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Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok!  

 A mai evangéliumban Szent János evangélista felidézi Jézus első 

csodatételét. Általában ezt csodatételt szokták idézni, mint első isteni 

megnyilatkozását. Ez a csoda egy menyegzőn történt. A zsidó családok, de mai 

a családok is nagy gondot fordítanak gyermekeik esküvőjére, hogy a fiatalok 

szépek legyenek, hogy a pillanat ünnepélyes legyen. Akár évekig is gyűjtenek, 

hogy az esküvőn semmi se hiányozzék, a megjelent rokonság számára, hiszen ez 

fontos, mind a fiatalok, mind a család életében. 

 Jézus az édesanyjával ment el a menyegzőre a Galileai Kánába. Egyszerű 

vendégek voltak, ahogy arra Jézus utal is: „Mi közünk ehhez, asszony?” Ezzel 

Jézus nem akart goromba tiszteletlen lenni anyjával, egyszerűen emlékeztette, 

hogy nem az ő dolguk gondoskodni, hogy ők vendégek, házigazda dolga, a 

rokonság dolga, hogy gondoskodjon az ételről, italról, a lakodalomról. Ők csak 

vendégek! 

 De Mária nem hagyta annyiban. Anélkül, hogy tovább erősködött volna, 

vagy vitatkozott volna, a beszélgetés során bármit is ígért volna, egyszerűen így 

szólt a szolgákhoz: „Tegyetek meg mindent, ami mond!” És Jézus meg is teszi, 

az első csodáját! Sokszor eltűnődöm, hogy talán nem is ez az első csoda? Talán 

az első, amit feljegyeztek. Aminek az apostolok is tanúi. De Mária tudatában 

lehetett, hogy Fia képes arra, hogy a szükséget megoldja, mint máskor is 

megtette. 

Hány szükség mellett megyünk el érzéketlenül? Az Édesanyáknak van 

szemük, hogy ezeket észrevegyék és megtegyék?  Otthon édesanyád tisztába 

teszi a szobákat, talán a tiédet is. Ebédet varázsol! Tiszta ruhát tesz reggel eléd. 

Ez nem csoda? Nem vár dicséretet, de talán azt igen, hogy észre vedd! Hogy ne 

vedd természetesnek! Talán időnként köszönd meg? 

 Az evangélium szövegének az üzenete végtelen egyszerű. Mária a 

gondoskodó, törődő anya, aki akkor is, ma is foglalkozik gyermekei gondjával. 

Akár napjainkban is! A kánai házaspár az emberiséget szimbolizálja. Az esküvő, 

az elfogyott a bor, gondjaink jelképe, ott van Mária, hogy megértse és megoldja 

a problémát. Nem Isten! Nem is Istennő! Nincs hatalma, hogy előteremtse azt, 

ami hiányzik, de ő az Isten Fiának anyja, aki vállalja a közbenjárást, aki vállalja 

a közvetítő szerepet akkor is, ma is. A bor csak jelképe annak, ami „hiányzik”, 

amire rászorulunk. Mária megérti, hogy mi hiányzik nekünk. Közbenjár értünk. 

 Még egy dologra hívnám fel a figyelmet, ami magától értendő részletnek 

látszik, Mária türelmére. Nem fontoskodik újra meg újra, hanem vár. Amikor az 

emberek kérnek valamit, és azt megtagadják tőlük, általában makacsul 

kitartanak. Hányszor fordul elő, időként rosszul is érzem magam, de sokszor 

csodálom. Egy édesanya, ha süket fülekre és meg nem értésre talál az 

igazgatónál, mégis gyermekéért, újra alázattal kér, vagy esetleg nem is mondom, 

hogy oroszlánként igyekszik megvédeni. Ilyenkor tisztelettel tudok meghajolni 



az édesanyai szeretet előtt. Bár nem mindig tudom elfogadni a kérését és tudom 

vagy nem is akarom teljesíteni. Éppen gyermekének jövőjéért! Ugyanakkor 

talán már többször hallottátok, hogy kedves lányom vagy fiam, feláldoztam 

életemet, karrieremet, érted. Hogy hányszor főztem kedves ételedet, hogy 

éjszakákon át virrasztottam melletted. Ez a hála? 

 Mária semmi effélét nem mond. Fia szemébe néz, és rámutat a gyermekei 

gondjára. Jézus megérti a kérését. Bár kifejezésre juttatja, hogy nem kellene 

csodát tennie, nem jött el még az ő órája, de meghallja anyja kérését. Az anya 

iránti szeretetből, a legjobb bort tetteti az asztalra. Nem kelletlenkedik, nem 

visszautasít, nem elhallgatja, hanem minden tőle telhetőt megtesz, hogy 

nyilvánvalóvá váljék ez a szeretet. Hányszor felejtjük mi ezt el ezt a szeretet 

szüleink iránt? Ahogy költő szépen megfogalmazza: 

Szeretni küldött, Aki megteremtett, 

Hogy világosodj, a világ előtt, 

S méltón a hivatáshoz, melyre rendelt, 

Lelked tükörként sugározza Őt. 

