
∆ιδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας 
 

Τα 4 Ευαγγέλια 
Γιατί είναι η καρδιά  

της χριστιανικής πίστης; 
 
 
Τι σηµαίνει «Ευαγγέλιο»; 

«Ευαγγέλιο» είναι σύνθετη λέξη (ευ-αγγελία) και σηµαίνει: 
καλή είδηση, χαρµόσυνη είδηση. Αυτή η χαρµόσυνη είδηση 
αφορά τη ζωή και το κήρυγµα του Ιησού Χριστού, του Μονογε-
νή Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος. 

 
Πόσα και ποια είναι τα Ευαγγέλια; 

Είναι 4: το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (Μτ), του Μάρκου 
(Μκ), του Λουκά (Λκ), του Ιωάννη (Ιω). Αυτά αποτελούν µέρος 
της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής ∆ιαθήκης. Ανήκουν 
λοιπόν στον «κανόνα των Γραφών», δηλαδή στον πλήρη κα-
τάλογο των ιερών γραπτών, τα οποία ξεχώρισε η Εκκλησία µε 
βάση την Αποστολική παράδοση. Αυτός ο κανόνας περιλαµ-
βάνει 46 κείµενα της Παλαιάς ∆ιαθήκης και 27 της Καινής ∆ια-
θήκης (Σύνοψη της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας = 
Σύνοψη, αρ.20).  

 
Πότε γράφτηκαν; 

Τα 4 Ευαγγέλια γράφτηκαν µεταξύ των ετών 60 και 100 µε-
τά Χριστό.  

 
Γιατί είναι µόνο 4; 

Επειδή η Αποστολική Παράδοση έκανε την Εκκλησία να 
διακρίνει ότι αυτά τα 4 και µόνο αυτά τα 4 Ευαγγέλια έπρεπε 
να συµπεριληφθούν στον κατάλογο των Ιερών Βιβλίων.  

 
Τι είναι η Αποστολική Παράδοση; 



Είναι η ολοκληρωµένη µετάδοση του µηνύµατος του Χρι-
στού, από τις αρχές του χριστιανισµού µέχρι σήµερα, µέσω 
του κηρύγµατος, της µαρτυρίας, των θεσµών, της λατρείας, 
των εµπνευσµένων κειµένων. Οι Απόστολοι µετέδωσαν στους 
∆ιαδόχους των, τους Επισκόπους, και µέσω αυτών σε όλες τις 
γενεές µέχρι το τέλος των καιρών, όσα παρέλαβαν από το 
Χριστό και έµαθαν από το Άγιο Πνεύµα.  

 
Με ποιους τρόπους πραγµατοποιείται η Αποστολική 
Παράδοση; 

Με δύο τρόπους: µε τη ζωντανή µετάδοση του Λόγου του 
Θεού (που λέγεται και απλά παράδοση), και µε την Αγία Γρα-
φή, που είναι η ίδια η εξαγγελία της σωτηρίας γραµµένη. 
 
Ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στην Παράδοση και την 
Αγία Γραφή; 

Η Παράδοση και η Αγία Γραφή είναι στενά δεµένες και επι-
κοινωνούν µεταξύ τους. Και οι δυο καθιστούν παρόν και γόνι-
µο µέσα στην Εκκλησία το µυστήριο του Χριστού και αναβλύ-
ζουν από την ίδια θεϊκή πηγή: αποτελούν µία και µόνο παρα-
καταθήκη της πίστεως, από την οποία η Εκκλησία αντλεί τη 
βεβαιότητά της για όλες τις αλήθειες που έχουν αποκαλυφθεί.  
 
Ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στην Αγία Γραφή, την 
Παράδοση και το Αυθεντικό ∆ιδακτικό Σώµα της Εκ-
κλησίας; 

«Είναι τόσο στενά ενωµένα µεταξύ τους, ώστε κανένα από 
αυτά δεν υπάρχει χωρίς τα άλλα. Και τα τρία µαζί συµβάλλουν 
αποτελεσµατικά, το καθένα µε τον τρόπο του, κάτω από την 
ενέργεια του Αγ. Πνεύµατος, στη σωτηρία των ανθρώπων» 
(Σύνοψη, 12-14. 17).  
 
Τι γνωρίζοµε για τους συγγραφείς των 4 Ευαγγελίων; 

Σύµφωνα µε την Παράδοση, για τους συγγραφείς των 4 
Ευαγγελίων γνωρίζοµε ότι: 

- Ο Μάρκος: συχνά ταυτίζεται µε τον «νεαρό που ήταν τυ-
λιγµένος µε ένα σεντόνι» και προσπάθησε να ακολουθήσει τον 
Ιησού µετά τη σύλληψή του (Μκ.14,51-52). Έπειτα έγινε µαθη-



τής του Αγ. Πέτρου, ακολούθησε και τον Άγ. Παύλο σε ένα 
από τα αποστολικά του ταξίδια. 

- Ο Ματθαίος: ήταν ένας από τους αποστόλους, ονοµαζό-
ταν και Λεβί. Ήταν τελώνης, δηλαδή εισπράκτορας των φό-
ρων. Ο Ιησούς τον κάλεσε ενώ καθόταν στο ταµείο. 

- Ο Λουκάς: µαθητής του Αγ. Παύλου, τον ακολούθησε σε 
µερικά ταξίδια του. Θεωρείται επίσης ως ο συγγραφέας των 
Πράξεων των Αποστόλων. Ήταν γιατρός, µάλλον στην Αντιό-
χεια. Σύµφωνα µε την παράδοση, ζωγράφισε και τη µορφή της 
Παναγίας. 

- Ο Ιωάννης: ήταν ένας από τους Αποστόλους, τους πιο 
κοντινούς στον Ιησού. Στο Ευαγγέλιό του συχνά υποδεικνύει 
τον εαυτό του µε την έκφραση «ο µαθητής που αγαπούσε ο 
Ιησούς». Θεωρείται επίσης συγγραφέας τριών Αποστολικών 
Επιστολών και της Αποκάλυψης.  
 
