A süket – néma meggyógyítása
Tírusz és Szidon, kevert lakosságú országrész, nem tisztán zsidó vérűek
lakják. Kultúrájuk görögös, azaz hellenista befolyás alatt áll. Tírusz északon van
Izraelben, Tírusz felett Szidon, Tírusz alatt pedig a Galileai-tenger.
Azt mutatja Jézus útvonala, hogy kimondottan csak a pogány lakosság
körében mozgott ez időben, csak nekik akart prédikálni.
A mogilalosz (nyögve beszélő, dadogó) kifejezés jelentheti azt is, hogy
nehezen, alig tud beszélni.
Az, hogy Jézus félrevonta a beteget, azért történt, mert a gyógymód titokban
tartását akarta. A kinyilatkoztatásra utal a gyógyítás: Jézus megérinti a beteg
részeket. A csodatevő bedugja ujját a süket fülekbe.
Ezután nyállal érinti meg a bénult nyelvet. Az ókorban a nyálnak gyógyító erőt
tulajdonítottak. Az égre tekintés a természetfeletti erőre utal.
A siketnémaság, mint minden betegség, az erőtlenség, a hiány állapota. Aki
beteg, az tehát Isten akaratából az, biztosan meg is érdemli a sorsát, ezért nem is
küzdöttek ellene. A szegények számára megfizethetetlen volt az orvos. A beteget
magára hagyták, mint minden hátrányos helyzetűt, rabszolgát, társadalmilag
kitaszítottat, gyereket, özvegyet.
Jézus pont hozzájuk szól, értük érkezik, együtt érez velük, gondoskodik róluk,
nem fordul el tőlük utálkozva, de nem is olcsó lesajnáló, demagóg vigaszt próbál
nyújtani.
Jézus arra hív, h. ne legyünk reményt vesztettek, hanem tegyünk a
betegekért, nyomorultakért.
Jézus együtt szenved –a kereszten- a betegekkel. Az egyháztól is azt várja,
hogy vállalja a sorsközösséget a szenvedőkkel, segítsen rajtuk. Az ősegyház így is
tesz, diakónusok látogatják az özvegyeket, ápolják a betegeket.
Itt nincs szó a süketnéma személyes hitéről. Ez azt mutatja, hogy Jézus a nem
hívőkön is segíteni akar.
Hogy a süketnémát egymagában félrevonta, arra mutat, hogy Jézus a
gyógyításokkal nem a maga dicsőségét kereste. Nem csinált belőlük „mutatványt”.
Látjuk, hogy az Úr Jézus először „kapcsolatba lépett” mennyei Atyjával. Itt
ugyanaz a helyzet, mint a vakon született meggyógyításánál: Az embernek mindig
Istenre kell föltekinteni, és minden segítséget tőle várni..
A görög „effata” szót („nyílj meg!”) Jézus nem varázsszóként használta, nem
afféle „szézám, nyílj ki!” ez. Szavának hatalma van, mint mikor bekiált a sírba
Lázárnak: „Lázár, jöjj ki!” (Jn 11,43; 284.lecke).
A süketnéma meggyógyítása nem csupán egy emberrel való jótett volt, hanem
a környezetével is: a családjával és barátaival!
Ennek az embernek nem csak felebarátjai, hozzátartozói, de hite szerint Isten
felé is bezárultak az ajtói, füle és szája. „Hangtompító fal” veszi körül. E fal mögött
nem az a legrosszabb, hogy semmit sem hal, hanem, hogy csak önmagát hallja. Ez
teszi az embert igazán ronccsá. semmit sem hall, és őt sem érti senki.
Mi pedig saját akaratunkból hangtompító falakat húzunk magunk körül, hogy
senkit se kelljen, halljunk.
Nem csak önmagamban vagyok bezárt, de ugyanakkor mások számára is
kirekesztett, kizárt ember maradok.
Jézus éppen az ilyen emberekkel Teremt kontaktust. Kézen fog, maga elé
állít, egyes szám második személyként te leszek, és közli velem: meggyógyítalak.

