
tlLÉGY TÜRELElV1MEL IRANTAM" (Mt. 18,26)

Gyertyaszentelőkor iellobbnn
a Gyermek körül a gyertyák
fénye - kedves búcsúztató ka
rácsonytól - aztán már tilában
köszönl ránk a böjtelő. A kará
csonyi ünnepkör hangulatos be
fejezése után komoly [elodaiol:
felé indit az Enuluie: Közben
búcsúzik a tél is és tavaszt bon
togat az idő. Vele együtt kiies
lenek taoaszi terveink is. na
Dyotakarásunk, új megoldások,
ietadatolc, vérünkbe csap rt i »
'caszi, tiirelmetlcnséq, a kezdés
láza, a készülődés izgalma. Soh
mindent szeretne az ember, tü
relmetlenül, hab zsolán, a magn
elaondolásai szerint. Persze,
akrrdály is van; ernberek is,
akik mások, mint mi. A tiiret
metienséu igy lcuirrul az embe
rek ellen is. To naseut» láz, tü·
relmetlenséo. Erutluizunlc is
meri ezt a lelkiállapotot. Mini
az édesanna. hűvös Icezét lá-as
homlokunkra teszi és etmondat
ja neliinl«: . Tstrn, a 7,'1 Túlod.
hogy semmiféle tettünkben nem
bi zh aiunk" (Hai nrnuul.oas, m·i.
séjéböl) "inadrr(J ,<;-+oiinke( irá
nyítsd a jóra" (V'izkcr. utáni
5. 1,as.)

N agy és »eszedelmes a koi·
sértés. A nemesedb, (J törelwő,

az örök értékekre iam-rsekodá
embert is, dc méo inlaihh a ter
méseeies, a foqhntó 1)iláq em
bera sűrűn forda el a Liirel
metlenséo: euunzerre, m'ind.eni ,
birtoson. E/I/H'n a «ztimit ásbcu«
szenoedé», boj, emberi mrence
sérI, n másik em/N'r nem Ium
heiuei. Ped.ia heluet kérnek.
Hisz mennu! ember jár-kel met
lettem, családban, azon kímU;
minrl más, mind ember, mea
tilri-oa jóakarattal, metmerue
bűnnel, nalában va(m esnie ne
kem ferde gondolkodással, hi-

deo vagy hitetlen szivvel. Ha
türelmetlen vagyol~, ingerelnek,
egyszerűen, mert mások. Ha az
i,gazság bajnokának tekin 'e'm
maaamni, füzes lélekkel vitá
zom. Éles és merev a szavam.
Erőszakkal próbálom hajWani
a másikat hitre, jóságra vagy
csak a saját utaimra. Es ha mé.Q
az igazak gőgje is tanyát vert
bennem, akkor kegyetlen leszek
a jóság örvén, meobotránko iom,
és pokolra tasziiok: megalázom
a lelkeket!

ElT!Jszer már mea kell döb
bennünkl Amikor böjteZő nap
jaiban a méluséoből kiáltunk
H ozztul, és testünk a földhöz
tapadt, amikor érezzük, ha,rn)
"bűnein7>: muüi uiazsáoosan
bünhőrZünk" (Heioenedoas.), ak
kor a nyomorúság leh.űii az
embert. Ha ped'i.q a lelkiinkiy
hatol az i,rTazság: "Isten, aki
e.rmedül tudod a oálase' ottole
számát, akik a mennyei boldoa
súrtra cl juinnlc" (nagyböjti kö
nyörgés), akkor leomlik bűsz

kesé,qünk. A liirclmeienek eo lik
buklat6ja: Isiené a királasz
tás! li's én nem lehetek bizost
Az Ő titka a me,q'iqozultsáll is,
melJ} 1Jw{Jlrént foglalja magá/w
az Istent. Itt aztán valóban nom
marad hdJJ honooskodásruik!
Másik hulrlai«): mindia meosz0
loThol a kérdés: hát 'te'! É,' ld
adhat biztos választ? ,.Fél1w
remetnre munkáluiiok lelketek
űd.rét" (Fil. 2, 12). M é.Q ha ko
nek szívekről leoatioo is a
sC''': nem lehet tudni Isten szán
dékái, rt keouelem ideiét, Vao,;
"semrn.ihp neszed Isten .j0wí,qát,
türclmél?" (Róm. 2, 4), Ott vi
lánjl ez rt türelem a történe'em
m.('lyén, mint ..lumen ad r n 1)e·
latienem gentium". Neki iqnza
van és nem siet i,qazsá[Ját erő·
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~zakolni. (Jnmaqábanis látom
ezt a tehetetlenséenek iátsztJ
türelmet. A tékozló fiú újru
és újra kikéri örökségét, az
Atya mégis mindig visszaölel!.
Nem unja meg, mert az örök
lét állandósá,qában él és »éote
len türeimét a mi fJonoszlwdá,
su/nk nem fárasztja kl. Ember,
téged is a na,qy horizonak ma
qassáoába h.i», léllJJ türelmes!
. A ticrelmetlen ember ldcsi1/JI
marad lelki életében, mcri - és
ez a roppant 'oeszély ~- ritkan
állhatatos. Pedia "csak aki. áll
hatatos marad. mindl'é,qiy, u:
üdvözül" (Mk: 13. 13>. "R(I