Ποια είναι η σπουδαιότητα των Ευαγγελίων για τους 
χριστιανούς; 

«Τα 4 Ευαγγέλια, επειδή είναι η κυριότερη µαρτυρία για τη 
ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού, αποτελούν την καρδιά όλων 
των Γραφών και κατέχουν µοναδική θέση στην Εκκλησία» 
(Σύνοψη, 22).  
 
Πώς διαµορφώθηκαν τα Ευαγγέλια; 

Στη διαµόρφωση των Ευαγγελίων µπορούµε να διακρίνοµε 
τρία στάδια: 

1) Η ζωή και η διδασκαλία του Ιησού: Ο Ιησούς δεν άφησε 
τίποτα γραπτό. Εκείνος κήρυξε και δίδαξε, διάλεξε και µόρφω-
σε µαθητές, ιδιαίτερα τους ∆ώδεκα Αποστόλους. Αυτοί άκου-
γαν επί τρία χρόνια το λόγο του. Πρέπει να τονίσοµε σ’ αυτό το 
θέµα ότι η ανάγκη να κηρύττει και να διδάσκει κανείς από µνή-
µης ήταν µια σταθερή συνήθεια εκείνης της εποχής και προέρ-
χεται από το γεγονός ότι η γραφή δεν συνηθιζόταν υπό οµαλές 
συνθήκες.  

2) Η προφορική παράδοση: «Οι Απόστολοι µετά την Ανά-
ληψη του Κυρίου, µετέδωσαν στους ακροατές τους αυτά που 
Εκείνος είχε πει και κάνει, µε εκείνη την πληρέστερη κατανόη-
ση που απολάµβαναν, µετά τη διδασκαλία που έλαβαν από τα 



ένδοξα γεγονότα του Χριστού και φωτισµένοι από το φως του 
Πνεύµατος της αλήθειας» (Β’ Σύν. Βατικανού, Dei Verbum, 
19). Έτσι, οι Απόστολοι εφάρµοσαν όσα τους είπε, όσα τους 
είχε παραγγείλει ο Ιησούς: «Πηγαίνετε και διδάξετε όλα τα έ-
θνη, βαπτίζοντάς τους στο όνοµα του Πατρός και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύµατος» (Μτ.28,19). Εκπληρώνοντας λοιπόν 
αυτή την εντολή του Χριστού, ανήγγειλαν προφορικά τα επει-
σόδια στα οποία υπήρξαν µάρτυρες κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους µε τον Ιησού, επαναλαµβάνοντας, ιδιαίτερα σε όσους δεν 
τον είχαν γνωρίσει, τα λόγια του και τη διδασκαλία του. Έτσι, 
αργά-αργά οι αναµνήσεις και οι διηγήσεις για τον Ιησού, αλλά 
και τα λόγια και τα θαύµατά του, που µεταδίδονταν σταθερά 
και πιστά, έλαβαν µια λογοτεχνική µορφή πολύ συγκεκριµένη. 
Για παράδειγµα, ήδη αµέσως µετά το Θάνατο και την Ανάστα-
ση του Ιησού, εποµένως γύρω στο έτος 40 µ.Χ., η Εκκλησία 
έψελνε µε εκείνον τον περίφηµο ύµνο που περιέχει η επιστολή 
του Αγ. Παύλου προς τους Φιλιππησίους: «Ο Χριστός Ιησούς, 
αν και είχε τη θεϊκή φύση, δεν θεώρησε ζηλότυπα ως θησαυρό 
την ισότητά του µε το Θεό» (Φιλ.2,6). 

Σχετικά µε αυτό το κήρυγµα πρέπει να επισηµάνουµε ότι: 
- η χριστιανική κοινότητα δεν δηµιουργεί το περιεχόµενο 

του κηρύγµατος, αλλά επεξεργάζεται λογοτεχνικά το είδος, 
- αυτό το περιεχόµενο βασίζεται στην αυθεντική µαρτυρία 

των αυτοπτών µαρτύρων, 
- και ελέγχεται αυστηρά από την αποστολική κοινότητα της 

Ιερουσαλήµ, η οποία έχει τη µέριµνα και την πεποίθηση ότι 
είναι πιστή στη µνήµη του Ιησού. 

3) Τα γραπτά Ευαγγέλια. Οι διδασκαλίες των Αποστόλων 
περί του Ιησού δεν παρέµειναν απλή προφορική διδασκαλία, 
αλλά πολύ γρήγορα, βαθµιαία, άρχισαν να γράφονται. Και αυ-
τό συνέβη µεταξύ των ετών 60 και 100 µ. Χ. «Οι ιεροί συγγρα-
φείς έγραψαν τα τέσσερα Ευαγγέλια, επιλέγοντας ορισµένα 
πράγµατα ανάµεσα στα πολλά που µεταδόθηκαν προφορικά ή 
και γραπτά, συντάσσοντας µια σύνθεση των υπόλοιπων ή ε-
ξηγώντας τα αναφορικά µε την κατάσταση των Εκκλησιών, 
διατηρώντας τέλος τον κηρυγµατικό χαρακτήρα, πάντοτε όµως 
µε τρόπο που να αναφέρουν για τον Ιησού µε ειλικρίνεια 
πράγµατα αληθινά» (Β’ Σύνοδος Βατικανού, Dei Verbum, 19). 



Ο λόγος, για τον οποίο κατέγραψαν όσα ανήγγειλαν προφορι-
κά, είναι ορισµένες ανάγκες των πρώτων χριστιανικών κοινο-
τήτων: 

- οι ιεροτελεστίες: για τη θεία λατρεία χρειάζεται να διαβα-
στούν κείµενα. 

- η κατήχηση, η µόρφωση των πιστών: οι κατηχητές είχαν 
ανάγκη από κείµενα αναφοράς, πάνω στα οποία να στηρίξουν 
τη διδασκαλία τους. 

