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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Με τον τίτλο θαύματα και φύση εννοούμε τις διηγήσεις των Ευαγγελίων, όπου 

περιγράφεται μια άμεση παρέμβαση του Ιησού στη φύση και στους νόμους 

που ρυθμίζουν τη λειτουργία της. Σημειώνουμε ότι: 

• Δεν  αναφέρονται  τέτοια  θαύματα  στην  πηγή  Q και  στα  Summaria των 

Ευαγγελίων (αμφιβολίες για την ιστορικότητα των θαυμάτων αυτών).

•  Τα θαύματα αυτά δεν συνδέονται με τη διδασκαλία για την ΒτΘ, που ο 

Ιησούς κήρυξε πριν το Πάθος του. 

• Αντίθετα σε αυτά περιγράφεται ο Ιησούς Χριστός με χαρακτηριστικά που 

αγγίζουν εκείνα που αποδίδονται στον Θεό. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ  

•  Στα θαύματα αυτά δεν καθρεφτίζεται ο προπασχάλιος Ιησούς  

• Καθρεφτίζεται  ο  μεταπασχάλιος  Ιησούς  Χριστός, ο  αναστημένος  και 

υπερυψωμένος δίπλα στον Θεό Ιησούς Χριστός

• Τα  θαύματα  είναι  αφηγήσεις  που  υπάγονται  στους  αφηγηματικούς 

κανόνες και στους αφηγηματικούς σκοπούς του εκάστοτε συγγραφέα.

• Θαύματα και φύση: Μκ 4,35-41 (κατάπαυση της τρικυμίας) - Μκ 6,30-44 & Μκ 

8,1-10 (ο χορτασμός  των  5000 και  4000) - Μκ  6,45-52, ο  Ιησούς  περπατάει 

πάνω στη λίμνη - Λκ 5 ,1-11 (θαυμαστή αλίευση) - Ιω 2,1-11 (Κανά)
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:   - Το θαύμα της μετατροπής του νερού σε οίνο
 στο γάμο στην Κανά (Ιω 2,1-12)

 Αφηγηματολογικά στοιχεία: 

• a) Ο συγγραφέας συνδέει την αφήγηση του θαύματος με τη συνάφεια του 

Ευαγγελίου του. «Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ» (Ιω 2,1). 

• Ίσως προαναφέρεται  με τον αριθμό τρία στη διήγηση της Ανάστασης 

του  Ιησού  και  στη  διήγηση  της  παράδοσης  του  Νόμου  στον  Μωυσή 

από τον Θεόστο όρος Σινά (Εξ 19,10-11.16).
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Αφηγηματολογικά στοιχεία:

• b) Ο συγγραφέας εντάσσει το θαύμα στον κεντρικής σημασίας θεσμό του 

γάμου.

• Αυξάνει  την  αφηγηματική  ένταση  με  την  προβολή  της  έλλειψης του 

οίνου  και  με  την  αναφορά  στις  μεγάλης  χωρητικότητας  πέτρινες 

υδρίες,

• c) Eισαγάγει νέα πρόσωπα στη διήγηση Αυτά είναι: 

• Ο  Ιησούς  είναι  το  κεντρικό  πρόσωπο  της  αφήγησης. Θαυματοποιεί  

«αθόρυβα»  να φανερώνει την δόξα του (Ιω 2,11).

• Η μητέρα του Ιησού, οι μαθητές ο υπεύθυνος του γαμικού δείπνου & ο 

αναγνώστης 5



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Αφηγηματολογικά στοιχεία:
 

Η μητέρα του Ιησού

• Τονίζεται  ότι ήταν η πρώτη που προσκλήθηκε στον γάμο (Ιω 2,2). και έτσι 

προαναγγέλλεται ο σημαντικό της ρόλος στο επεισόδιο στην Κανά.

• Ο συγγραφέα προσπαθεί να την αποστασιοποίησει από τον Ιησού. 

