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Maradj meg a helyzetben!
Keep in touch!
A go4peace kedves Barátai,
a nő egy fiatal anya volt, aki a gazdag kikötővárosban, Tíruszban élt, a mai Libanon
területén. A görög mitológia szerint ez a város volt Európa szülőhelye. Ennek a fiatal nőnek az ősei
Görögországból származtak. Soha nem került kapcsolatba a zsidó hittel. Zsidó szomszédai
pogánynak tekintették, ezért gyakran kutyának nevezték. A családi élete sem volt könnyű. Volt egy
lánya, aki szintén nehéz életet élt, visszahúzódva, szinte kapcsolatok nélkül. Kirekesztett volt, és
tisztátalannak, megszállottnak tartották. Szinte mindvégig csak ágyban feküdt.
A fiatal anya már sok mindent kipróbált. Hallott Jézusról, aki éppen akkor érkezett Tíruszba.
A Galileai-tó partjától 60 kilométert gyalogolt Tíruszig, néhány napig egyedül akart lenni, érkezése
viszont nem maradt titokban. A fiatal anya szorongva ment oda Jézushoz és kérte, hogy gyógyítsa
meg a lányát. Ekkor Jézus elutasítóan reagált, mivel úgy tartotta, hogy küldetése a zsidókhoz, Isten
házában élő gyermekeihez szólt és nem a pogányokhoz. Ezért ezt mondta az asszonynak: „Nem
helyes, hogy elveszik a kenyeret a gyerekektől és a kutyák elé dobják!" De a fiatal anya kitartott,
mert segíteni akart a lányának. Jelezte Jézusnak, hogy megértette az üzenetet és ezt fűzte hozzá:
„Igen, igazad van, Uram! De még az asztal alá, a kutyáknak is lehull a kenyér egy része, amit a
gyerekek esznek." Jézus nem számított erre a válaszra. A fiatal anya ragaszkodása megérintette
lelkét. Úgy döntött, hogy segít az asszony lányának: „Menj haza, a démon elhagyta a lányodat!"
A férfi nehéz időszakot élt át otthon. Az apja elhagyta a családot, ebben a nyomorúságban
találkozott Jézussal. Különböző egyházi közösségekben fordult meg és keresett, de nem talált
önmaga számára semmi megfelelőt. Aztán rábukkant egy szemináriumra, amely az ígéret szerint
segít neki megtalálni Jézust. A hitélete mindaddig kietlen volt, ennek ellenére azonban mégis
csatlakozott ehhez a közösséghez. Elment az első találkozóra, ahol szívélyesen fogadták, ezután
pedig újra és újra megint csak elment a találkozókra. Csak lassan fedezte fel, hogy Jézus milyen
közel volt eddig is hozzá. És akkor jött el a pillanat, amikor - egészen titokban - ígéretet tett
Jézusnak, hogy TELJESEN érte akar élni. Ez volt élete kalandjának kezdete! Jó volt, hogy szíve
továbbra is telve volt vágyakozással. Maradj velünk! Keep in touch!
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