- η ιεραποστολική δραστηριότητα προς όσους δεν πι-
στεύουν ακόµη, για την οποία χρειαζόταν να έχουν στα χέρια 
τους τουλάχιστο ένα βοήθηµα για τη διδασκαλία και τα σηµα-
ντικά λόγια που είπε ο Ιησούς. 

- ο προσδιορισµός της έµπρακτης ηθικής συµπεριφοράς 
των χριστιανών στη συνάντηση µε διαφορετικές κουλτούρες 
και τρόπους ζωής. 

- η υπεράσπιση κατά των κατηγοριών, συκοφαντιών και 
παρανοήσεων, που υφίσταντο οι κοινότητες τόσο εκ µέρους 
των εβραίων όσο και των εθνικών (ειδωλολατρών). 

● Όλα έγιναν µε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος, 
όπως είχε διαβεβαιώσει ο ίδιος ο Ιησούς κατά την επίγεια ζωή 
του: «Αυτά σας τα είπα όσο ήµουν ακόµη µαζί σας. Αλλά ο 
Παράκλητος, το Άγιο Πνεύµα που θα στείλει ο Πατέρας στο 
όνοµά µου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας θυµίσει 
όλα όσα σας είπα» (Ιω.4,25-26). «Εκείνος θα δοξάσει εµένα, 
διότι θα πάρει από το δικό µου και θα σας αναγγείλει» 
(Ιω.16,14). 
 
Πώς µεταδίδονται τα Ευαγγέλια ανά τους αιώνες; 

Υπάρχει κυρίως η χειρόγραφη µετάδοση (από το 60 µ.Χ.) 
στην ελληνική βιβλική γλώσσα (ένα είδος λαϊκής ελληνικής 
γλώσσας, κοινής εκείνη την εποχή). Τα αρχαιότερα χειρόγρα-
φα των Ευαγγελίων, αλλά και όλης της Καινής ∆ιαθήκης, έ-
φθασαν ως εµάς στα ελληνικά. Έπειτα, κατά τον 2ο-3ο αιώνα, 
τα Ευαγγέλια µεταφράζονται από τα ελληνικά σε άλλες γλώσ-
σες, και κατόπιν µε την ανακάλυψη της τυπογραφίας (από το 
1516) αρχίζει η τυπογραφική µετάδοση. 

 
Τα Ευαγγέλια έχουν Αποστολική προέλευση; 



Η Εκκλησία βεβαιώνει, ως δεδοµένο της πίστεως, ότι τα 
Ευαγγέλια προέρχονται από τους Αποστόλους. «Η Εκκλησία 
παντού και πάντοτε θεωρούσε και θεωρεί ότι τα 4 Ευαγγέλια 
προέρχονται από τους Αποστόλους. Πράγµατι, αυτό που κή-
ρυξαν οι Απόστολοι µε εντολή του Χριστού, έπειτα, µε έ-
µπνευση του Αγίου Πνεύµατος, µεταδόθηκε γραπτά από τους 
ίδιους και από ανθρώπους του κύκλου τους, ως θεµέλιο της 
πίστεως» (Β’ Σύνοδος του Βατικανού, Dei Verbum, 18). 

 
Με ποια έννοια τα Ευαγγέλια είναι ιστορικά; 

● Τα Ευαγγέλια είναι ιστορικά, µε την έννοια ότι αναφέρουν 
µε πιστότητα τα έργα και τα λόγια του Ιησού, µέσα από το φως 
του Θανάτου και της Αναστάσεώς του, µε την ενέργεια του Α-
γίου Πνεύµατος. «Η Αγία Μητέρα Εκκλησία θεωρούσε και θε-
ωρεί σταθερά, αποφασιστικά και αταλάντευτα, ότι τα πιο πάνω 
4 Ευαγγέλια, την ιστορικότητα των οποίων βεβαιώνει χωρίς 
κανένα δισταγµό, µεταδίδουν πιστά όσα ο Ιησούς, ο Υιός του 
Θεού, κατά τη διάρκεια της ζωής του µεταξύ των ανθρώπων, 
πραγµατικά έπραξε και δίδαξε για την αιώνια σωτηρία τους, 
µέχρι την ηµέρα κατά την οποία αναλήφθηκε στον ουρανό» (Β’ 
Σύνοδος Βατικανού, Dei Verbum, 19). 

● Πρέπει να έχοµε υπόψη µας ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν 
σε ιστορική περίοδο (τον 1ο αιώνα µετά Χριστό), κατά την ο-
ποία: 

- οι Απόστολοι και πολλοί άνθρωποι, που είχαν γνωρίσει, 
ακούσει και ζήσει µε τον Ιησού, 

- αλλά και πρόσωπα που είχαν γνωρίσει και ζήσει µε τους 
Αποστόλους, ήταν ακόµη ζωντανοί, και γι’ αυτό ήταν σε θέση 
να διαπιστώσουν αν, όσα κηρύττονταν και γράφονταν, αντα-
ποκρίνονταν στην αλήθεια ή όχι. ∆εν πρέπει επίσης να λησµο-
νούµε ότι πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν το µαρτύριο παρά να 
απαρνηθούν την πιστότητά τους στο Χριστό (βλέπε για παρά-
δειγµα το διωγµό που υπέστησαν πολλοί χριστιανοί το έτος 64 
µ.Χ. εξαιτίας του Νέρωνα). 

● Ως εγγύηση της ιστορικότητας των γεγονότων αυτών κα-
θαυτών, υπάρχουν επίσης διάφορα συµπληρωµατικά κριτήρια 
(όπως το κριτήριο της πολλαπλής πιστοποίησης, της µη-
αντίφασης, της συνέχειας και ασυνέχειας, της οµοιοµορφίας 



κλπ.), που µπορούν να παράσχουν µια ηθική βεβαιότητα ιστο-
ρικότητας για το µεγαλύτερο µέρος των γεγονότων που διη-
γούνται τα Ευαγγέλια. 

