
Iz 56,1-6-7; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
„Az idegenek fiait […] mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel

töltöm el házamban az imádság helyén.”
Az  evangéliumban  Jézus  viselkedése  és  szavai,  mintha  ellent

mondanának ennek a prófétai  jövendölésnek.  Mintha Ő csak Izrael fiait
akarná magához közelebb vezetni és szóra sem méltatná az idegenek fiait.
Ha azonban kicsit mélyebben megnézzük a történetet, észrevehetjük benne,
hogy éppen az ellenkezőjéről van szó. 

Először  is  érdemes  egy  kicsit  megállnunk  Jézus  különös
viselkedésén. Ebben az evangéliumban Jézus nem olyan, mint szokott. Ő
általában mindenkivel inkább irgalmas szívű szokott lenni, és a leginkább
elesetteket  különösen  is  meg  szokta  hallgatni.  Amikor  Jerikóban  a  vak
koldus  kiáltozott  az  út  mentén,  Jézus  megállt,  magához  hívta  és
meggyógyította. Amikor leprások jöttek vele szemben a szamaritánust is
meggyógyította, sőt külön örült neki, hogy visszajött megköszönni. Furcsa,
hogy most meg szóra sem méltatja  ezt a szegény asszonyt, aki lányáért
könyörög, hogy szabadítsa meg a gonosz szellemtől. 

Ha egy kicsit  is ismerjük Jézust, akkor gondolhatjuk, hogy Jézus
nem azért viselkedik így, mert éppen rossz kedve van, a front miatt, vagy
mert nyűgös, sem nem azért, mert vakációra ment és ilyenkor hagyják őt
békén, hiszen a kenyérszaporítás előtt is, el tudta engedni a pihenését, hogy
gyógyítson és tanítson, mikor a sokaságot meglátta  és megesett  rajtuk a
szíve.  Jézus  nem is  azért  ilyen  ezzel  a  kánaáni  asszonnyal,  mert  éppen
fáradt, és amúgy is sok a dolga, vagy nem szimpatikus neki és nincs kedve
gyógyítani. Jézust nem a hangulatai, kedvei irányították, hanem mindenben
a Mennyei Atya akaratát tette. Ráadásul tényleg csak egy szavába került
volna és rögtön meggyógyíthatta volna a lányát. 

Azt  kell  tehát  gondoljuk,  hogy  Jézus  viselkedése  tudatos,
szándékos.  Azzal,  hogy  így  cselekszik,  valamit  tanítani  akar.  Valamit
tanítani akar ennek az asszonynak, a tanítványoknak, akik vele vannak és
nekünk is.

Az első dolog, amit máris tanít nekünk, az az, hogy Ő akkor is tanít,
amikor  éppen szóra sem méltat.  Amikor nem felel  rögtön a kérésünkre,
vagy nem úgy, ahogyan mi képzeltük. Nem kell ezért megijednünk, amikor
valamit  nem értünk  Isten  részéről,  hanem érdemes  türelemmel  és  nagy
bizalommal keresnünk, hogy éppen, mit szeretne megértetni velünk, mire
szeretne elvezetni minket. 



Azután  arra  tanít,  hogy  Ő  nem  csak  egy  gyógyító,  aki  minden
gondunkat szeretné megoldani, hanem az emberré lett Isten, aki mindenkit
szeretne bevonni a szeretetébe. 

Szép, ahogyan Jézus éppen az elutasító viselkedésével is közelebb
vonja magához ezt  a kánaáni  asszonyt.  Az asszony először  nem mert  a
közelébe jönni. Csak kiáltozott, mint a vak koldus, hogy „Uram, Dávid fia,
könyörülj rajtam!” Jézus nem kiáltozott neki vissza, nem állt meg, hogy
majd  távolról  megbíztatja,  és  nem  ígérte  meg  neki  a  gyógyulást,  mint
egykor a századosnak, hogy „menj csak fiad él”. Szóra se méltatta, csak
tanítványaival beszélt, akik arra kérték, hogy állítsa már le, küldje elő őt,
mert zavarta őket. Valószínű eléggé cikis volt a helyzet, lehet, hogy már
mindenki őket nézte az utcán. 

Jézus  szóra  se  méltatta,  de  nem  is  küldte  az  asszonyt,  hanem
türelemmel  folytatta  az  utat.  Bizonyos,  hogy  az  evangéliumban  sokkal
komolyabb dologról van szó, de valamiképpen, amikor Jézust követi ez az
utána kiáltozó asszony és már mindenki  elküldené,  kicsit  olyan lehetett,
mint mikor már mindenki jó tanácsokkal látná el az anyukát, akinek éppen
az utcán bömböl a gyereke. Jézus itt kicsit olyan, mint a szülő, aki nem
szolgálja ki mindenben gyermeke vágyait, mert szeretetében, sokkal többet
akar neki adni, mint, amit a gyermeke pillanatnyilag kérne tőle. Például
nagyobb ajándék hosszútávon, ha egy gyermek megtanul várni, megtanul
az  ösztönein  uralkodni,  mint  az,  ha  rögtön  megveszik  neki  a  nyalókát,
amiért kész hisztizni, kiabálni, és akár még a földre is ledobja magát… 

Míg az asszony kiáltozott,  Jézus nem küldte el Őt, inkább várta,
remélte,  hogy  az  elutasító  viselkedése  miatt,  majd  még  közelebb  jön.
Érdekes ez, hogy néha éppen az elutasítás vonja közelebb a másikat. Néha
a  lelkipásztorkodásban  is  így  van:  ha  valakit,  csak  úgy  megbérmálnak,
mert ez a szokás, könnyen megesik, hogy sose látjuk többé a templomban.
Ha azonban kicsit szigorúbbak vagyunk, és csak akkor jöhet, ha valóban
Jézus mellett akar dönteni, és a közösség élő tagja akar lenni, akkor van
esély, hogy előbb utóbb valóban elkötelezett keresztény lesz belőle.

