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Új eget és új földet teremtek! (Iz. 66,17-21) 

Izaiás próféta új ég és föld teremtéséről ír, ahol nem lesz sírás, jajkiáltás. Öröm és ujjongás tölti be az 

emberek szívét. Egészségesek lesznek, természetes lesz a hosszú élet. Megszűnik a vándorlás. 

Letelepszenek, nem más házában laknak, hanem lesz saját házuk, saját földjük, ahová szőlőt 

telepítenek, hogy gyümölcsét élvezzék, bora pedig megvidámítsa szívüket.  

Megvalósult ez az izaiási jövendölés?  

Zajlik a 3. világháború. Hányan halnak meg fiatalok is, hányan sírnak, szenvednek. Az emberi 

gonoszság óriási méreteket ölt. Várjuk az új eget és az új földet. Nekünk kell letörölni a könnyet a 

szenvedők arcáról, nekünk kell megosztani kenyerünket a rászorulókkal. Törekedni kell arra, hogy ne 

legyenek hajléktalanok. Mindenkinek meglegyen a betevő falatja. 

 

A mai evangélium a királyi tisztviselő fiának táv-gyógyítása (Jn. 4,43-53.)  

Előzménye a jeruzsálemi templom megtisztítása. Sokan csodálkoztak azon a lelki erőn, amivel Jézus 

áthaladt a kereskedők tömegén, anélkül, hogy kezet emeltek volna rá. Ezután a szamariai asszonnyal 

beszélget, aki kihívja Szikar város lakóit: jöjjetek, mindent elmondott, amit tettem. Azok meghallgatják 

Jézust és kérik, hogy maradjon még náluk. Két napig tanítja őket. Sokan hittek benne és mondták: 

„Most már nem az asszony szavára hiszünk benned, hanem tudjuk, hogy Te vagy a világ Üdvözítője.” 

Utána megy Kánába, ahol az első csodáját művelte. Érdekes, hogy a 20-25 km-re lakó királyi 

tisztviselő meghallotta, hogy ott van, és maga megy el Jézushoz, hogy súlyos beteg fia 

meggyógyítását kérje. Mikor másodszor kéri, Jézus megnyugtatja, hogy fia él! A tisztviselő nem 

kételkedik, elhitte, amit Jézus mondott és elindult haza. Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy 

odamenjen, megérintse a beteget, szóljon hozzá, Isteni erejével meggyógyította. Az édesapa 

megjegyezte azt az órát, amikor Jézussal beszélt. Szolgái jöttek és örvendezve mondták, hogy fia él. 

Abban az órában lett jobban, amikor Jézussal beszélt. A királyi tisztviselő hívő lett egész háza 

népével.  

Jó volt az információs lánc Jézus idejében is. Öröm volt Jézussal találkozni, szívesen osztották meg 

másokkal a találkozás élményét. Jézus nem úgy tanított, mint az írástudók és a papok. Szeretet járta 

át minden szavát. Érthetően beszélt.  

 

Amikor Ácson voltam káplán, átmentem Nagyigmándra, hogy Szendrei Miklós ifjúsági hittanján részt 

vegyek és tapasztalatot gyűjtsek. Meglepett, hogy kötetlen beszélgetéssel kezdődött. Ahogy érkeztek 

a fiatalok, érdeklődött az elmúlt hétről. Azt gondoltam, így könnyű hittant tartani. Amikor mindenki ott 

volt, egy ráhangoló személyes ima után kezdte az anyagot. Személyre szabott volt. Ismerte a 

hittanosait, egy szinten volt velük és ezért tudták befogadni, amit mondott. A felmerülő kérdéseikből 

látszott, hogy értik, amit mondott, elgondolkodtak rajta, próbálták saját életükre vonatkozóan 

alkalmazni. Sokat tanultam tőle! 

        Találkoztam-e Jézussal? 

        Örömeimet megosztom-e másokkal? 

        Tudom-e vigasztalni a szomorúakat? 

 

Butsy Lajos, Hegyeshalom  

 

 

  