 
Ποια τα κριτήρια αυθεντικότητας των Ευαγγελίων; 

● Βασικό κριτήριο: η αναγνώριση εκ µέρους της Εκκλησί-
ας, στην οποία παραστέκεται το Άγιο Πνεύµα. Αυτή την ανα-
γνώριση των Ευαγγελίων την έδωσε κυρίως η πρώτη εκκλησι-
αστική κοινότητα κατά τον 1ο αιώνα µετά Χριστό, και επικυρω-
νόταν πάντοτε από την Εκκλησία κατά τους επόµενους αιώνες 
µέχρι σήµερα. 

● Κριτήρια αντικειµενικά: 
- η αποστολική τους προέλευση, 
- η απόλυτη πιστότητα σε όσα ο Χριστός είπε και έκανε, 
- η µαρτυρία εκείνων που ήταν αυτόπτες µάρτυρες. 
 

Με ποια έννοια τα Ευαγγέλια είναι εµπνευσµένα από το 
Θεό; 

«Οι θεϊκά αποκαλυµµένες αλήθειες, που περιλαµβάνονται 
και εκφράζονται µέσα στα βιβλία της Αγ. Γραφής, γράφτηκαν 
µε έµπνευση του Αγ. Πνεύµατος. Η αγία Μητέρα Εκκλησία, 
βασισµένη στην αποστολική πίστη, θεωρεί ιερά και κανονικά 
όλα και ολόκληρα τα βιβλία, τόσο της Παλαιάς όσο και της 
Καινής ∆ιαθήκης, µε όλα τα µέρη τους, επειδή γράφτηκαν µε 
έµπνευση του Αγ. Πνεύµατος (βλ.Ιω.20,31 και 2Τιµ.3,16), έ-
χουν ως δηµιουργό τους το Θεό και ως τέτοια παραδόθηκαν 
στην Εκκλησία. Για τη συγγραφή των ιερών βιβλίων ο Θεός 
διάλεξε και χρησιµοποίησε ανθρώπους µε τις ιδιότητες και τις 
ικανότητές τους, ώστε, ενεργώντας Εκείνος µέσα τους και δια-
µέσου τους, να γράψουν ως αληθινοί συγγραφείς, όλα και µό-
νο εκείνα τα πράγµατα που Εκείνος ήθελε να γραφτούν» (Β’ 
Σύνοδος Βατικανού, Dei Verbum, 11). 

 
Γιατί τα Ευαγγέλια διδάσκουν την αλήθεια; 

Επειδή δηµιουργός τους είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι’ αυτό δι-
δάσκουν δίχως πλάνη εκείνες τις αλήθειες που είναι απαραίτη-
τες για τη σωτηρία µας. «Επειδή λοιπόν όλα όσα γράφονται 
από τους θεόπνευστους συγγραφείς ή αγιογράφους πρέπει να 



αποδίδονται στο Άγ. Πνεύµα, γι’ αυτό πρέπει να θεωρούµε ότι 
τα βιβλία της Αγ. Γραφής διδάσκουν σταθερά, πιστά και αλάν-
θαστα την αλήθεια που ο Θεός θέλησε να καταγράψει σ’ αυτά 
για τη σωτηρία µας. Γι’ αυτό κάθε θεόπνευστη Γραφή είναι και 
ωφέλιµη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για παι-
δαγώγηση στη δικαιοσύνη, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος 
του Θεού, καταρτισµένος σε κάθε καλό έργο» (Β’ Σύν. Βατικα-
νού, Dei Verbum, 11). 

 
Ποια είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά κάθε Ευαγ-
γελίου; 

● Ευαγγέλιο κατά Μάρκο: Θεωρείται το αρχαιότερο από 
τα τέσσερα Ευαγγέλια. Έχει ένα τόνο περισσότερο αφηγηµατι-
κό: πλούσιο σε λεπτοµέρειες, ζωγραφίζει µε επιτυχία την Πα-
λαιστίνη της εποχής του Ιησού. Οι παραλήπτες του έργου ήταν 
οι µη εβραίοι χριστιανοί, πιθανόν της Ρώµης. Συγγραφέας είναι 
ο Μάρκος, τον οποίο γνώριζε ο Πέτρος, αλλά αργότερα συνό-
δευσε τον Παύλο και το Βαρνάβα. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου 
χαρακτηρίζεται από την «οδό»: το ταξίδι του Ιησού προς την 
Ιερουσαλήµ, προς την εκπλήρωση του πασχαλινού µυστηρίου. 

● Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο: Απευθυνόταν σε ένα κοινό 
εβραϊκής καταγωγής. Αυτό συµπεραίνεται από τη συχνότητα 
µε την οποία αναφέρονται φράσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης. 
Σύµφωνα µε τη χριστιανική παράδοση, ο συγγραφέας ήταν 
ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, που ονοµάζεται σε κά-
ποια σηµεία Ματθαίος (ο τελώνης, εισπράκτορας των φόρων) 
ενώ σε άλλα Λεβί. Αυτό το Ευαγγέλιο, πλούσιο σε παραβολές 
και µε 5 µεγάλες οµιλίες του Ιησού, ανάµεσα στις οποίες η πε-
ρίφηµη επί του όρους οµιλία (5,1 ως 7,29), θεωρείται γενικά 
ως το πλουσιότερο κείµενο ηθικής αξίας και το οποίο επί αιώ-
νες ενέπνευσε λαούς κάθε κουλτούρας και θρησκείας. 

● Ευαγγέλιο κατά Λουκά: Αποτελεί ένα σύνολο µε τις 
Πράξεις των Αποστόλων. Γραµµένα από τον ίδιο συγγραφέα, 
παρουσιάζουν το ίδιο στυλ και έχουν τον ίδιο παραλήπτη, κά-
ποιον Θεόφιλο, για τον οποίο δεν υπάρχουν άλλες πληροφο-
ρίες (το όνοµα είναι ελληνικό και σηµαίνει φίλος του Θεού). 
Σύµφωνα µε την παράδοση, συγγραφέας είναι ο Λουκάς, σύ-
ντροφος του Αγ. Παύλου σε ορισµένα ταξίδια του. Η καρδιά 



του έργου είναι η δραστηριότητα του Ιησού στην Ιερουσαλήµ, 
το κήρυγµα έναρξης µιας νέας εποχής, η λύτρωση του αν-
θρώπου και η αγάπη για τους φτωχούς. 

● Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη: Είναι πολύ διαφορετικό σε 
σχέση µε τα άλλα, ακόµη και στο στυλ του. Υπάρχουν πολύ 
λιγότερες παραβολές, λιγότερα θαύµατα, δεν γίνεται αναφορά 
στην ίδρυση της Ευχαριστίας, στο Πάτερ ηµών, στους µακαρι-
σµούς. Εµφανίζονται όµως νέες εκφράσεις για να υποδηλώ-
σουν τον Ιησού (π.χ. Λόγος του Θεού). Σύµφωνα µε την πα-
ράδοση ο συγγραφέας είναι ο Απόστολος Ιωάννης, ο αγαπη-
µένος του Ιησού, συγγραφέας και της Αποκάλυψης. Ένας µε-
γάλος συγγραφέας του 3ου αιώνα, ο Ωριγένης, όριζε ως εξής 
το 4ο Ευαγγέλιο: «Το άνθος όλης της Αγ. Γραφής είναι το Ευ-
αγγέλιο, και το άνθος του Ευαγγελίου είναι εκείνο που µας µε-
τέδωσε ο Ιωάννης, το βαθύ και µυστικό νόηµα του οποίου κα-
νείς ποτέ δε θα µπορέσει να συλλάβει πλήρως». 

 
Ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια στο 
σύνολό τους; 

● Σχετικά µε τις πηγές, πρέπει να τονίσοµε: 
- Τη φροντισµένη αναζήτηση ιστορικών γεγονότων. Αυτό 

γράφει σχετικά ο Λουκάς στην αρχή του Ευαγγελίου του: 
«Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν µια διήγηση για τα γεγο-
νότα που είναι βεβαιωµένο ότι συνέβησαν ανάµεσά µας, όπως 
µας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή υπήρξαν αυτό-
πτες µάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρµόσυνου µη-
νύµατος. Γι’ αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιµότατε Θεόφιλε, 
αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και µε ακρίβεια, 
να σου τα γράψω µε τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι τα όσα 
διδάχθηκες είναι αυθεντικά» (1,1-4). 

- Τις µαρτυρίες τις δίνουν αυτόπτες µάρτυρες, οι οποίοι έ-
ζησαν µια καταπληκτική και νέα εµπειρία µε τον Ιησού. 

● Σχετικά µε το περιεχόµενο των Ευαγγελίων: 
- Τα Ευαγγέλια αλληλοσυµπληρώνονται, φανερώνοντας το 

καθένα µερικές ιδιαίτερες όψεις της διδασκαλίας και του έργου 
του Χριστού. 

- Όχι µόνο περιέχουν το Λόγο του Θεού, αλλά αυτά τα ίδια 
είναι Λόγος του Θεού: Λόγος του Θεού που έχει εκφραστεί µε 



λόγο ανθρώπινο. Ως έργο ανθρώπινο, τα Ευαγγέλια µπορούν 
να γίνουν αντικείµενο µελέτης µε επιστηµονικά κριτήρια (φιλο-
λογικής και ιστορικής κριτικής), αλλά ως Λόγος του Θεού πρέ-
πει να διαβάζονται επίσης και κυρίως µε κριτήρια πίστεως. 

- Ο Ιησούς Χριστός είναι το κεντρικό περιεχόµενο, το πρω-
ταρχικό και µόνιµο δεδοµένο, το αµετακίνητο κέντρο που ενώ-
νει, δίνει σταθερότητα στα Ευαγγέλια, τα οποία είναι η πιστή 
ηχώ όσων είπε και έκανε ο Ιησούς. Τα Ευαγγέλια αποτελούν 
ένα και µόνο βιβλίο και αυτό το µοναδικό βιβλίο είναι ο Χρι-
στός. Αυτός είναι εκείνος που µας αποκαλύπτει οριστικά τον 
Πατέρα µε το ίδιο του το είναι, µε τα λόγια και τα έργα του, µε 
τα θαύµατα, µε το Θάνατο και την Ανάστασή Του, µε τη δωρεά 
του Αγίου Πνεύµατος. 

- Η χριστιανική πίστη δεν είναι «µια θρησκεία του Βιβλίου», 
αλλά ο Λόγος του Θεού, που δεν είναι «ένας λόγος γραπτός 
και άλαλος, αλλά ο ενσαρκωµένος και ζωντανός Λόγος» (Άγ. 
Βερνάρδος από το Κιαραβάλε). 

- Υπάρχει ένα καλό περιεχόµενο στην παρουσίαση των 
κυριότερων γεγονότων της ζωής του Ιησού: ο Ιησούς παρου-
σιάζεται στα κυριότερα χαρακτηριστικά του, στα σταθερότερα 
στοιχεία της διδασκαλίας του και της συµπεριφοράς του, στις 
βασικές στιγµές της δηµόσιας ζωής του, στην απόλυτη πρωτο-
τυπία και νεωτερικότητά του: «Ο Λόγος έγινε σάρκα και έστησε 
τη σκηνή του ανάµεσά µας, και είδαµε τη δόξα του, δόξα που 
ως Μονογενής Υιός έχει από τον Πατέρα, γεµάτους χάρη και 
αλήθεια» (Ιω.1,14). 

● Σχετικά µε την ερµηνεία των γεγονότων: Αυτή γίνεται 
κάτω από το φως της Αναστάσεως του Ιησού και τίθεται στην 
υπηρεσία της ζωής των πιστών και της Εκκλησίας. Τα Ευαγ-
γέλια γράφτηκαν µε τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς, που πέθανε 
πάνω στο σταυρό, αναστήθηκε, και εποµένως είναι πάντα ζω-
ντανός και παρών µέσα στην Εκκλησία. Όµως για να γνωρίσει 
κανείς τον Αναστηµένο, πρέπει να απευθυνθεί στη περασµένη 
ζωή και διδασκαλία του Ιησού, όχι όµως απλά ως στοιχείων 
του παρελθόντος, αλλά για να φωτίσει, µε αυτό το παρελθόν, 
τον Χριστό που τώρα είναι ζωντανός. 

