
A KIS ÚT

iszus "EGY SZOVAL SEM VALASZOLT" (Mt 15, 23)

Megfogalmaztulc-e gondolatunkat Hyen
egyszeTŰen: Nagyon sokat köszönhetek a
Szentírásnak, elsősorban az Evangélium
nak?

Gondolkozunk, töpTengünk általános
vagyegyéninek látszó problémákon. Azt
vesszük észre, zsákutcába jutottunk. - De
azt is: a Szentírás kinezet belőle. Nem
ritkán ezért tépelődünk: kértünk vala
mit, s nem kaptunk nyomban szívünk
szerinti választ. Miért?

Okulásul idézziik fel a kananíta asszony
történetét (Mt 15). Ne kelljen keresgél
nünk, íme ez van benne. A pogany édes
anya lányának meggyógyulásáért könyö
rög Jézusnak. Kiáltozni kezd: "Könyö
rülj rajtam!" Jézus egy szóval sem vála
szol. Közbenjárnak a tanítványok: "Tel
jesítsd kérését" Jézus válasza elhárítás:
"Küldetésem csak Izrael házának elve
szett juhaihoz szól." Az asszony nem ad
ja fel a reményt. Leborulva kéri: "Uram,
segíts meg!" Jézus felelete megint nem
az, amit ez az esengő lélek várt. "Nem
jó elvenní a gyermekek kenyerét, s oda
dobni a kis kutyáknak." Vagyis még nem
jött el annak az ideje, hogy a pogányokat
a mennyeí Atyához vezesse. Az asszony
azonban nem ,tágít, nem sértődik meg.
Talprl1.esetten fűzí seavait Jézuséhoz:
"Igen, Uram, De a kiskuiuiik is esznek . . ."
Jól váltó észre, alázatos szívre, erős hitre
mutat viselkedése. Jézus magatartása
nem tudja megtOrni bíza Imát, kitartását.
Meg ís kapja a jutalmat. "Asszony, nagy
a te hited. Legyen akaratod szerint." Vagy
ahogy Márknál olvassuk- (7)': "Ezekért a
szavakért menj, az ördög elhagyta lá-
nyodat." .

Jézusnak ebben az esetben tanúsított
magatartása rést nyit Isten elgondolásai
ba. Szó sincs itt - máskor sem! - nem
törődömségről, iinkényességről, szeszé
lyességről, ember íránti figyelmetlenség
ről, mint az elsötétült emberek gondol
ják Érnei; índokolt szempontjaí vannak.
Ezek közül néhányba itt bepillantást
kapunk. Máskor nyilván más okokból
nem válaszol mindjárt. Elmélkedjünk
azokon, amik ítt elénk tárulnak.

Egy szóval sem válaszol. Hallgat. Hall
gat, hogyannál feszültebben, nagyobb
várakozással figyeljünk rá. Várjuk, mi
kor szólal meg, s mit mond majd. Talán
a próba csöndje, némasága ez. Fölméri
viselkedésünket. ElkedvetLenedünk-e
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vagy kigyúlunk? Csak az okos várakozás
válik javunkra, nem a sürgetés. A türe
lem, s nem a tomboló számonkérés vagy
a duzzogó elégedetlenkedés. Nem szól
mindjárt, hogy megtanuljuk: imádsá
gunkban ne csak mi beszéljünk, hanem
engedjük őt is széhoz jutni. A megfelelő

pillanatban - s ő tudja, melyik az! 
bensőnkon keresztül kapunk választ.

Elhárítja a kérés teljesítését. Mit te
szünk? Beletörődünk-e, vagy tovább ké
rünk? Ha valóban fontos, amiért hozzá
fordulunk, akkor újra ostromoljuk. "A
remény ellenére is reménykedve" hiszünk
(R 418). A célt nem az első lépésekkel
érjük el, hanem ha végig megyünk az
úton, kitartunk az utolsó lépéseku). Ha
abbahagyjuk, ez annak a jele, hogy ma
gunk se tekintettük fontosnak kérésün
ket. Futó, felületes érzést, kérést gyors
abbahagyás jellemez. Amiért egész em
berként kell küzdeni; amit nemcsak kez
dünk, hanem be is akarunk fejezni (L 14
30), azt érdemeljük meg, azt értékeljük,
ahhoz fűznek kedves emlékek, azért va
gyunk őszintén hálásak.

Izraelre hívatkozik, mintha távol len
nének tőle a pogányok, nem törődnék ve
lük. Ha magunkat nézzük, úgy véljük,
kitér előlünk, bújócskát játszik velünk.
De ilyet csak jóbarátok tesznek. Figyel,
várja, keressük-e, meg akarjuk-e találni?
Azért tesz így, mert szeret. Megtaláltatja
magát velünk. Ez a találkozás csupa öröm.

S milyen a kananita asszony viselke
dése? Amilyen egy szerető, gondos édes
anyáé, akinek a lánya kegyetlenül gyöt
rődik. Nehéz helyzetben van lánya miatt
s Jézus magatartása miatt is. Mégsem
veszíti. el emberi méltóságát. Nem szé
gyeniti meg magát azzal, hogy dühön
gene. Kérését fontosnak tekinti. A belső

egyenes tartáshoz van benne erő. Az is
mételt elutasitás ellenére Í$ állhatatos
ságra képesíti a rendíthetetlen hit. Allja
a próbát.

És mi? Vannak köztünk, akik hasonló
esetben könnyen készek akifakadásra.
Akiket elragad az önzés. Türelmetlenül
kővetelőznek: "Adj, Uram, de mindjárt!"
Tehetetlenségükben gúnyolják Istent, a
kereszt közelében kiáltozók hetykeségével
vagy félelmével.

Mások nagyszel'ű emberséget és elsza
kíthatatlan odaadást tanulnak ettől a po
gány asszonytól Jézus iránt akkor is, ha