• 1η ένδειξη:  Η προσφώνηση του Ιησού «τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι;». Πρβλ. Μκ 

1,24· 5,7· Μτ  8,29· Λκ  4,34· 8,28 : η  έκφραση  χρησιμοποιείται  τους 

εξορκισμούς 

• 2η ένδειξη: ο Ιησούς αποκαλεί την μητέρα του γύναι όχι μήτερ

• 3η ένδειξη : η φράση «οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου»
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Αφηγηματολογικά στοιχεία:
 

Η μητέρα του Ιησού - ενεργής παρουσία 

• Στο  κείμενο  η  μητέρα  του  Ιησού  δραστηριοποιείται   και  δίνει  οδηγίες 

στους υπηρέτες,  χωρίς άλλες εξηγήσεις 

• Η  λέξη  «γύναι» σε  σχέση  με  τη  μητέρα  του  Ιησού  και  η  λέξη  «ὥρα» δεν 

παρουσιάζονται ξανά στην διήγηση του θαύματος. 

• γύναι : Στο Ιω 19,26, όπου ο σταυρωμένος Ιησούς «… ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ 

τὸν μαθητὴν ….γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου».

• ὥρα: Στα Ιω 7,30· 8,20· 12,23· 13,1· 17,1.  Σύνδεση με τον θάνατο του Ιησού

• Ο συγγραφέας μας προτρέπει να κατανοήσουμε τις λέξεις συνολικά στο 

Ευαγγέλιο. 7



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Αφηγηματολογικά στοιχεία:
 

Τα υπόλοιπα πρόσωπα της αφήγησης  

• Οι μαθητές:  Ο συγγραφέας επιφυλάσσει για τους μαθητές δύο ρόλους. 

• Προσκαλούνται και συμμετέχουν ως καλεσμένοι στον γάμο (Ιω 2,2). 

• Είναι οι άμεσοι αποδέκτες του σκοπού του θαύματος.

• Ο  υπεύθυνος  του  γαμικού  τραπεζιού: Λειτουργεί  ως  μάρτυρας. Απλώς 

επιβεβαιώνει το θαύμα πιστοποιώντας ότι υδρίες είναι τώρα γεμάτες με 

οίνο 

• Ο  αναγνώστης:  Προβάλλεται  από  τον  συγγραφέα  να  γνωρίζει 

περισσότερα  για  την  θαυματουργική  παρέμβαση  του  Ιησού, από  την 

μητέρα, και από τον υπεύθυνο και από τους μαθητές.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Αφηγηματολογικά στοιχεία:
 

• d) Ο συγγραφέας παραλείπει αφηγηματικά στοιχεία. 

• Ο  νυμφίος  περιγράφεται  ως  μια  παθητική  φιγούρα  (Ιω 2,9) που  πα-

ρουσιάζεται να μην αντιδρά στο θαύμα. 

• Ο  συγγραφέας  αποσύρει  από  το  κεντρικό  σκηνικό  της  διήγησης  την 

μητέρα  του  Ιησού  και  αναφέρεται  σε  αυτή  μόνον  στο  Ιω  2,12, με  το 

οποίο  φαίνεται  να  κλείνει  την  διήγησή  του. Αυτή  τη  φορά  όμως  η 

μητέρα  αναφέρεται  δεύτερη  μετά  τον  Ιησού  και  όχι  πρώτη  όπως 

συνέβη στον Ιω 2,1.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Αφηγηματολογικά στοιχεία:
 

• e) Ο συγγραφέας προσθέτει και ένα ακόμη στοιχείο, με μεγάλη θεολογική 

σημασία. 

• Αναφέρει ότι με το θαύμα αποκαλύφτηκε στους ανθρώπους η δόξα του 

Ιησού. 

• Με  την  χρήση  της  έννοιας  της  δόξας  για  τον  Ιησού, ο  συγγραφέας 

υιοθετεί την παλαιοδιαθηκική αντίληψη ότι ο Θεός διαθέτει δόξα («δόξα 

κυρίου»), με την οποία κάνει αισθητή την παρουσία του στον κόσμο. 

• Ο  συγγραφέας  αποδίδει  την  δόξα  στον  Ιησού. Και  ο  Ιησούς  διαθέτει 
δόξα, όπως ο Θεός

• Συνδέει το θαύμα με τον πρόλογο του Ευαγγελίου. πρβλ. Ιώ 1,14:  Η δόξα 

του Ιησού συνδέεται με την ενανθρώπιση του Λόγου
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Αφηγηματολογικά στοιχεία:
 

• f)  Ο συγγραφέας κλείνει τη διήγηση του θαύματος στο Ιω 2,11  : «Ταύτην 

ἐποίησεν ἀρχὴν  τῶν  σημείων  ὁ  Ἰησοῦς  ἐν  Κανὰ  τῆς  Γαλιλαίας  καὶ 
ἐφανέρωσεν  τὴν  δόξαν  αὐτοῦ, καὶ  ἐπίστευσαν  εἰς  αὐτὸν  οἱ  μαθηταὶ 
αὐτοῦ».

