
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

(Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) 
 



  
Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει:  
 τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και 

αφηγούνται το γεγονός της νίκης του Χριστού κατά των 
δαιμονικών δυνάμεων με τα θαύματα, τη διδασκαλία 
του, το θάνατο και την ανάστασή του  

(Διδαχή 8,2. Β΄Κλήμεντος 8,5) 



Χρονική προτεραιότητα του κατά Μάρκον: 
 

 Πρώτος ο Lachmann υποστήριξε το 1835 ότι το 
κατά Μάρκον προηγείται χρονικά των άλλων 
συνοπτικών ευαγγελίων και αποτελεί μια από τις 
πηγές τους.  

 
 



 Ολόκληρο σχεδόν το περιεχόμενο του ευαγγελίου του 
Μάρκου, πλην 30 περίπου στίχων (1:1.3:20-21.4:26-
29.7:3-4.8:22-26.12:34.14:51-52κ.α.) βρίσκεται στα 
ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά. 

 
 Οι ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς συμφωνούν με το 

Μάρκο στη χρονική διαδοχή των γεγονότων ή των 
διδασκαλιών μόνο στο κοινό μαζί του περιεχόμενο, 
ενώ στο ιδιαίτερο του υλικό καθένας χωριστά ακολουθεί 
διαφορετική σειρά. 
 

 Οι παράλληλες διηγήσεις των τριών συνοπτικών 
παρουσιάζονται από γλωσσική πλευρά πιο βελτιωμένες 
και από θεολογική πιο επεξεργασμένες στους 
ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά, πράγμα που δε θα 
συνέβαινε εάν ο Μάρκος ήταν μεταγενέστερος και η 
επιτομή των άλλων δύο. 



 Η επιγραφή «κατά Μάρκον» δεν 
οφείλεται στον ίδιο το συγγραφέα 
του ευαγγελίου αλλά προέρχεται 
από το 2ο αιώνα και μαρτυρεί 
την πίστη της Εκκλησίας ότι  το 
ευαγγέλιο αυτό γράφτηκε από το 
Μάρκο, τον οποίο η ομόφωνη 
παράδοση και η πλειοψηφία των 
σύγχρονων ερευνητών ταυτίζουν 
με τον Ιωάννη Μάρκο, για τον 
οποίο γίνεται λόγος στις πράξεις 
καθώς και σε επιστολές της 
Καινής Διαθήκης. 



Ο Ιωάννης, που κατά τη συνήθεια της εποχής 
να παίρνουν οι Ιουδαίοι ένα δεύτερο όνομα 
ελληνικό ή ρωμαϊκό ονομαζόταν και Μάρκος, 
ήταν γιος μιας εύπορης χριστιανής ονόματι 
Μαρίας, η οποία διέθετε το προφανώς 
ευρύχωρο σπίτι της στην Ιερουσαλήμ για τις 
συνάξεις των χριστιανών. 
 «Ο κεράμιον ύδατος βαστάζων» (Μαρκ. 

14:13) 
 «ο νεανίσκος….περιβεβλημένος σινδόνα επί 

γυμνού» (14:51) 



Ο Μάρκος συνεργάστηκε με τους δύο 
κορυφαίους αποστόλους Παύλο και Πέτρο 

στη διάδοση του ευαγγελίου. 
 

Το συναντούμε μαζί με το Βαρνάβα (του 
οποίου ήταν ανεψιός) στην πρώτη περιοδεία 
του Παύλου 
Βρίσκεται ξανά κοντά στον Παύλο όταν αυτός 

γράφει τις επιστολές της αιχμαλωσίας (Κολ. 
4:10) και  
Μνημονεύεται τέλος στην Α΄ Πέτρου 5:17 και 

στη Β΄ Τιμ.4:11. 



Το περιεχόμενο του κατά Μάρκον χωρίζεται με 
διαφορετικούς τρόπους από τους ερευνητές.  
• Οι περισσότεροι δίνουν μια κατάταξη του 
περιεχομένου, στηριγμένοι στα γεωγραφικά 
πλαίσια της δράσης του Ιησού: δράση στη 

Γαλιλαία, πορεία προς την Ιουδαία, τελευταία 
δράση προ του πάθους στην Ιερουσαλήμ, πάθος, 

ανάσταση.  
• Άλλοι το χωρίζουν με βάση τη διαδοχική 

αποκάλυψη του προσώπου του Μεσσία και του 
μυστηρίου της βασιλείας του Θεού που κηρύττει.  