 

Szeress, ahogy a szív szeretni képes! 

A színlelő szeretet mit sem ér! 

Meddő marad, aki haszonra éhes: 

Kufárként talmi kincseket ígér! 

 Mária szerepe az üdvtörténetben hihetetlenül egyszerű és mégis lényegi. 

Mária, mint édesanya mindig jelen volt Jézus igehirdetései alatt. Kürtök nélkül. 

Csendesen kimutatta szeretetét. Sírt fia fájdalma miatt. Aggódott érte. Várta 

vissza az apostolokkal, akkor is mikor megtagadták Jézust. Nem volt haragtartó, 

nem hánytorgatta fel az árulást. Mária mindvégig hű marad a küldetéséhez, 

amelyet az angyali üdvözletkor így nyilvánított ki: „Íme, az Úrnak 

szolgálóleánya, legyen neked a Te igéd szerint.” (Lk. 1,38) 

 Találkoztam egy gyönyörű, igaz történettel, nyilván több ilyet tudnánk 

idézni, amiről film is készült, a Lorenzo olaja címmel, ami nekem igen 

megtetszett.  

 Egy nyolcéves kisfiún egy ritka genetikai betegség tünetei mutatkoztak. 

Amikor a szülei megtudták, nem nyugodtak bele a diagnózisba, hogy lassan 

elsorvad és kínos fájdalmak között fiatalon meghal. Nem mondtak le a 

gyermekük életéről és harcba szálltak a tudománnyal, a tudományért. Az anya 

mindent megtett, hogy meggyógyítsa a kisfiút, aki lassan lebénult, megvakult, 

megsüketült, mindenféle kommunikációra képtelenné vált. De a szeretet erősebb 

a korlátoknál. A szülők egyre jobban elmerültek a betegség kutatásában, mint az 

orvosok. Olyan gyógymódot kerestek, amely a lehető legjobban enyhíti a 

gyermekük szenvedését. Előítéletek áldozatává váltak, nem értették meg őket, 

de mégis belevágtak, hogy visszaadják gyermeküknek az emberi méltóságát. 

 Idővel sikerült létrehozniuk egy olajkeveréket, amely a Lorenzo olaja 

nevet kapta. Az olaj egyik összetevője halálos méreg volt a patkányok részére, 



de mivel a kisfiú szüleinek meggyőződése volt, hogy ez gyermekük, esetében 

képes enyhíteni a betegség tüneteit. Volt elég bátorságuk, hogy használják 

gyermekük gyógyítására. Az őket ért heves támadások ellenére győztek. A beteg 

állapota nem romlott tovább. A kisfiú továbbra is életben maradt. Ma már 

felnőtt. Azok a beteg gyermekek, akik nem kapták Lorenzo olaját, nem érték 

meg felnőttkort. Az olaj bár nem kapta meg a gyógyszerré minősítést, mégis 

enyhülést hoz azoknak, akik ebben a betegségben szenvednek.  

 Halandó Édesapák és Édesanyák, tele sokszor gyarlósággal, de nem 

szűnnek meg szeretni és áldozatot hozni gyermekeikért. 

 Égi Édesanyánk Mária, akit arra választottak ki, hogy édesanyja legyen a 

második isteni személynek és viselje gondját az egész emberiségnek is. Az anyai 

szeretett megtestesítője legyen. Ha odafigyelünk rá. Ha hozzá fordulunk. Ha úgy 

érezzük, hogy elfogy életünk derűje és öröme. Merjük őt kérni. Kérünk, vedd 

észre! Jöjj és segíts! Hiszen nekünk is anyánk vagy. Amen. 

 

 

 

  



 

 

Döbrentey Ildikó: Hagyományok   

 

Uram, 

az elmúlt héten vendéget vártam, 

és süteményt sütöttem. 

Az a szokásom,  

hogy mielőtt a sütőbe tolom a tésztát, 

keresztet rajzolok a levegőbe,  

a tepsi fölé. 

Pontosan úgy, 

ahogyan édesanyámtól láttam kislány koromban. 

És máskor is, 

mielőtt megszegném a kenyeret, 

keresztet rajzolok a késsel a kenyér hátára. 

Pontosan úgy, 

ahogyan édesapámtól láttam gyerekkoromban. 

Uram, 

köszönöm neked szüleimet, 

akik már nem élnek, 

de jelen vannak és 

élnek az én szokásaimban, 

élnek a mozdulataimban, 

és élnek a hitemben. 

Kérlek Uram, 

adj hívő szülőket a mai gyermekek is. 

Adj hívő és hagyományokat ápoló szülőket, 

hogy majd egyszer 

a mai gyermekeknek is 

legyen mit megköszönni, 

és legyen mit folytatni. 

Amen. 

 

 

 