● Σχετικά µε το στόχο, τα Ευαγγέλια: 



- δεν σκοπεύουν να µας προσφέρουν µια βιογραφία του 
Ιησού. Οι ιεροί συγγραφείς, όπως και η παράδοση πριν από 
αυτούς, δεν ενδιαφέρονται να γνωρίσουν µε λεπτοµέρειες την 
περιγραφή των γεγονότων της ζωής του Ιησού. Οι λεπτοµέρει-
ες που αναφέρει το κείµενο δεν χρησιµεύουν στην χρονολογι-
κή περιγραφή του γεγονότος. 

- ούτε προσφέρουν απαντήσεις σε προβλήµατα ιστορικά ή 
επιστηµονικά. Η αλήθεια την οποία µεταδίδει ο Ιησούς είναι για 
τη σωτηρία µας. Τα Ευαγγέλια αναφέρουν γεγονότα και λόγια 
του Ιησού, που θεωρούνται σηµαντικά για το σωτηριολογικό 
νόηµά τους. 

- αντιθέτως, η πρόθεσή τους είναι να εκφράσουν και να δι-
εγείρουν την πίστη στον Κύριο Ιησού. Η ευαγγελική παράδο-
ση, επειδή µεταδόθηκε από ανθρώπους που πίστεψαν για να 
διεγείρουν και να θρέψουν την πίστη, γι’ αυτό στρέφουν την 
προσοχή στο νόηµα που έχουν για την πίστη αυτά τα γεγονό-
τα. Εποµένως η αλήθεια µιας διήγησης δε βρίσκεται στην α-
κριβή περιγραφή του γεγονότος, αλλά στο να συλλάβει κανείς 
το νόηµα, την αξία, το µάθηµα που περιέχει το γεγονός. 

 
Ποια ενότητα υπάρχει µεταξύ Παλαιάς και Καινής ∆ια-
θήκης; 

«Η Γραφή είναι µία, µε την έννοια ότι µοναδικός είναι ο Λό-
γος του Θεού, µοναδικό και το σχέδιο σωτηρίας του Θεού, µο-
ναδική η θεϊκή έµπνευση και για τις δυο ∆ιαθήκες. Η Παλαιά 
∆ιαθήκη προετοιµάζει την Καινή (=Καινούρια) και η Καινή εκ-
πληρώνει την Παλαιά: και οι δυο φωτίζουν η µια την άλλη. 
 
Τι ρόλο παίζει η Αγ. Γραφή στη ζωή της Εκκλησίας; 

Η Αγ. Γραφή στηρίζει και δίνει σφρίγος στη ζωή της Εκ-
κλησίας. Είναι για τα τέκνα της, σταθερότητα της πίστεως, 
τροφή και πηγή πνευµατικής ζωής. Είναι η ψυχή της θεολογίας 
και του ποιµαντικού κηρύγµατος. Λέει ο ψαλµωδός: "είναι λυ-
χνάρι για τα βήµατά µου, φως στην πορεία µου" (Ψ.119,105). 
Γι’ αυτό η Εκκλησία προτρέπει στη συχνή ανάγνωση της Αγ. 
Γραφής, διότι "η άγνοια της Αγ. Γραφής είναι άγνοια του Χρι-
στού" (Αγ. Ιερώνυµος)» (Σύνοψη Κατήχησης Καθολικής Εκ-
κλησίας, 22-24). 



 
Τι είναι τα απόκρυφα Ευαγγέλια; 

Από το 2ο αιώνα και µετά (εποµένως σε απόσταση χρόνου 
από τα αφηγούµενα γεγονότα) γεννιούνται άλλα Ευαγγέλια, τα 
λεγόµενα απόκρυφα. Αυτά: 

- γεννιούνται (π.χ. τα γνωστικά ευαγγέλια) στα πλαίσια θε-
ολογικών ρευµάτων που θεωρήθηκαν αιρετικά από την Εκ-
κλησία της εποχής. 

- σε πολλές περιπτώσεις, σκοπό έχουν να συµπληρώσουν 
τα όσα δεν αναφέρουν τα 4 Ευαγγέλια για ορισµένες περιό-
δους της ζωής του Ιησού (ιδιαίτερα για τα πρώτα 30 χρόνια 
του), δίνοντας µεγάλη ελευθερία στη φαντασία και την ευρηµα-
τικότητα. 

- δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θορυβώδεις όψεις 
των θαυµάτων, για την παιδική ηλικία του Ιησού, για τις περι-
πέτειες των Αποστόλων που δεν αναφέροται στο βιβλίο Πρά-
ξεις των Αποστόλων. 

- µερικά από αυτά δεν µιλούν καν για το Θάνατο και την 
Ανάσταση του Χριστού. 

● Για τους λόγους αυτούς, αντίθετα από τα 4 Ευαγγέλια, 
δεν αναγνωρίστηκαν από την Εκκλησία ως εµπνευσµένα, η 
οποία, µόλις γράφτηκαν, τα απέρριψε κρίνοντάς τα ως αναξι-
όπιστα και µάλιστα βλαβερά. 

● Παρόλα αυτά, είχαν κάποια επίδραση στην παράδοση 
και στην εικονογραφία: για παράδειγµα η αγελάδα και το γαϊ-
δουράκι στη σπηλιά της Γέννησης και το όνοµα των γονέων 
της Παναγίας (Ιωακείµ και Άννα) φθάνουν ως εµάς από το 
πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το πιο φηµισµένο. Άλλα κείµενα 
απόκρυφα ήρθαν τελευταία στο φως, όπως το ευαγγέλιο του 
Ιούδα του ∆ιδύµου. 