ugyanis alapot vetett és nem
tudja befejezni. aki csak látja.
kiaú·mJolja" (Lk. 14, 29). "A
lelki életben. az embernek min
dig kezdőnek kell lenni, 'lnion(lifJ
akarni és ao» akarni, minthn
méa semmire sem ment volna"
(Prohászka). Kezdeni. ujra! J~'.,

el kell kezdeni a réoiek i nuii« I
a jóban való ldtrrrtás keyyclm(;'
ért!

A türelem külső próbája 1/

inunka és a szenvedés, A may
pető mozdulaia szá.zszor-ezcl'
«zer uauanaz, unalmas már ll.,
ki. tudja. n/.i. l.es> fl nut a onl.:
Akú,' napi munkánk, ame~y~t
unalom'i.q meqszokiunlc, . meg!.,
mindio új idc(JcIFé'l.l1el iu.aercl
fel. "LelJYetek te~uíf tilrely!.wsek.
test oércim , " Hiszen ((, Iold1n1
,)~lö is nag;/j tűrelemmel 1)ár a
föld drá.qa termésérc" [.lak j,
7). Amikor peditt lJetel.lI'sp;dn~,k
rajtunk az Lstenhez-tartoeás Je
lei a szenuedé» által, nincs-c el
rejtve. előttünk a szem:edés t~t
ka (Ötvenedvas! )? K ~fakadá«,
zúaolOdás az ördög malmara
ha:jtja II vizet, milJ a türelme.'
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«zen.ocdé» l sl« n tisztu. búzáiu
ként iehérré őröl. Dicséret hang,
zik el felettünk ae Úr szájából:
"AllhrJiatos 'is 1'a-.'I.1/, seenoedte!
érettem és ne'in j'áradtál bele"
(Jel. 2, ,O, _

"Az Úr vezéreljen bennetekel
Isten szaetciére és Krisztus til,
relmére" (l I. Tessz. 3, 5). K risz
tus ticrelnic kell (IZ emberekher.
mcrl nBkiilc nincwn ezeretei.
Szcnt Pál azt 'is leméri szerelel
himnueeúban, hOl/H szereiet nél,
kül sermnit scm ér (IZ ember.

Két 1'(!SÚTnap 'can ct hónap
han. mel.IJ firmclmc;'defés: 8Z0

morú kereszlén:l/clc, akiknek sze
me álaiol«, mioc! ue Isten j(:
(Hett:enel1vas.), akik fit elmc!.
lenill iiélnck: azok j'iilött, aktí.
méa a kitctleriséa lriucán álla'
nak. /~s megértjük-e, hOl/Y mún
It konkoiu t sem entJedi kitépn i
II tiirclrnc« Gazda (( búza kiJ
;dil? (Of rcnedvas.} Pediu meu
érdanuilrc« (l tii.zo], akárcsak II

/)(lní!súllfalan »zinnnriuinusolc.
De Jézu» mf!llJ'erldette az o nos
totoka! : "Nem tudiátole, ,nHyell
lelkület I'(I!I bennetek" (Lk. :J,
55).

Am i f /Jedi tI '111('(; kellene tell
nünk, j'bley a 1,cliiuk em/üftéWk
[elé, kikncl: hihái naponta sze
miin 1.'11(' iitlenel: ésiz.llatnall·:
dsönek fl titrclmet ébressziik. !!

hil)r;!.: ráf/ára ('S 1/cm o.z Hélk..
eést, in .r!erültsr"qef, javítani 1.'/;

!JYást. hm ('fJ.lJszer1'(~ a i').~á,l)

árama indul lélekföl-lélelci!l.
Visefi/'>tck cl ernsmás fJyiin.aé

1't" ((fal. fi. ~2). Ez rnéffóisfwln
a nain) T iirelmcshez, aki "It it h
lJékd'ÍÍn'>s által" ígéretünk.
(Róm. e. 12).

Simon .JÓZSf'!