Οι μεσσιανικές απαρχές: Ο Πρόδρομος του 
Μεσσία, η βάπτιση και οι πειρασμοί (1:1-13). 
 Τα θαύματα του Ιησού και η σύγκρουσή του 

με τους εκπροσώπους της θρησκευτικής 
τάξης (1:14-3:6) 
Δημιουργία του νέου λαού του Θεού (εκλογή 

μαθητών 3:13-19). Αποκάλυψη του 
μυστηρίου της βασιλείας του Θεού με 
παραβολές και θαύματα (3:7-5:43). 
 



 
Απόρριψη του Μεσσία από τον Ισραήλ. Στροφή 

προς τους εθνικούς. Αποκάλυψη της βασιλείας 
του Θεού και στους εθνικούς (6:1-8:26) 
Αποκάλυψη του Πάθους του Μεσσία προς τους 

μαθητές (8:27-10:52) 
Είσοδος στην Ιερουσαλήμ και τελευταίες 

διδασκαλίες πριν από το πάθος (11:1-13:37) 
Το πάθος και η Ανάσταση (14:1-16:8) 
Επίλογος: Οι εμφανίσεις του αναστημένου 

Χριστού (16:9-20). 



 Το κατά Μάρκον δεν ενδιαφέρεται να μας 
παρουσιάσει τη διδασκαλία του Ιησού (‘λεχθέντα’) 
αλλά κυρίως τη θαυματουργική του δράση και 
εξουσία (‘πραχθέντα’) 
Αποφεύγεται η ονομασία «Χριστός» (8:29) και 

σπάνια χρησιμοποιούνται οι ονομασίες: Υιός 
Δαυίδ (10:47.12:35), προφήτης (6:15.8:28). Ο 
τίτλος που κυρίως χρησιμοποιείται είναι «Υιός του 
ανθρώπου» 
«Μεσσιανικό μυστικό» ή «μυστικό του Μεσσία» 
Κομβικός ο ρόλος των δώδεκα μαθητών του. 



 Το ευαγγέλιο δεν προϋποθέτει 
αναγνώστες εξοικειωμένους με την Παλαιά 
Διαθήκη και τις ιουδαϊκές συνήθειες. 
Απευθύνεται σε χριστιανούς που ήταν 
πρώην εθνικοί και που ζουν έξω από την 
Παλαιστίνη 
Τόπος: Ρώμη 
Χρόνος συγγραφής: 64-70 μ.Χ.  



Πηγές: 
Μάρκος 
Πηγή των Λογίων (Q) 

240 στίχοι 
Ιδιαίτερη πηγή του 

(Μ)- η παράδοση της 
εκκλησίας μέσα στην 
οποία έζησε και 
έδρασε (1/6 περίπου 
όλου του υλικού του) 



 

 Ο Ματθαίος - ή Λευί κατά το Μκ.2:14- ασκούσε το 

επάγγελμα του τελώνη στην Καπερναούμ, όταν κλήθηκε στο 

αποστολικό του αξίωμα (Μθ. 9:9 εξ.) 

 Κατά τους ερευνητές της Κ.Δ., ο τελικός συντάκτης του 

ευαγγελίου, ο οποίος συμβατικά ονομάζεται Ματθαίος είναι 

ιουδαιοχριστιανός - ή κατ’ άλλους ελληνιστής χριστιανός - 

με ραββινική κατάρτιση και γνώση της Π.Δ., οι προφητείες 

της οποίας βλέπει να επαληθεύονται στο πρόσωπο του 

Ιησού Χριστού και στην ίδρυση της εκκλησίας.   



  
 Ο Ματθαίος συγκεντρώνει σε ομάδες το ομοειδές υλικό του 

αποσπώντας το από την αρχική του συνάφεια. 
 Π.χ. τις διδασκαλίες του Ιησού τις συγκεντρώνει σε πέντε 

μεγάλες ενότητες που είναι: 
• Η επί του όρους ομιλία (5-7) 
• Ο Αποστολικός λόγος: Οδηγίες προς τους μαθητές 

όταν τους στέλνει να κηρύξουν (9:35-11:1) 
• Ο Παραβολικός λόγος: Παραβολές της βασιλείας (13) 
• Ο Εκκλησιαστικός λόγος (18) 
• Ο Εσχατολογικός λόγος (24-25). 
 