• Στο  τέλος  του  ευαγγελίου: «πολλὰ μὲν  οὖν  καὶ  ἄλλα  σημεῖα  ἐποίησεν  ὁ 

Ἰησοῦς  ἐνώπιον  τῶν  μαθητῶν  [αὐτοῦ], ἃ  οὐκ  ἔστιν  γεγραμμένα  ἐν  τῷ 

βιβλίῳ  τούτῳ·  ταῦτα  δὲ  γέγραπται  ἵνα  πιστεύ[σ]ητε ὅτι  Ἰησοῦς  ἐστιν  ὁ 

χριστὸς  ὁ  υἱὸς  τοῦ  θεοῦ, καὶ  ἵνα  πιστεύοντες  ζωὴν  ἔχητε  ἐν  τῷ  ὀνόματι 
αὐτοῦ» (Ιω20,30-31).

• Μεγάλη  χριστολογική  σημασία  των  θαυμάτων: Αναδεικνύεται  η 

ιδιαιτερότητα του Ιησού, που είναι ο Λόγος, ο μεσσιανικός προφήτης και ο 

κάτοχος της θεϊκής δόξας
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Πολιτισμικά στοιχεία:

 

• a. Η κωμόπολη Κάνα της Γαλιλαίας 

• Ιω 2,1.11: θαύμα Κάνα /  Ιω 4,46:  θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου / στο Ιω 
21,2Q  τόπος γέννησης του μαθητή του Ιησού Ναθαναήλ. 

• Η πολίχνη Κανά βρισκόταν 14 χιλιόμετρα βόρεια της Ναζαρέτ και ταυτίζεται με 
την σημερινή τοποθεσία στο Ισραήλ, που ονομάζεται Khirbet Qana.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Πολιτισμικά στοιχεία:
 

• b. Η αναφορά για τον υπεύθυνο του γαμικού τραπεζιού (αρχιτρίκλινο) 

• Ο γάμος σχετίζεται με εύπορη οικογένεια της κωμόπολης. 

• Ο  υπεύθυνος  του  γαμικού  δείπνου,  ήταν  έμπιστος  του  οικοδεσπότη  και 
υπεύθυνος για την οργάνωση του γαμικού τραπεζιού (απελεύθεροι)

• Παρατήρηση αρχιτρίκλινου: «πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν 
καὶ  ὅταν  μεθυσθῶσιν  τὸν  ἐλάσσω·  σὺ  τετήρηκας  τὸν  καλὸν  οἶνον  ἕως 
ἄρτι» (Ιω 2,10). 

• Η συνήθεια να προσφέρεται πρώτα ο καλής ποιότητας οίνος και έπειτα, όταν 
πλέον  οι  καταναλωτές  έχουν  σχεδόν  μεθύσει,  να  προσφέρεται  ο  κακής 
ποιότητας  οίνος  πρέπει  να  σχετίζεται  με  τη  συνήθεια  των  ταβερνιάρηδων 
καπηλειών και όχι με τέτοιου είδους επίσημες συνάξεις.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Πολιτισμικά στοιχεία:
 

•  c. έξι πέτρινες υδρίες

• Αυτές  περιείχαν  νερό,  που  χρησιμοποιούνταν  από  τους  Ισραηλίτες  για  τους 
καθαρμούς. 

• Οι πέτρινες υδρίες ήταν ακριβές και χρησιμοποιούνταν από εύπορους Ισραηλίτες. 
(π.χ. Σεπφωρίς της Γαλιλαίας). 

• Οι Ισραηλίτες προτιμούσαν τις πέτρινες υδρίες από τις πήλινες, για να φυλάσσουν 
σε αυτές το νερό που χρειάζονταν για τους καθαρμούς. (πρβλ.  Λευ 11,33 δίδεται η 
εντολή να θραύονται όσα πήλινα δοχεία είχαν καταστεί ακάθαρτα. 

