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Legyetek tehát  türelemmel,  testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme,  a földművelő várja a föld drága gyümölcsét,  és
türelmesen várja, amígaz korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket,
mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó
előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.
Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhataosságáról hallottatok, és láttátok,
hogyan intézte sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. (Jakab 5:7-11)

Az Ura visszajövetelét váró gyülekezet, illetve hívő ember lelkiállapotát írja le Jakab apostol. Három tulajdonságot
talál benne: béketűrést, gyöngédséget és igazlelkűséget.

A béketűrő emberből nyugalom és belső bizonyosság sugárzik. Bármiféle küzdelmükben és megpróbáltatásukban az
van az arcukra, a tekintetükbe írva, hogy ezek az emberek – tudnak valamit. Az eseményeken túlnéző bizonyossággal
állják a  harcaikat.  Mintha ezt  mondanák:  Ki  kell  bírni!  Ki  fogom bírni!  Ki  lehet  bírni!  A felülemelkedő erő és
győzelem szavai ezek. A béketűrő ember mindent az Úrra bíz, ami túl van az erőin és a lehetőségein, de amit őrá
bízott  az Úr,  azt nem bízza vissza Istenre.  Nem tétlen, szakadatlanul  munkálkodik. Tudja,  hogy idő kell,  amíg a
magvetésből  aratás  lesz.  Nem  sietteti  Istent,  megvárja,  amíg  cselekszik.  Isten  pedig  cselekszik.  És  ahogyan  a
fölművelő  várja  a  föld drága gyümölcsét,  úgy  várja  az  Urat:  Isten Jézus  Krisztusban való,  megváltó  akaratának
kiteljesedését.

A gyöngéd ember a krisztusi szemlélet tágasságában lát. Nagylelkű. Nagyvonalú. Nem a kicsinyes, pitiáner tyúkperek
és kakasviadalok embere. Nem rúg, vág, karmol, harap, hanem segít; talán éppen azt, aki ezeket teszi vele. Még egy
kis megértő, elnéző humor is vegyül ebbe: a megkegyelmezett ember lelki intellingáciája ez, akin könyörült Isten.
Nem elégtételt vesz, büntet, megfizet, hanem Jézushoz segít azzal a szeretettel, amelyben ő részesült.

Az  igazlelkűség zárja a sort ebben a hármasságban. Azt jelenti: nincs helye a hazugságnak sem a szívben, sem a
szóban,  sem  a  berögzült  kegyes  szófordulatokban  és  gesztusokban,  sem  sehol  a  személyiség  bármelyik  rejtett
zugában, ahová el sem látni, csak azt lehet érzékelni, népies szóval, hogy „a szeme sem áll jól.” Az igen: – igen, a
nem: – nem. „És a gonosztól van minden azon felül.” Nincs szükség esküdözésre, és semmilyen más kommunikácós
mutatványra. Közel az Úr és vele a beteljesedés nagy pillanata, ahol nem áll meg más, mint az Igazság. A Krisztus.

Buzdítsanak imára az ének szavai:

Emeljük Jézushoz szemünk, Jön már királyi győztesünk,
Mennyből leszáll s együtt leszünk. Lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, 
Felséges várástól feszüljön, Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztusnép, jön, jön a Király!

Azt mondta Jézus: idelenn Új próba és új küzdelem
A hívők sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk, 
Az út rövid, végére érünk. Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!

Éneklünk és a perc szalad, A nap, mely nesztelen halad,
Az öröklét felé mutat. De míg hangunk majd zengve szárnyal 
Hozsánnás angyal-kar szavával, Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!

Ó kérünk, Jézus, jó Urunk, Te szabd meg életünk, utunk:
Hány éjszakánk lesz s hány napunk. Bölcs szívedből töltsd meg szívünket, 
Te ismered jól kis hitünket: Küldj, küldj szent sóvárgást nekünk,
Hogy majd ha jössz, készen legyünk.


