
Évközi 2. vasárnap  A kánai üzenet 2022 

 

Köszöntelek Benneteket az új év harmadik vasárnapjának reggelén: Béke legyen veletek! 

A mai örömhír Kánából, egy lakodalmas házból szól hozzánk, ahová Jézus, kezdő, hétfős 
csapatával érkezett, és ahol beindítja a pusztában kitervelt projektjét.  

A kánai üzenet ma is szívet melengető és szívet forradalmasító, mondhatni részegítő üzenet, 
rajtunk múlik, hogy meghalljuk-e. 

Mindenekelőtt tisztítsuk meg fülünket és szívünket minden szennyeződéstől, bűneinktől… 
Szeressen minket a mi jó Atyánk, és segítsen minket az ő Jézusa Útján. 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, aki gondolom, sohasem adod fel a reményt: hogy megértsünk 
Téged. És hogy a lehetetlen is lehetetlen legyen számunkra, ha feladjuk előítéleteinket 
egymás iránt. Add, hogy csoda történhessen bennünk: a szeretet csodája, mely nem ismer 
ellenséget, nem ismert közömböst, csak testvért Jézusban; aki élsz és szeretsz… 

Evangélium: Jn 2, 1-12 

Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos 
volt a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt 
hozzá: „Nincs boruk!” Jézus azt felelte neki: „Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el 
az én órám!” Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: „Tegyétek meg, amit mond!” A zsidók 
tisztulására volt ott hat kőedény, egyenként két vagy három mérős. Jézus azt mondta 
nekik: „Töltsétek meg az edényeket vízzel!” Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk: 
„Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!” Azok vittek neki. Amint a násznagy 
megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való - de a szolgák, akik a 
vizet merítették, tudták -, odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki: „Minden ember a jó 
bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad 
a jó bort!” Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. 
Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Azután lement Kafarnaumba, ő és 
anyja, a testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tintoretto: A kánai menyegző (1561) 



Ezzel a kánai történettel kapcsolatban csak azt tudom elmondani, amit már párszor elmond-
tam, talán csak a hozzátoldásom lesz más kissé, a jelen körülmények miatt. 

Gyerekként roppant élveztem a bűvészeket, ahogy a kalapból kirepítik a galambokat, vagy 
később a legdurvább varázslatot, amikor kettéfűrészelnek egy ládában egy nőt, aki pár 
pillanat múlva kacagva ugrik elő a ládából.  

Most elgondolkodom felnőtt fejjel az én Jézusomról. Kérdezem magamtól, hogy ott kinn a 
pusztában Ő arra készült fel, hogy csodajeleket tegyen, varázserejével elbűvölje tanítványait 
és a hozzá tóduló tömegeket? Jézus a nagy Varázsló!? 

Milyen Jézus volna nekem szimpatikus, mondjuk a kánai menyegzőn? 

1) Első út a tanítványokkal  

A Jordán vizében történt istenélménye után Jézus a pusztában elhatározta, hogy tanít-
ványokat gyűjt, akiknek elmondja, kicsoda az Isten? Talán Jahve, a zsidó törzsi Isten, a hadak 
ura és Istene? A végítéleten minden bűnt megtorló, bosszúálló Isten? Vagy az Apánk, aki 
csak szeretni tud? Még ha gonoszok vagyunk, akkor is szeret, és addig szeret, míg vissza nem 
szeretjük.  

Az első tanítványok Jánostól pártolnak át hozzá, és Jézus a Jordántól hazatérve Názáretbe, 
meglepi anyját az új barátokkal. Anyja pedig meglepi őt a kánai rokon lakodalmának hírével. 
Anyja kétségbeesik, amikor megtudja, hogy fia hetedmagával akar beállítani a lagziba. 

2) Hét napos lakodalom Kánában  

A zsidóknál hét napig tartott a lakodalom. Elképzelhető, hogy a szegényes Mária-rokonok 
mennyire megijedtek, mikor a názáreti Mária fia megjelenik szedett-vedett csapatával. De 
mit tehet ilyenkor az ember? Jó képet vág a dologhoz. Az ifjú pár pedig megöleli, meg-
csókolja a kedves rokont, és leültetik a vendégeket.  

A szertartás egy hétre elosztva csodálatos, de a bor egy hétre biztosan nem elég. A nász-
nagyot, aki felelős a zökkenőmentes ünneplésért majd megüti a guta, de Jézus anyjában is 
csak fokozódik a feszültség. Noszogatni is kezdi a fiát, aki bizony nem a legkedvesebb az 
édesanyjához.  

3) A víz és a bor  

A keleti elbeszélésmód nagyon bűvöletes. Ha felkel a Nap, azt nem ilyen pőrén mondják el, 
ahogy mi, nyugati racionalisták, hanem szépen, színesen, keletiesen. Valahogy így: „A 
horizonton fénylőn megjelent égő tűzgolyóként a nappal Csillaga, arany sugaraival elborítja 
a Földet…”. (De abbahagyom, mert úgysem tudom a nyelvüket.) 

Szóval térjünk vissza a vízhez és borhoz. Kinn a korsók már tele vízzel, benn a poharak 
üresen. Itt az idő a csodára! Töltsétek tele a poharakat!  

És akkor Jézus elmondja istenélményét, ami ott a Jordánnál, a vízben történt. És megigézi 
hallgatóit a világ legcsodálatosabb hírével: Az Isten a csupa Szeretet! 

És ekkor a víz is borrá változik a násznép szájában, és az istenfélelem istenszerelemmé válik 
a szívükben. Örülnek és örvendeznek, egymás nyakába borulva…  

Ha volt, akkor csak ez lehetett a Jézus szándéka szerinti kánai csoda, Jézus első csodája. 



4) A kánai üzenet 

Az Isten a Szeretet - ti is testvérként szeressétek egymást! 

Haragvó, bosszúálló Isten nincsen - haragvó, bosszút forraló emberek ti se legyetek! 

Feledjétek el a múlt vélt vagy valós bűneit - és bocsássatok meg egymásnak egyetlen szó 
nélkül! 

Kezdjetek új lapot az új évben - mert életveszélyes év következhet. 

A halál mindenkit megtalál egyszer - a gyűlölet pedig mindenkit megöl örökre. 

--- Csak a Szeretet éltet most és mindörökké! 

[Kovács László online prédikációja elhangzott 2022. január 16-án.] 

 