• Στο  Ιω  2,6 :  Οι  πέτρινες  υδρίες  χωρούσαν  η  κάθε  μια  «μετρητὰς  δύο  ἢ  τρεῖς», 
δηλαδή ογδόντα με εκατόν είκοσι λίτρα (αρχαιολογικές ανασκαφές)

14



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Πολιτισμικά στοιχεία:
 

•  d. Στο  Ισραήλ  βρέθηκαν  πολλά  θραύσματα  από  διάφορα  πήλινα  δοχεία, 

που  εικάζεται  ότι  σχετίζονται  με  τις  διατάξεις  περί  καθαρών  και 
ακάθαρτων  σκευών  και  με  την  εντολή  να  καταστρέφονται  τα  ακάθαρτα 

δοχεία.

• Αυτά  χρονολογούνται  πριν  το  70 μ.Χ. (αυστηροποίηση στην  εφαρμογή 

των εντολών του Μωσαϊκού Νόμου

• Με βάση το παραπάνω το θαύμα στην Κανά περιέχει πληροφορίες που 

σχετίζονται με το Ισραήλ πριν το 70 μ.Χ. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση 

με  την  κυρίαρχη  στην  έρευνα  θέση  ότι  το  κατά  Ιωάννην  Ευαγγέλιο 

γράφτηκε αργότερα και έξω από το Ισραήλ.

• Η  αναφορά  στις  πέτρινες  υδρίες  μας  βοηθάει  να  συμπεράνουμε  ότι 
στο Ιω2,1-12 περιγράφεται ένας ισραηλιτικός γάμος, πριν το 70 μ.Χ., σε 
ισραηλιτικό σπίτι με Ισραηλίτες προσκαλεσμένους.15



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Θρησκειολογικά στοιχεία:
 

• α. Η αφήγηση ενδέχεται να είναι επηρεασμένη από σχετικές αναφορές που 

υπάρχουν στην πηγή Q και στην συνοπτική παράδοση.

Στην  Q ο  Ιησούς  κατηγορείται  ως  «ἄνθρωπος φάγος  καὶ  οἰνοπότης, 

τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν». 

Ο Ιησούς, στο τελευταίο του δείπνο « μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ 

τοῦ  γενήματος  τῆς ἀμπέλου  ἕως  τῆς  ἡμέρας  ἐκείνης  ὅταν  αὐτὸ  πίνω 

καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ» (Μκ 14,25). 

Ο Ιησούς συμμετείχε σε τραπέζια, όπου έτρωγε και έπινε μαζί με άλλους 

ανθρώπους, και αμαρτωλούς και πόρνες (πρβλ. π.χ. Λκ 5,29-30). 

Τέλος, ο Ιησούς μιλάει για τον οίνο και το αμπέλι κατά τρόπο μεταφορικό 

(π.χ. Λκ 37-39· Μτ 20,1-16). Πρβλ. και Ιω 15,1-8 : «Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ».
16



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Θρησκειολογικά στοιχεία: 

β. Ίσως είναι επηρεασμένη από την Π.Δ. και την Απόκρυφη Γραμματεία της 

Π.Δ.

Πρβλ.  Ησ 25,6· Ιερ 38,5 (ΜΚ 31,5)· Αμ 9,13.

Συριακή Αποκάλυψη Βαρούχ 29,5 : Κατά την μέλλουσα μεσσιανική εποχή
 «Η γη  θα  δώσει  καρπούς, δέκα  χιλιάδες  αντί  για  ένα. Κάθε  άμπελος  θα 

βγάλει χίλιους κλώνους, και κάθε κλώνος θα παράγει χίλια τσαμπιά, και 
κάθε τσαμπί θα παράγει χίλιες ρόγες, και κάθε ρώγα θα παράγειένα κόρο 

κρασί».

Στην  Π.Δ η  μέλλουσα  μεσσιανική  εποχή  περιγράφεται  μέσα  από  τις 

εικόνες του γάμου και του οίνου(π.χ. Ιωήλ 1,5; 1,7-8· 2,16-19· Ωσ 2,14-17)

Ο  Ιησούς  είναι  στην  ουσία  ο  μεσσιανικός  νυμφίος, ο  οποίος  προσφέρει 
άφθονα τον οίνο στους ανθρώπους, κατά την μεσσιανική εποχή, δηλαδή 

την ΒτΘ. 17



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Θρησκειολογικά στοιχεία: 

• γ. Ίσως να έχει επηρεαστεί από τη λατρεία του θεού Διόνυσου. 

