
 

„Íme, menyegző van, menyegző itt, ma.  
És életünk minden napja hozzátartozik ehhez az ünnephez, 

amely elkezdődött már,  
amit hitünkkel felismertünk, és látjuk dicsőségét.  

Ez az ünnep, a mi keresztény életünk teljessé válik az 
üdvösségben, az Égben. 

Amikor ott ülünk majd az Isten asztalánál, amikor körüljár 
Jézus,  

a feláldozott Bárány, az örök, a fogyhatatlan Étel.  
Ő maga az érettünk odaadott Örök Élet, a fogyhatatlan Ital.  

Akkor a Szentlélek ragyogása dicsőségessé tesz minket, valóban 
szentté és tündöklővé,  

és az Atya nem szégyell bennünket átölelni, hanem úgy ölel 
magához,  

az Ő benső örömébe foglal minket, ahogy a vőlegény teszi a 
menyasszonnyal.  

És örökké tart ez az ünnep, örök és végtelen menyegző ez. 
A menyegző már megkezdődött, a mi egész keresztény életünk ez, 

ma a hitben, egykor pedig a színről színre látott Dicsőségben.” 



Évközi 2. vasárnap 
Iz 62,1-5 

1Kor 12,4-11 
Jn 2,1-11 

 
Menyegzőt tartottak a galileai Kánában. 
Az evangéliumi történet titokzatos módon megismétlődik ma itt ebben a templomban. 
Jézus menyegzős asztalt terít meg.  
Az Ő menyegzős asztala a kereszt, ahol önmaga testét adja oda az örök élet 
kenyereként. 
A kereszt, ahol Ő kiontott drága vérét nyújtja a menyegző boraként. 
És az oltáron, az élő kereszten újra adja átváltoztatva kenyerünket szent Testévé.  
Jézus menyegzős ételt nyújt nekünk, szent Testét adja, az örök élet Kenyerét. 
Az oltáron átváltoztatva borunkat szent Vérévé, a menyegző italát adja nekünk. 
De nem csupán a menyegzős asztalt teríti meg Jézus, 
hanem gondja van arra is, hogy mi, akiket meghívott a menyegzőre,  
akik a menyegzőn a menyasszonyai vagyunk,  
méltók legyünk, hogy e menyegzős asztal körül letelepedjünk, hogy az ünnepben 
részt vegyünk. 
S hogy méltók lehessünk, Ő maga tesz bennünket szentté, egészen tisztává és 
tökéletessé. 
Ő maga öltöztet fel bennünket a halhatatlanság ruhájával, ajándékainak bőségével 
gazdagít minket. 
És az ajándék, akit Jézus nekünk ad: az Ő Szent Lelke, 
az Isten örökkévaló és végtelen Szentsége, Ő lesz a mi menyegzős Öltözetünk. 
Ő a mi menyegzős öltözetünk csillogó Ékessége, és Ő a mi gazdagságunk. 
Ő lesz a mi méltóságunk, hogy ezzel a méltósággal odaléphessünk Isten elébe. 
A Szentleckében Szent Pál apostol a Lélek adományairól beszél. 
Olyan csodálatos eseményekről, amelyeket a Szent Lélek művel. 
Ő a tudás adományát adja, adja a hit adományát,  
adja a gyógyítás és csodatétel adományát, nyelveken szólalást. 
De ezeket az adományokat tovább folytatjuk, és amint az apostol mondja: 
Isten művel mindent mindenben. 
El kell mennünk az életünk minden legapróbb részletéig,  
és fel kell fedeznünk benne Jézus Szent Lelkének műveit. 
Igen, minden szeretet, a mi hétköznapi életünk legapróbb jótette is  
a Szentlélek által velünk művelt, valóban mennyei, csodálatos cselekedet. 
Jézus Szent Lelke átváltoztat bennünk mindent,  
minden gondolatot, szívünk minden érzését és minden mozdulatot. Isten műveli 
ezeket. 
Gondoljuk csak el, egyetlen jó szó, és Isten ajka mondta azt veled együtt. 
Mivé változott egy emberi mozdulat, egy mosoly mennyit ér, - Isten mosolyog. 
A szeretetnek legapróbb megnyilatkozása is a végtelen, az Örök Szeretetnek 
csodálatos műve.  



Jézus az Ő Szent Lelkét adta nekünk, hogy az életünk csodálatos legyen az Isten 
szemében, hogy Isten nézhessen reánk úgy minden nap minden mozdulatunkra, 
minden jó szavunkra, hogy örömét találja benne.  
Azt a végtelen, örök örömet éli meg, amely az Ő végtelen élete. 
Bennünk találkozik vele.  
Így öltöztet fel, így ad méltóságot nekünk Jézus, az Ő a reánk árasztott Szentlelke 
által. 
És ha a menyegzős lakoma készen áll, ha már nincs fogyatkozás, bőségben van étel 
és ital, 
e bőséges étel Jézusnak érettünk odaadott fogyhatatlan szent Teste, 
e bőséges ital Jézusnak érettünk kiontott drága szent Vére.  
És ha a menyasszony is felkészült már,  
ha az életünk már végtelenül több, mint bukdácsoló emberi kísérletek,  
ha a mi életünk már mennyei, ha csodálatos az Isten szemében, 
mert Isten művelte minden jó tettünket, művelte velünk és bennünk, 
ha a Szentlélek imádkozta minden fohászunkat, átváltoztatta, fölemelte az égbe 
azokat,  
akkor kezdődhet a menyegző, akkor mehetünk oda, bátran, igen, az Isten színe elé. 
És Isten úgy jön felénk, mint vőlegény a menyasszonyhoz.  
Úgy fogad bennünket kitörő örömmel, ahogy a vőlegény öleli magához a 
menyasszonyt. 
Íme, a titokzatos menyegző. 
És e titokzatos menyegző valóra váltja  
az ószövetségi olvasmányban hallott jövendölést, Izaiás próféta szavait:  
Úgy örül neked a te Istened, amint a vőlegény örül a menyasszonynak. 
 
Íme, menyegző van, menyegző itt, ma.  
És életünk minden napja hozzátartozik ehhez az ünnephez, amely elkezdődött már,  
amit hitünkkel felismertünk, és látjuk dicsőségét.  
Ez az ünnep, a mi keresztény életünk teljessé válik az üdvösségben, az Égben. 
Amikor ott ülünk majd az Isten asztalánál, amikor körüljár Jézus,  
a feláldozott Bárány, az örök, a fogyhatatlan Étel.  
Ő maga az érettünk odaadott Örök Élet, a fogyhatatlan Ital.  
Akkor a Szentlélek ragyogása dicsőségessé tesz minket, valóban szentté és 
tündöklővé,  
és az Atya nem szégyell bennünket átölelni, hanem úgy ölel magához,  
az Ő benső örömébe foglal minket, ahogy a vőlegény teszi a menyasszonnyal.  
És örökké tart ez az ünnep, örök és végtelen menyegző ez. 
A menyegző már megkezdődött, a mi egész keresztény életünk ez, 
ma a hitben, egykor pedig a színről színre látott Dicsőségben. 
Ámen. 
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