“Nem tartozik rád! Most ne játszadozz!” - gyakran halljuk az óvodákban. “Nem, nem,
ezek az enyimék. A kicsikre ez nem tartozik.” - mondta az egyik barátom egy
édesanyának a jelenlévő gyermekek előtt. “Ennek nem igazán felelünk meg.
Kultúránk nagyon különböző.” - mondja egy férfi az új szomszédjairól. Különösen a
menekültügyi válság idején hasonló kérdések merültek fel az emberek ajkán: ide
tartoznak-e az idegenek, eltérő gondolkodású, eltérően ápoltak, másképpen beszélő
emberek? Sajnos mi, magyarok ismerjük ezt a gondolkodásmódot a múlt legmélyebb
radikális formájában. Még a történelem kezdetén, még a bibliai időkben is, amint azt
ma is halljuk, a hovatartozás kérdése megmozgatja a közösségeket. Kik ők? Kik
kedvesek az Istennek?
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Asszony, nagy a te hited!
Abban az időben:
Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon
vidékére vonult vissza. És íme, jött egy
arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva
kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid
fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a
gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem
méltatta. Végül odamentek hozzá
tanítványai, és arra kérték: „Küldd el őt,
ne kiáltozzon utánunk!”
Jézus kijelentette: „Az én küldetésem
csak Izrael házának elveszett juhaihoz
Ezek az evangélium igéi.

szól.” Ám az asszony odajött, és leborult
előtte e szavakkal: „Uram, segíts
rajtam!” Ő így válaszolt: „Nem való
elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni
a kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen,
Uram, de a kutyák is esznek abból, ami
lehull gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus
így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a te
hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És
a lánya meggyógyult még abban az
órában.

Ha nagy a hit
Az ARD német rádió évente
közvetít egy úgynevezett tematikus
hetet a programjában. Néhány
évvel ezelőtt a szerkesztőség
próbálta megválaszolni a általuk
felvetett kérdést: “Miben hiszel?”
Számos filmben, Talk-Show-ban,
beszélgető csoportban és
személyes interjúkban kísérelték
meg a kérdés mélyebb megértését.
Rendkívül érdekesek voltak azoknak a hírességeknek a kijelentéseik, akik az
emberek körében nevet szereztek maguknak. A válaszadók nagyon eltérően reagáltak,
de mindenekelőtt nagyon is személyesen. Egy baloldali politikus bevallotta, hogy
hisz a szeretetben és az igazságos világban, amely mindenkinek jó. Egy labdarúgó
teljes mértékben a csapatára és a barátaira támaszkodik, egy ex-kickboxoló hisz
Istenben és a sorsban, egy színésznő csak önmagában hisz. Jana Ina Zarella
moderátor, mint sokan, bizonyságot tett a személyes hitéről az Istenben, s arról, hogy
minden vasárnap templomba jár, hálás a hitért és ezt továbbadja a gyermekeinek is.
Nino de Angelo énekes számára a hit a legfontosabb dolog az életében, s úgy
gondolja, hogy e meggyőződése nélkül nem élhetne.
A hit gyógyít
A kánaáni asszony, akivel Jézus találkozik az evangéliumban, pogány, s
ugyanakkor kiszolgáltatott helyzetben van, Jézushoz kiált segítségért. ezt lenyűgöző
mozdulattal fejezi ki; azáltal, hogy kegyelmet kér, egyenesen utána kiabál, megpróbál
eléje jutni s könyörögni: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia!” Úgy tűnik, hogy az
összes többi orvoslás és eszköz, amely a lányát a démontól megszabadíthatja, a kóros
zavartól meggyógyítja, nem működött, s senki sem tudott segíteni abban, hogy
megszabadítsa tőle. Az utolsó reménye Jézus volt, aki mégis segített neki és