Ο Στράβωνας (2ος αι. μ.Χ.) αναφέρε: 

Στην  Ηλεία  της  Πελοποννήσου  και  κατά  τη  γιορτή  προς  τιμή  του  θεού 

Διόνυσου  οι  ιερείς  προσκόμιζαν  σε  ένα  οίκημα  τρεις  άδειους  λέβητες, 

δηλαδή  άδεια  δοχεία. Έπειτα, αυτοί  σφράγιζαν  τα  δοχεία  μπροστά  σε 
πολλούς  και  επιφανείς  μάρτυρες. Την  επόμενη  ημέρα  επέστρεφαν  στο 

οίκημα και έβρισκαν τα δοχεία σφραγισμένα, όπως τα άφησαν,

αλλά γεμάτα οίνο. 

Οι  κάτοικοι  της  νήσου  Άνδρου  πιστοποιούσαν  ότι  κατά  την  γιορτή  του 

θεού Διονύσου έρεε οίνος από το ιερό.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Θρησκειολογικά στοιχεία: 

• γ. Ίσως να έχει επηρεαστεί από τη λατρεία του θεού Διόνυσου. 

Στην αρχαία εποχή θεωρούνταν ότι ο θεός Διόνυσος ανακάλυψε τον οίνο 

και τον χάρισε στους ανθρώπους ως παρηγοριά για να ξεχνούν αυτοί τις 

λύπες τους

Στο Ισραήλ βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, όπως νομίσματα από τον 

1ο αι. μ.Χ. και μωσαϊκά από τον 2ο αι. μ.Χ., στα οποία απεικονίζεται είτε ο 

ίδιος  ο  θεός  Διόνυσος  είτε  διάφορες  σκηνές  που  έχουν  να  κάνουν  με 
αυτόν, όπως διαγωνισμοί οινοποσίας και γάμοι.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  Θρησκειολογικά στοιχεία: 

• γ. Ίσως να έχει επηρεαστεί από τη λατρεία του θεού Διόνυσου. 

Κατά την ελληνορωμαϊκή εποχή η διονυσιακή λατρεία είχε καθιερωθεί ως 

γιορτή σε όλη την επικράτεια της ρωμαϊκή αυτοκρατορίας.

Συμπερασματικά
Είναι  δύσκολο  να  ισχυριστεί  κάποιος  ότι  η  λατρεία  του  θεού  Διόνυσου 

ήταν άγνωστη στον συγγραφέα του Ευαγγελίου. 

Είναι  δύσκολο  να  υποστηριχτεί  ότι  η  λατρεία  του  θεού  Διονύσου  δεν 

επηρέασε τον συγγραφέα του Ευαγγελίου 

Είναι  πιθανόν  ο  συγγραφέας  να  χρησιμοποίησε  στοιχεία  από  την 

διονυσιακή λατρεία για να προβάλλει τον Ιησού ως τον χορηγό προς τους 

ανθρώπους ενός διαφορετικού οίνου και μιας διαφορετικής σωτηρίας.  
20



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 

i) Με το θαύμα αυτό τονίζεται η εμφάνιση της δόξας του Ιησού.

Στο θαύμα υιοθετείται ο μύθος του Διόνυσου και χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την εμφάνιση στη γη της δόξας του Ιησού. 

Ο  Ιησούς  φανερώνει  με  τη  δόξα  του  την  θεότητά  του  (Επιφάνεια ή 

Θεοφάνεια). 

Ο Ιησούς μετατρέπει το νερό σε οίνο και έτσι εκφράζει την θέλησή του να 

χαρίσει στους ανθρώπους τη σωτηρία. 

Ο Ιησούς με την λέξη «ώρα» αναφέρεται στην ώρα του θανάτου του, που 

είναι ταυτόχρονα και η ώρα του δοξασμού του.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 

• ii)  Με  το  θαύμα  της  Κάνα  φανερώθηκε  η  δόξα  του  Ιησού  (Ιω 2,11) και 
εγκαινιάζεται η θαυματουργική δράση του Ιησού.