● Πρέπει να θυµίσοµε ότι τα 4 αυθεντικά Ευαγγέλια γρά-
φτηκαν πριν από τα απόκρυφα. Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, το 
τελευταίο από τα τέσσερα, συντάχθηκε γύρω στο έτος 90-95, 
πολλές δεκαετίες πριν αρχίσουν να γράφονται τα απόκρυφα 
ευαγγέλια. 

 
Με ποια κριτήρια πρέπει να διαβάζοµε τα Ευαγγέλια; 



1) Πρέπει κυρίως «να ερευνούµε µε προσοχή τι ήθελαν 
πραγµατικά να πουν οι ιεροί συγγραφείς και τι θέλησε ο Θεός 
να φανερώσει µε τα λόγια τους. Για να καταλάβοµε την πρό-
θεση των ιερών συγγραφέων, πρέπει να λάβοµε υπόψη µας 
τις συνθήκες της εποχής τους και της κουλτούρας τους, τα "φι-
λολογικά είδη" που χρησιµοποιούσαν τότε, τον τρόπο µε τον 
οποίο συνήθιζαν εκείνη την εποχή να κατανοούν, να εκφράζο-
νται, να διηγούνται» (Κατήχ. Καθολ. Εκκλ. 109-110). 

2) Επειδή τα Ευαγγέλια είναι εµπνευσµένα, υπάρχει και µια 
άλλη αρχή ορθής ερµηνείας, όχι λιγότερο σηµαντικής από την 
προηγούµενη, χωρίς την οποία η Γραφή θα έµενε "νεκρό 
γράµµα": «Η Αγία Γραφή (πρέπει) να διαβάζεται και να ερµη-
νεύεται µε τη βοήθεια του ίδιου Πνεύµατος µέσω του οποίου 
γράφτηκε» (Β’ Σύν. Βατικανού, Dei Verbum, 12). Η Β’ Σύνοδος 
του Βατικανού δίνει τρία κριτήρια για µια ερµηνεία της Αγ. 
Γραφής σύµφωνη µε το Πνεύµα που την ενέπνευσε: (α) προ-
σοχή στο περιεχόµενο και στην ενότητα όλης της Γραφής, (β) 
ανάγνωση της Γραφής µέσα στη ζωντανή παράδοση της Εκ-
κλησίας, (γ) σεβασµός προς την αναλογία της πίστεως, δηλα-
δή προς τη συνοχή των αληθειών της πίστεως µεταξύ τους. 

3) Τα Ευαγγέλια πρέπει να τα ερµηνεύοµε κάτω από την 
καθοδήγηση του Αυθεντικού ∆ιδακτικού Σώµατος της Εκκλη-
σίας, που είναι αρµόδιο να ερµηνεύει αυθεντικά την παρακα-
ταθήκη της πίστεως. 

«Η αυθεντική ερµηνεία αυτής της παρακαταθήκης ανήκει 
µόνο στο ζωντανό ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας, δηλαδή 
στον ∆ιάδοχο του Αποστόλου Πέτρου, τον Επίσκοπο της Ρώ-
µης, και στους Επισκόπους που είναι σε κοινωνία µαζί του. Το 
Αυθεντικό ∆ιδακτικό Σώµα, το οποίο υπηρετώντας το Λόγο 
του Θεού απολαµβάνει το βέβαιο χάρισµα της αλήθειας, είναι 
επίσης αρµόδιο να καθορίζει τα δόγµατα, που είναι διατυπώ-
σεις των αληθειών τις οποίες περιέχει η θεϊκή Αποκάλυψη. Αυ-
τή η αυθεντία εκτείνεται και στις αλήθειες που συνδέονται ανα-
γκαστικά µε την Αποκάλυψη» (Σύνοψη, 16). 

4) Τα Ευαγγέλια πρέπει να τα διαβάζοµε λαβαίνοντας υ-
πόψη τη σφαιρική ενότητα του θεϊκού σχεδίου (της θείας οικο-
νοµίας), που πραγµατοποιείται µέσα στην ιστορία και το οποίο 



αποκάλυψε ο Θεός µε τρόπο πλήρη και οριστικό στο πρόσω-
πο του Μονογενή Υιού Του, του Ιησού Χριστού. 

 
Με ποιο τρόπο να διαβάζοµε τα Ευαγγέλια; 

● Πριν απ’ όλα, µια ευαγγελική περικοπή διαβάζεται ως 
εξής: Μτ. 3,1-4 σηµαίνει: βιβλίο του Ματθαίου, κεφάλαιο 3, 
από το στίχο 1 ως το στίχο 4. 

● Μπορεί κανείς να διαβάσει τα Ευαγγέλια ατοµικά ή κοι-
νοτικά, να διαβάσει ένα ή περισσότερους στίχους (εδάφια), µια 
ή περισσότερες σελίδες. Αυτή η ανάγνωση πρέπει να γίνεται 
µε προσοχή, χωρίς να υπερπηδούµε αυτό που φαίνεται δευ-
τερεύον, ερµηνεύοντας ορθά το νόηµα του βιβλικού κειµένου. 
Και αναπτύσσεται, µε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύµατος, ως 
πνευµατική µελέτη, ενόραση και προσευχή. 

- Πνευµατική µελέτη: αυτό που διαβάζοµε το συγκρίνοµε 
µε τα παράλληλα βιβλικά κείµενα, και το εφαρµόζοµε στην 
προσωπική ζωή µας, παίρνοντας µια συγκεκριµένη δέσµευση. 

- Ενόραση: είναι η στιγµή του στοχασµού, της σιωπής και 
της προσκύνησης, µέχρι να νιώσοµε τη ζωντανή παρουσία του 
Θεού. 

- Προσευχή: είναι η στιγµή της δοξολογίας και της ικεσίας. 
Ο µαθητής του Χριστού µοιράζεται µε τους άλλους αδελφούς 
την πίστη του και προσεύχεται µε βάση αυτά που του είπε η 
συνάντησή του µε το Θεό µέσα από εκείνη την περικοπή της 
Γραφής. Όλα αυτά µπορούν να συµβούν επίσης στα πλαίσια 
µιας λιτής κοινοτικής ιεροτελεστίας. «Η ανάγνωση της Αγ. 
Γραφής πρέπει να συνοδεύεται από την προσευχή, για να 
µπορέσει να αναπτυχθεί η συνοµιλία µεταξύ Θεού και ανθρώ-
που» (Β’ Σύν. Βατικανού, Dei Verbum, 25). 

