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Ne veszítsd el türelmedet! 
Don’t lose your patience! 
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Jézus Igéjének kedves Barátai, 

 
 egy megható pillanat tanúi lehettünk tavaly Kamenben a „pieces4peace“ performansz végén, 
amikor Fajir, a 13 éves főszereplő így kiáltott fel: „George, itt a megoldás: Tetsvérek vagyunk! 
Nincsenek határok!“ Fajir és George egy világkörüli útra indultak és a béke kulcsát keresték, amit végül 
a megélt testvéri szeretetben találtak meg. A forgatókönyvben ezt olvassuk: „Fajir George nyakába 
borul!“ 
 

Ez a jelenet azonban egy kihívás volt, amelyet az előkészítő csapat számtalanszor 
gyakoroltatott. Fajir muzulmán kislány, George keresztény fiú. Mindketten menekültként érkeztek 
Németországba. Egymást főszereplőként akarták átölelni, az első hetekben ez azonban nem sikerült 
nekik. A türelem garantálva volt – „Öszvértürelem“, jobban mondva: „angyali türelem“! Annál 
meghatóbb volt az ősbemutató jelenete, amikor a performanszon hónapokig dolgozók munkáját 
láthattuk.  

 
 Jézus Igéjének kedves Barátai, mennyire nehéz is magunkkal és másokkal szemben is 
türelmesnek maradni. Milyen gyorsan elszakad türelmünk fonala, ha valami nem sikerül. A következő 
mondás a szövetek előállításával kapcsolatos és egy olyan egyensúlyra utal, amire szükséges 
figyelnünk: Az a fonal, amelyet a gombolyagon túlságosan megfeszítünk, amelyet túl nagy terhelésnek 
teszünk ki, elszakad! Ilyenkor az igazi élet-egyensúlyra van szükségünk: nem túl szoros és nem túl 
laza fonal. – De hol találjuk meg ezt az egyensúlyt? Hogyan tanuljuk meg, hogy türelmesek legyünk?  
 Jó, ha tudjuk, hogy Istennek irányunkba végtelen türelme van, angyali türelme! Ha ezerszer el 
is tévedek, Ő ezeregyedikszer is megadja az esélyt az újrakezdésre. Türelmének a fonala velem 
szemben soha nem szakad el! Ahogyan a gazdálkodó ősszel türelmesen vár a föld termésére (vö. Jak 
5,7), úgy vár Isten is végtelen türelmével rám, ha eltévedtem. Üzenete a következő: Térj vissza és 
kezdd el újból! 

 
A türelem erényének gyakorlásában három lépés segít: 1) Legyen bátorságod a rohanásban 

rövid időre megállni! 2) Tartsd szem előtt, hogy Istennek olyan türelme van irányodba, ami neked 
nincs. – Ez ki fog téged kapcsolni. 3) Tervezd meg újra azt, amivel pillanatnyilag foglalkozol! 

 
 Jézus Igéjének kedves Barátai, tanuljunk meg újra türelmesek lenni önmagunkkal és másokkal 
szemben. „A türelmes kitart egy ideig, s ha az eltelt, örömben lesz része“ olvassuk az Ószövetségben 
(Sir 1,23). Hogy örömünk legyen, megéri türelmesnek lennünk. Isten soha nem veszíti el türelmét 
irányodba, így te is mondhatod: Ne veszítsd el türelmedet! - Don’t lose your patience!   
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