minden vasárnap vacsorát készít nekünk, az 
evangélium kenyerét, a hit borát k íná l ja fel. Harangszóval, lelkiismeretünk meg-
mozdításával üzen u tánunk: jöj jetek! Ilyenkor, akárcsak a példázatban, kezdődnek 
a mentegetőzések: nincs időnk, megvagyunk templom nélkül is, Isten mindenütt 
jelen van, bárhol lehet irnádni, a templom elzár, elszakít a való élettől. Sorra 
megvizsgáltuk ezeket az indokokat, érveket és k imuta t tuk alaptalanságukat , tar t -
hatat lanságukat . Most folytassuk sorozatunkat, mer í tsünk még a nagy vacsoráról 
szóló példázat kút jából ! 
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