● Είναι ανάγκη να έχοµε υπόψη µας ορισµένες απαιτήσεις, 
για να διαβάσοµε σωστά τα Ευαγγέλια: 

- Γνώση του ευαγγελικού τρόπου έκφρασης, και προσοχή 
στο νόηµα του κειµένου, εντοπίζοντας επίσης το σκοπό, το 
θέµα και τη διάταξη του κειµένου. Για το σκοπό αυτό είναι ανά-
γκη να προστρέξοµε στα βοηθήµατα για µια ορθή εξήγηση, 
ώστε να µην πέσοµε σε αυθαίρετες ερµηνείες. 

- Επανειληµµένη ανάγνωση του ευαγγελικού κειµένου για 
να αποκτήσοµε κάποια εξοικείωση µε το συνολικό του ορίζο-



ντα. Για το σκοπό αυτό είναι χρήσιµο να συγκρίνοµε ένα κείµε-
νο µε άλλα κείµενα της Βίβλου. Η ενότητα της Αγ. Γραφής, που 
αντιπροσωπεύει την ενότητα του σχεδίου σωτηρίας, απαιτεί να 
διαβάζοµε κάθε περικοπή µέσα στα πλαίσια άλλων, συγκρίνο-
ντάς την µε άλλες περικοπές. Την Παλαιά ∆ιαθήκη πρέπει να 
τη διαβάζοµε µέσα στο φως της Καινής, αλλά και την Καινή 
∆ιαθήκη να τη διαβάζοµε µέσα στο φως της Παλαιάς, για να 
αναγνωρίζοµε την «παιδαγωγική του Θεού», µε την έννοια ότι 
την Καινή ∆ιαθήκη δεν µπορούµε να την κατανοήσοµε έξω 
από µια στενή σχέση µε την Παλαιά ∆ιαθήκη και µε την εβραϊ-
κή παράδοση που την µετέδιδε. 

- Ανάγνωση που επικαιροποιεί: είναι ανάγκη να κάνοµε ε-
πίκαιρο στο σήµερα το βιβλικό κείµενο. Μέσα από την ανά-
γνωση του παρελθόντος, το Άγ. Πνεύµα µας βοηθά να διακρί-
νοµε το νόηµα που δίνει Εκείνος στα προβλήµατα και τα γεγο-
νότα του καιρού µας, καθιστώντας µας ικανούς να διαβάζοµε 
τη Βίβλο µε τη ζωή και τη ζωή µε τη Βίβλο. 

- Προσοχή στα νοήµατα της Αγ. Γραφής και εποµένως των 
Ευαγγελίων. 

 
Ποια τα νοήµατα της Αγίας Γραφής; 

«Σύµφωνα µε αρχαία παράδοση, µπορούµε να διακρίνοµε 
δύο νοήµατα της Αγ. Γραφής: το κατά γράµµα νόηµα και το 
πνευµατικό. Το δεύτερο διαιρείται σε αλληγορικό, ηθικό και 
αναγωγικό. Η πλήρης εναρµόνιση των τεσσάρων νοηµάτων 
εξασφαλίζει, στη ζωντανή ανάγνωση της Γραφής µέσα στην 
Εκκλησία, όλο της τον πλούτο. 

● Το κατά γράµµα νόηµα. Είναι αυτό που σηµαίνουν τα 
λόγια της Γραφής, και το οποίο βρίσκοµε µε την εξήγηση η 
οποία ακολουθεί τους κανόνες της ορθής ερµηνείας. "Όλα τα 
νοήµατα της Αγ. Γραφής βασίζονται στο κατά γράµµα νόηµα". 

● Το πνευµατικό νόηµα. Επειδή υπάρχει ενότητα στο 
σχέδιο του Θεού, όχι µόνο το κείµενο της Γραφής αλλά και η 
πραγµατικότητα και τα γεγονότα για τα οποία µιλάει, µπορούν 
να αποτελούν σηµεία. Το πνευµατικό νόηµα περιλαµβάνει: 

1) Το αλληγορικό νόηµα. Μπορούµε να φθάσοµε σε µια 
βαθύτερη κατανόηση των γεγονότων εάν αναγνωρίσοµε ότι 
αυτά παίρνουν νόηµα µε το Χριστό. Έτσι η διέλευση της Ερυ-



θράς Θάλασσας είναι σηµείο της νίκης του Χριστού και εποµέ-
νως σηµείο του Βαπτίσµατος. 

2) Το ηθικό νόηµα. Τα γεγονότα που διηγείται η Γραφή 
µπορούν να µας οδηγήσουν να ενεργούµε ορθά. Γράφτηκαν 
«για νουθεσία µας» (1Κορ. 10,11). 

3) Το αναγωγικό νόηµα. Μπορούµε να δούµε ορισµένες 
πραγµατικότητες και ορισµένα γεγονότα µέσα στο αιώνιο νόη-
µά τους, το οποίο µας οδηγεί προς την Πατρίδα µας. Έτσι η 
Εκκλησία πάνω στη γη είναι σηµείο της ουράνιας Ιερουσαλήµ. 

Ένα µεσαιωνικό δίστιχο συµπυκνώνει πολύ καλά αυτό που 
σηµαίνουν τα τέσσερα νοήµατα: Η ανάγνωση διδάσκει τα γε-
γονότα, η αλληγορία τι πρέπει να πιστεύοµε, το ηθικό νόηµα τι 
να κάνοµε, και η αναγωγή πού να τείνοµε» (Κατήχ. Καθολ. 
Εκκλ. 115-118). 

 
 
 

Raffaello Martinelli, Εφηµέριος της Βασιλικής  
των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου, στη Ρώµη 
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