megmenti

mentális

rendellenességétől. Ez a nő
elérte saját korlátait és rájött,
hogy sem szakember, sem senki
más nem tudnak semmit sem
elérni, hanem egyedül csak Isten
képes megmenteni. Jézus érezte
az asszony határtalan bizalmát
benne és Istenben, s ezt a választ
adja neki: „Asszony! Nagy a te
hited!” Máté, az evangélista ekkor tanúvallomást tesz erről a hitről: “És a lánya
meggyógyult még abban az órában.” Ennek az asszonynak a hite példa
mindannyiunknak, az egész Egyháznak: „Asszony! Nagy a te hited!” Jézus eddig
ezt senkinek sem mondta, sem a tanítványainak, sem a törvény jámbor tanítóinak,
sem a farizeusoknak. Nem, többszőr is le van írva, hogy a legközelebbi barátai és
tanítványainak kicsi a hite és félnek, mert nem értették meg, nem bíztak benne és az
életében. Igen, nagy a hit, amely ellenáll az életünk reménytelen és kétségbeesett
helyzeteinek és pillanatainak. Nagy a hit, amikor újra és újra Istenhez
fordulunk, könyörgünk és imádkozunk hozzá, és az irgalmát kérjük. Nagy a hit,
ha a lemondás és a reménytelenség ellenére nem némítjuk el az eredeti imát:
„Könyörülj rajtam, Uram” De kicsi a hit, ha az ember azt hiszi, hogy ő a
legnagyobb és képes mindent megtenni. Kicsi a hit, amely kizárólag az emberi
tevékenységre és bizalomra támaszkodik. Kicsi a hit, ha kevésbé bízunk
Istenben. A névtelen találkozás során Jézus kinyilatkoztatta magát, s megmutatta,
hogy számára a találkozásban és a munkásságában nincsenek határok és tabuk.
Mindenki számára ott van: a pogányoknak, a hitetleneknek, a kételkedőknek és a
hívőknek! De pontosan a vele való találkozáskor történik valami, pontosabban a szív
átalakulása, az üdvösség, a gyógyulás és ezáltal az új élet. Tetszett neki a nő
személyisége, mert a nagyságát nyilatkoztathatta ki. Nem engedte el Jézust, minden
reményét belé vetette és korlátozott bízott benne. Ugyanekkor ez a nő megtestesíti
viselkedésünket és hitünket, de világunkat és egész emberiségünket is. Benne a
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gyermekeikért: a bombázott
Szíria anyái kétségbeesetten
futnak sérült és traumákat
elszenvedett gyermekeikkel. A
kétségbeesett édesanyáknak
kellett

eltemetniük

gyermekeiket, akik a Földközi-tengerbe fulladtak bele, amikor Lampedusa szigetére
akartak eljutni; az Afrika szarván, Jemenben, Nigériában és más afrikai országokban
síró édesanyák, akik már nem tudják szoptatni éhező és kimerült gyermekeiket, s nem
tudnak nekik élelmet találni. A brazíliai Recife és Carnaru nagyvárosainak utcai
gyermekek édesanyái, kiknek csemetéit prostitucióra kényszeritik, hogy családtagjaik
hozzájuthassanak a megélhetéséhez. De a megalázott, hajléktalan édesanyák a világ
számtalan országában. De vannak olyan édesanyák is, akik itt félnek velünk együtt
gyermekeik iskolai és szakmai egzisztenciájuk miatt, akiket a kábítószer és az
alkohol elcsábított, s letértek a helyes útról. és néhány nappal ezelőtt beszéltem olyan
szorongó édesanyával, akinek a gyermekét meg kellett műteni, s az orvosok napokig
küzdöttek az életéért. Isten sokat vár tőlünk ma is, bár gyakran hallgat róla, s
nyilvánvalóan kijátssza észlelésünket. pontosan ezért kell továbbra is őt keresni
és utána menni, mert csak Ő segíthet nekünk.
Az evangélium bátorít és meghív a hitre
“Miben hiszel?” - ez a kérdés nem csak egy témahéten vagy szelektíven merül
fel - egész életen át szembe kell vele néznünk. Ez a “nagy hit”, amely gyógyulást,
felszabadulást és megváltást hozhat az életünkbe. A “nagy hit” tudatosítja
bennünk, hogy csak Isten segíthet nekünk. Mindenki hite nagyon is személyes életünk szempontjából is fontos, talán még létfontosságú is. Mit tennél, mit

válaszolnál, ha az ARD moderátora neked szegezné most a kérdést: “Miben
hiszel?”