Nehezen beszélő, süket ember vagyok, de ha Jézus meggyógyít, az egész
emberem megnyílik és zártságom helyébe egy testi-lelki nyitottság lép, nyitottság
Isten és emberszámára.
A te sorsodat is imában viszi a mindenható Isten elé. A te gyógyulásod is
Jézus teremtő szavát követi.
Ő nyitja meg a te szádat, a te szemedet, a te füledet, a te méhedet, börtönöd
ajtaját, kaput a hitre jutásod előtt, ajtót a missziód és az imádságod előtt.
Ő nyitja meg az eget, és egykor a sírokat a temetőkben. Látnod kell, miként a
süket némának, hogy a gyógyulás felülről jön, és ezt onnan kell kérned. Ezért tekint
Jézus az égre.
Így állítja helyre Jézus a te istenképűségedet is, mert ez az igazi, normális
állapot és jótétemény a te számodra és szeretteid számára is.
Ő nem csak a lelket, a testet is gyógyítja, az egész embert. Jézus látja a te
egész nyomorúságodat, és azt Isten Effata, nyílj meg!”
Úgy élünk, mint ez a süketnéma, csak amíg ő szabadulni szeretett volna
süketségétől és némaságától, addig mi idemenekülünk.
Mi a saját akaratunkból húzunk hangtompító falakat magunk körül, hogy senkit
se kelljen halljunk. Senkivel ne kelljen törődjünk.
Semmit sem hall, és őt sem érti senki. Legfőképpen, pedig nincs csend, ahol
meghallja Istent!
A lényeg, hogy Istent meghallod...
A megoldás az, hogy Jézus a füllel kezdi. Talán nem véletlen: ahhoz, hogy
értékeset tudj mondani, ahhoz először meg kell tanulni jól hallani! Mire nyitott a
hallásod?
Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a nem
indián barátjával. Éppen csúcsidő volt, tehát sokan nyüzsögtek az utcákon. Az
autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a
város zaja szinte süketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián:- Hallok egy
tücsköt. Az nem lehet mondta a barátja. - Ekkora zajban hogy lehetne meghallani
egy tücsköt? - Biztos vagyok benne, hallottam egy tücsköt. Ez őrültség! mondta a
barátja. Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik
oldalára, ahol néhány bokornőtt. Az ágak között megtalálta a tücsköt. A barátja álla
leesett. Ez lehetetlen! Neked természetfölötti hallásod van. Nem válaszolt a
bennszülött - az én fülem semmiben sem különbözik a tiédtől. A dolog csak azon
múlik, hogy mire figyelsz jobban. - Ez lehetetlen, én soha nem hallanék meg egy
tücsköt ekkora zajban!- Nem, az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb
neked. Figyelj! Bemutatom. Az indián kivett a zsebéből néhány érmét, majd a földre
ejtette őket. Harmincméteres körzetben mindenki megfordult, hogy vajon az érme,
ami leesett, nem az övék - Látod már, mire gondoltam? Az egész csak azon múlik,
hogy mi az, ami fontos számodra.
Jézus azt mondja: „effata!”Ha elkezded meghallani, amit Isten mond, akkor
megnyílik a füled és a szád.
Akkor rá fogsz döbbenni, hogy amit eddig olyan fontosnak hittél, lehet, hogy
nem is az. Azok az emberek, akik Jézust hallották és látták, amikor meggyógyította
ezt az embert, arra jöttek rá, hogy őt az, akire érdemes odafigyelni.
És ez ma is így van, rá érdemes figyelni. Mert lehet, hogy nem divatos, amit
mond.
Tudod, mi lesz? Akkor elkezd megváltozni majd a világ is körülötted. És
sokaknak meg fog nyílni a szemük és a fülük, mert rájönnek, hogy aki téged meg
tudott gyógyítani, az neki kis tud új lehetőséget adni. Ámen.