• iii) Με το θαύμα αυτό φανερώθηκε η δόξα του Ιησού και με τη χρήση της 

λέξης «ώρα» δηλώνεται η χρονική στιγμή της ανύψωσης του Ιησού δίπλα 

στον Θεό. 

Με  την  αναφορά  στην  πλούσια  προσφορά  του  οίνου  συμβολίζεται  η 

μελλοντική σωτηρία που θα δοθεί στους ανθρώπους δωρεάν. 

Πρβλ. σοφιολογική  γραμματεία  της   ΠΔ  : Η  «σοφία» (του Θεού) λέει 
«Ἔλθατε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων καὶ πίετε οἶνον, ὃν ἐκέρασα ὑμῖν» (Πρμ 
9,5). 
Αντίστοιχα ο Ιησούς στο θαύμα στην Κανά φανερώνει τη δόξα του και 
ταυτόχρονα ενεργεί ανάλογα με την σοφία 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 

• iv) Επίσης θεωρήθηκε σημαντικός ο ρόλος της μητέρας του Ιησού, το όνομα 

της οποίας, σημειωτόν, δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο.

a) Θεωρήθηκε ότι η μητέρα του Ιησού είναι πρότυπο μαθητείας. Αυτή, σε 
αντίθεση με τους μαθητές, γνώριζε πριν το θαύμα για την πραγματική 

ταυτότητα του Ιησού και πίστεψε στην ιδιαιτερότητά του.

b) Η  μητέρα  του  Ιησού  είναι  η  μεσίτρια  μεταξύ  του  Ιησού  και  των 

υπολοίπων παρευρισκομένων στον γάμο στην Κανά. 

Η  μητέρα  του  Ιησού  προσκαλείται  στον  γάμο, συνομιλεί  με  τους 

ασχολούμενους με  το  γαμικό  τραπέζι  και  τους  καλεί  να  ακολουθήσουν 

τις οδηγίες του Ιησού.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 

• iv) Επίσης θεωρήθηκε σημαντικός ο ρόλος της μητέρας του Ιησού, το όνομα 

της οποίας, σημειωτόν, δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο.

c) Υποστήριξε  τον  Ιησού  και  τις  ενέργειάς  του  στον  γάμο  στην  Κανά, 

επιδή γνώριζε για την ιδιαιτερότητα του Ιησού.

d) Η μητέρα του Ιησού δεν πίστεψε στον Ιησού και στις δυνατότητές του. 

Αυτό εκλήφθηκε ότι συνάγεται από τα: 

Ιω  2,11, όπου  αναφέρεται  ότι  οι  μαθητές  του  Ιησού  πίστεψαν  και 
παραλείπεται η αναφορά στην μητέρατου Ιησού. 

Ιω 2,3-4, όπου ο Ιησούς φαίνεται να αποστασιοποιείται από την μητέρα 

του, αφού αρνείται ν’ ανταποκριθεί στην παρατήρησή της, που συνάμα 

είναι και έμμεση προσταγή, ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος οίνος.
24



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ &  ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

ΘΑΥΜΑΤΑ & ΦΥΣΗ:  Κανά (Ιω 2,1-12):  

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 

e) Τέλος, θεωήθηκε  ότι  η  μητέρα  του  Ιησού  περιγράφεται  ν’ αντιδρά  ως  η 

μητέρα ενός σημαντικού άνδρα. 

Αυτή απομακρύνεται από το προσκήνιο, αφού επιτέλεσε την αποστολή της, 

που είναι να παρακινήσει τον Ιησού ν’ αναλάβει δράση. 

Αυτή δραστηριοποιείται με ένα χαρακτηριστικό για την συμπεριφορά της 

γυναίκας  της  τότε  εποχής  τρόπο. Προτρέπει  τον  Ιησού  ν’ αναλάβει  δράση 

και έτσι τον αποσπά από τον περιθωριακό ρόλο του συμμετέχοντος σε έναν 

γάμο. Τον προωθεί στο προσκήνιο και τον καθιστά κέντρο το γάμου. 

Ο  Ιησούς  με  την  δράση  του  αναδεικνύεται  ως  ο  πραγματικός  νυμφίος, ο 

μεσσιανικός  νυμφίος. Στο  πλαίσιο  αυτό  θεωρείται  ότι  πρέπει  να 

προσεγγιστεί και η χρήση των λέξεων «τρίτη ημέρα» και «ώρα».
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