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A tevékenység helye: Jó Pásztor Református Óvoda, Szivárvány csoport, 4-5 éves korcsoport 

A tevékenység ideje: 2022. 03.24. 

A tevékenységet vezeti: Dobó Tímea óvodapedagógus 

A tevékenység témája: A kánai menyegző 

Igehely: János 2, 1-11 

Központi üzenet: Jézus szerette az embereket, az ünnepeket, s amikor boldogok az emberek. 

Aranymondás: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” Pál Fil., 4,4 

Énekek: - Lakodalom készül Kána városába…-Jertek énekeljünk 210. 

- Örülni fog a ti szívetek…- Vígan énekelj az Úrnak 13. 

- Betölti szívem az öröm…          

Kapcsolódó tevékenységek, játékok: 

- Dramatikus játék: a lakodalom előkészítése. Terítés, a menyasszony és a vőlegény 

felöltöztetése. 

Megelőző tevékenységek:  

- Az esküvő kellékeinek közös elkészítése: pogácsa sütés, virágcsokor készítése, 

menyasszonyi fátyol készítése.  

Módszerek: beszélgetés, elbeszélés, magyarázat, 

Felhasznált irodalom: 

- Biblia 

- Segédanyag hitéleti neveléshez – készítette a Jó Pásztor Református Óvoda 

- 365 óratervek – Ka-te-té-ka 

- Vígan énekelj az Úrnak 

- Jertek énekeljünk 

 

 

 

 

 

 

 

 



Történetmondás: 

Előkészítés: 

- előkészítjük a korábban közösen elkészített eszközöket, (virágcsokor) 

- előkészítjük az ünnepi asztal megterítéséhez szükséges eszközöket, melyeket szintén 

közösen készítettünk (asztalterítő, tányér, pohár, szalvéta, pogácsa, kancsóban szörp) 

- előkészítjük a menyasszony és a vőlegény ruháját 

Ráhangolódás: 

- Énekszó: Lakodalom készül Kána városába… 

- Örülni fog a ti szívetek… 

- Betölti szívem az öröm… 

Az énekszó alatt megterítjük az asztalokat, rátesszük a tányérokat, poharakat, szalvétákat. 

Mindenki sürög-forog. Kitesszük a pogácsát és a szörpöt. Felöltöztetjük a menyasszonyt és a 

vőlegényt. Ezt követően az asztalfőhöz vezetjük az ifjú párt, leülünk.  

 

Bevezetés: Szeretettel köszöntelek benneteket ez a mai lakodalmon. Jézus korában is volt 

esküvő, de akkor más volt a házasságkötés, mint ma. Nem volt házasságkötő terem, nem 

mentek templomba az emberek. A vőlegény apja kötötte meg a házasságot, egymásba tette a 

fiatalok kezét és megáldotta őket, majd több napig (7) tartó ünnepség kezdődött, melyhez sok 

enni és innivalóra volt szükség.   

Ezen a csodás napon egy újabb Bibliai történetet szeretnék elmondani nektek. Kérem, 

hallgassátok nyitott szívvel.  

Kánában esküvőre készültek. A menyasszony és a vőlegény már nagyon várta ezt a napot. 

Nagyon boldogok voltak és másokat is boldoggá akartak tenni. Meghívták a családtagjaikat és 

Jézus is elment a tanítványaival együtt. Sőt, Mária, Jézus anyja is ott volt. Finomakat ettek a 

vendégek és bort is fogyasztottak, majd zenéltek, énekeltek és táncoltak is. Jézus szerette ezeket 

a mulatságokat, s örült, amikor boldognak látta az embereket. Egyszer csak a nagy mulatság 

közepette váratlan dolog történt. Elfogyott a bor. Ez nagyon kellemetlen volt, hiszen nem volt 

mit inni a vendégeknek. Vajon vége is lesz a lakodalomnak? Vége lesz a mulatságnak? Mária 

is észrevette, hogy valami baj van és segíteni szeretett volna. De mit tegyen? Végül odament a 

fiához, Jézushoz és elmondta neki, hogy elfogyott a bor és azt kérte, segítsen. Az Úr Jézus azt 

válaszolta, hogy most még nem. De segíteni akart, és ha eljön az ideje meg is fogja tenni. Mária 

is tudta ezt és nyugodt szívvel ment a szolgákhoz és azt mondta nekik, hogy bármit mond nekik 

a fia, tegyék meg.  



Egy idő múlva Jézus odament a szolgákhoz. Volt ott 6 kőveder. Ez hozzá tartozott minden ház 

berendezéséhez. Vizet tartottak benne a tisztálkodáshoz. Jézus arra kérte a szolgákat, hogy 

töltsék meg a kővedreket vízzel. Azok megtették. Majd Jézus arra kérte őket, hogy merítsenek 

belőle és vigyék a násznagynak. Azt is megtették. Merítettek egy kancsóval a vízből és a 

násznagyhoz vitték. A násznagy megízlelte a vizet, mely borrá változott. Finom, édes nedűvé. 

Finomabb volt, mint amit addig ittak. Ő nem tudta mi történt. Odahívta magához a vőlegényt 

és azt mondta neki. – Hol tartogattad eddig ezt a finom bort? Miért tartogattad a lakodalom 

végéig? A vőlegény nem értette, hogy mi történt. Ő nem tartogatott semmiféle bort. De tudták 

a szolgák, hogy mi történt. Ők vízzel töltötték meg a kővedreket és bort merítettek belőle.  

Jézus nagy csodát tett. A vizet borrá változtatta.  

Az ünnepségen ezután még nagyobb volt a jókedv. Az emberek ettek, ittak és arról beszéltek, 

hogy ki lehet az az ember, aki ekkora csodát tud tenni. Ezt tette az Úr Jézus első csodajelként, 

így jelentette ki dicsőségét, mint Isten fia.  

Köszönjük meg ezt Jézusnak imádságban: 

„Köszönöm Jézus, hogy te itt vagy velünk ma is, és isteni hatalommal bírsz. Köszönöm neked 

a boldog, örömteli pillanatokat itt az óvodában és otthon a családom körében. Hálát adunk most 

ezekért a boldog alkalmakért, és add mag, hogy sok örömünk lehessen az életünkben. Ámen”  

Az Úr örül a mi örömeinknek, hisz a Bibliában is ezt olvassuk, Pál levelében:  

 „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” 

Levezetés: Most pedig folytatódjon az öröm, a mulatság.  

 

 

 

 

 


