
Jézus szolgálatának kezdte 

Az első csoda – Kánai menyegző 

Voltál már valaha esküvőn? Az esküvő egy nagyon szép és izgalmas ünnep, 

csupa szép ruhába öltözött ember, virágokkal feldíszített templom.                  

Mindenki boldog és mosolyog. A menyasszony ruhája mindig nagyon 

különleges és nagyon szépek együtt a vőlegénnyel. 

De miről is szól igazából egy esküvő? Ilyenkor egy nő és egy férfi, akik szeretik 

egymást és szeretnék az életük mindennapját együtt tölteni, Isten színe előtt 

fogadalmat tesznek, hogy hűségesek lesznek egymáshoz. 

A fogadalmukat a gyűrűhúzás követi, amely során a vőlegény a menyasszony 

ujjára egy karikagyűrűt húz és a menyasszony is a vőlegény ujjára. 

Innentől kezdve ők már férj és feleség.  

Az esküvőt követi a lakodalom, amit szoktunk röviden csak „lagzinak” is 

nevezni. A lakodalom sokszor az esküvőt követő reggelig tart.  

Szépen terített asztalokra sok finom étel kerül, na meg persze sütemény!           

A felnőttek a legfinomabb borokat isszák, a gyerekek pedig gyümölcslevet. 

Éjfélkor pedig megérkezik a torta, amelyet a fiatal pár szeletel fel az ünneplők 

számára. 

A képen a férj és feleség jegygyűrűjét láthatod.                                                               

A gyűrűket színezd ki az arany színével sárgára!                                                              

A feleség gyűrűjének kövét pedig olyan színre, ami tetszik neked.  

 



Ma egy esküvőre vagyunk hivatalosak! Az első csodáját ugyanis Jézus egy 

esküvőt követő lakodalomban tette meg. Egy picike faluban, Kánában,          

nem messze Názárettől, ahol felnőtt.  

Hallgassátok meg, miképpen beszéli el a csodát valaki, aki ott volt! 

  

Mifelénk ilyenkor nagyon nagy ünnep van! Egy egész hétre összegyűlünk, 

táncolunk, énekelünk és hálát adunk Istennek az ifjú párért.  Az asszonyok már 

az esküvő előtti napokban sütnek-főznek, az egész falu készül a nagy ünnepre. 

Sok finom ennivalót is eszünk, a felnőttek könnyű bort isznak, amitől jókedvük 

kerekedik, bizony még énekelnek is!  

Többször is voltam esküvőn, de az egyikre különösen is jól emlékszem! 

Tudjátok, hogy miért? Csuda dolog történt ott, nem fogjátok kitalálni!             

Kánában történt, az egyik közeli faluban, és minket is meghívtak rá.                   

Láttuk, hogy ott van Jézus is a tanítványaival és az édesanyjával, Máriával. 

 Akkor még nem nagyon ismerték Őt az emberek. Már zajlott a lakodalom, 

amikor egyszer csak azt hallottam, hogy Mária így szól Jézushoz:                        - 

Nincs több boruk!  

Kicsit megijedtem, mert bizony nagy szégyen ez a vőlegénynek és a 

menyasszonynak! Ha nincs több bor, akkor hazamennek a vendégek! Ajjaj! 

Most mi lesz?! Mit lehet most tenni? 

Képzeljétek, mi történt! Állt ott az udvaron hat kőkorsó, amiben a 

tisztálkodáshoz szükséges vizet tartották. Olyan nagyok, hogy ha én beléjük 

bújtam volna, ki sem látszottam volna belőlük!  

Egyszer csak látom, hogy a szolgák megtöltik a korsókat vízzel. Nem értettem, 

hogy miért teszik, nem értettem, miért fontos ez most. Hiszen nem a víz, 

hanem a bor fogyott el! 

Azt felelték, hogy Jézus mondta nekik. Így hát csak hordták a vizet a kútról és 

töltögették a nagy korsókat mindaddig, míg teljesen meg nem teltek.  Miután 

annyi víz volt bennük, hogy szinte kicsordult, hallottam, hogy Jézus így szólt 

hozzájuk: - Most pedig merítsetek belőle és vigyetek a vőlegény barátjának, a 

násznagynak és a vendégeknek! 

Hát lássatok csodát a korsókban lévő víz borrá változott. Olyan finom volt a bor, 

hogy mindenki kért még belőle! 



A lakodalom tehát folyt tovább, a fiatal pár és a násznép örömét nem zavarta 

semmi! Később is sokan emlegették a kánai bort:                                                       

– Emlékeztek, milyen finom bor volt ott a kánai menyegzőn?  

Nem tudta senki, hogy honnan van, csak a tanítványok, a szolgák és Mária.         

Én is tudtam, de persze engem nem kérdezett senki.                                                         

De most nektek elmondtam! A tanítványok nagy tisztelettel néztek Jézusra,             

és láttam rajtuk, hogy azt gondolják: Jézust valóban Isten küldte! 

 

Tedd sorrendbe a képeket a történet szerint. 

Amelyik a legelső kép, annak körét színezd zöldre, a második kép körét pirosra, 

a harmadikat kékre és a negyediket barnára.  

 

 

 

Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=BalxHRGWivc&t=79s 

https://www.youtube.com/watch?v=BalxHRGWivc&t=79s