Jézus is így van ebben az evangéliumban. Nem pusztán gyógyulást
akart  adni  a lányának,  hogy aztán  az asszony csak úgy tovább menjen,
hanem meg akarta őt ajándékozni az Isten gyermekeinek örömével. Nem
csak valamit  akart  neki, adni, hanem Isten szeretetének jelenétét,  a vele
való kapcsolatot.  Jézus sohasem csak valamit,  akar nekünk ajándékozni,
hanem mindent, saját magát, az Ő életét. Ezért van az, hogy nem mindig
hallgat meg rögtön, és nem mindig úgy, ahogyan mi képzeljük.



Érdemes nekünk is mindig, mint ez az asszony, kitartóan és hittel
folyton Jézus nyomában maradnunk és mernünk kell egészen közel jönni
Őhozzá. 

Érdemes  hinnünk  a  Jézussal  való  kapcsolatunk,  barátságunk
elsőbbségében. Leginkább Őrá van szükségünk és ha Vele vagyunk, akkor
már minden a miénk, és minden mást megkapunk, amire szükségünk van. 

Végül  Jézus  ezzel  az  egész  történettel  a  tanítványokat  is  még
közelebb  vezeti  az  Ő  szeretete  igazságához.  Elutasító  viselkedésével
mintha  éppen  arra  tanítaná  őket  és  minket  is,  hogy  Isten  mindenkit
gyermekeként  szeret.  Jézus eleve tudatosan és direkt  ment  arra  vidékre,
ahol pogányok laknak. Nem véletlenül futott  bele egy arra lakó kánaáni
asszony kérésébe, hanem azért, mert éppen Tirusz és Szidon vidékén járt.
Ha küldetése valóban csak Izrael házának elveszett juhaihoz szólna, miért
ment  volna  oda,  ahol  pogányok  laknak?  Még  ha  nyaralni  is  mentek,
választhatott volna más szép helyeket is, ahol nem pogányok éltek. 

Jézus  a  szavait,  amiket  az  apostoloknak  és  aztán  a  kánaáni
asszonynak mond, mintha provokációként mondaná. Amit valójában tesz,
úgy tűnik,  éppen ellentétben van azzal,  amit  mond. Mintha éppen azért
cselekedne mindent,  hogy elvezesse ezt  az asszonyt  és  a  körülötte  lévő
tanítványokat  is  arra  a  bizonyosságra,  hogy  Isten  mindenkit  szeretne
gyermekévé fogadni. Mintha Jézus éppen azt szeretné az apostoloknak és
nekünk  is  tudtunkra  adni,  hogy  Isten  szemében  nincsenek  kategóriák,
nincsenek  morzsákat  összeszedő  kiskutyák,  akiknek  hivatalosan  semmi
sem  járna,  és  morzsáló  gyermekek,  akik  automatikusan  mindent
megkapnak.  Isten  szemében  csak  gyermekek  vannak,  akik,  ha  valóban
hisznek benne, Krisztusban gazdagon részesedhetnek az Atya szeretetében,
a Szentlélek ajándékaiban.

Amellett,  hogy  újra  meghívást  kapunk  arra  ebben  az
evangéliumban,  hogy  félre  tegyük  mindenféle  előítéleteinket  és
személyválogatásainkat és mindenkire úgy tekintsünk, mint olyan valakire,
aki Isten szeretetének teljességére van meghívva, érdemes megújult hittel
hálát  adnunk  Isten  ajándékaiért.  Kár  lenne,  ha  hálátlan,  ajándékait
elmorzsáló  gyermekei  lennénk  Istennek.  Oly  sok  ember  van,  aki
vágyakoznék Isten szeretetének ajándékaira és mégse találkozott még Vele.
Oly  sokan,  akik  távolabbról  jönnek,  mélységes  hittel  tudnak  örülni  a
legkisebb  morzsának  is  Isten  kegyelmi  ajándékaiból,  mi  pedig  néha
hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen jó dolgunk van: imádságban
Atyánknak szólíthatjuk az Istent  és mindent  Őrá bízhatunk,  van testvéri
közösségünk,  ahová  tartozhatunk,  táplálkozhatunk  Isten  Szavából,



részesedhetünk  a  szentségekben  és  különösen  az  Oltáriszentség
ajándékában. 

Talán  leginkább  azzal  segíthetünk  Istennek  minden  embert
elvezetni  az  Ő  szent  hegyére,  és  az  Istengyermekség  örömére,  ha  mi
magunk  is  még  nagyobb  örömmel  és  hálával  élünk  mindazzal  az
ajándékkal, ami már túlcsordulóan a miénk. Élhetnénk nagyobb örömmel
Isten szent hegyén, az Ő házában, az imádság helyén.

„Az idegenek  fiait  pedig […] mind elvezetem szent  hegyemre,  és
örömmel töltöm el házamban az imádság helyén.”