• Τα περισσότερα θαύματα βρίσκονται συγκεντρωμένα 

στα κεφάλαια 8-9. 



 

Η διδασκαλία περί βασιλείας του Θεού ή περί «βασιλείας 
των ουρανών» κυριαρχεί σε ολόκληρο το ευαγγέλιο. 

 
Ο Ιησούς, ο οποίος αποκαλύπτει τα «μυστήρια της 

βασιλείας του Θεού» είναι ο Μεσσίας, στο πρόσωπο του 
οποίου πραγματοποιούνται οι προφητείες της Π.Δ. 
 

Συνέχεια της «οικονομίας» του Θεού στις δύο Διαθήκες. 
 
Το ευαγγέλιο έχει σαφή αντιϊουδαϊκό χαρακτήρα. 

 
Ο Ματθαίος υπογραμμίζει τη δικαιοσύνη του ανθρώπου ως 

απάντηση στη σώζουσα δικαιοσύνη του Θεού. 



Αναγνώστες: το ευαγγέλιο προϋποθέτει 
αναγνώστες ιουδαιοχριστιανούς που είναι 
εξοικειωμένοι με την Π.Δ. όσο και 
εθνικοχριστιανούς. 
 

Τόπος:  
1) Παλαιστίνη: Καισάρεια/Ιερουσαλήμ 
2) Αλεξάνδρεια 
3) Αντιόχεια (Ιγνάτιος, Προς Σμυρναίους 1,1. Προς 

Πολύκαρπον, 1:3. 2:2) 
 
Χρόνος:70-80 μ.Χ. 



Πηγές: 
Το κατά Μάρκον 

ευαγγέλιο 
Πηγή των Λογίων(Q) 
Η ιδιαίτερη πηγή του 

Λουκά, που διεθνώς 
σημειώνεται με το 
γράμμα L. 



Η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση μαρτυρεί 
ότι το ευαγγέλιο αυτό προέρχεται από τη 

γραφίδα του συνοδού του Παύλου Λουκά. Την 
άποψη αυτή δέχεται σήμερα η πλειοψηφία 
των ερευνητών με εξαίρεση κάποιους που 

υποστηρίζουν αόριστα ότι ο συγγραφέας είναι 
ένας χριστιανός λόγιος από τον εθνικό κόσμο. 

Το ότι ο Λουκάς ήταν γιατρός μαρτυρείται  
στις επιστολές του Παύλου (Κολ. 4:14) 



Προϊστορία και πρώτες μεσσιανικές απαρχές (1:5-
4:13) 
Γαλιλαϊκή δράση του Ιησού. Αποκάλυψη της 

βασιλείας του Θεού με θαύματα και διδασκαλίες 
(4:14-9:50) 
Πορεία προς την Ιερουσαλήμ (9:51-19:27) 
Είσοδος στην Ιερουσαλήμ και διάφορες 

διδασκαλίες πριν το πάθος (19:28-21:38) 
Το πάθος (22-23) 
Οι εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού και η 

Ανάληψη (24). 



 

Τόσο στο ευαγγέλιο του Λουκά όσο και στις Πράξεις 
τονίζεται η δράση της εκκλησίας μέσα στον κόσμο. 
«Χρόνος της εκκλησίας» ή «χρόνος του Αγίου 
Πνεύματος». 
Προσπάθεια ακριβέστερης ιστορικής 

τοποθέτησης των γεγονότων. 
Παρά την ιστορική διάσταση ο Λουκάς παρουσιάζει 

τη ζωή του Ιησού ως Θεολόγος κάτω από το φως 
της Ανάστασης. 
Το ευαγγέλιο διασώζει πολλούς ύμνους και 

προσευχές 



Σε ολόκληρο το ευαγγέλιο κυριαρχεί 
ατμόσφαιρα χαράς. 
Οι ρωμαϊκές αρχές τόσο στο ευαγγέλιο όσο 

και στις Πράξεις δεν καταδιώκουν το 
χριστιανισμό αλλά κρατούν στάση ανοχής 
και μερικές φορές στάση προστασίας των 
χριστιανών κηρύκων από το φανατισμό 
των Ιουδαίων. 
Ο Λουκάς πολύ κοντά στη θεολογία του 

Παύλου. 
 



Αναγνώστες: «τοις από των εθνών» 
 
Τόπος: έχουν προταθεί: η Ρώμη, η Καισάρεια, η 

Αχαΐα, η Βοιωτία της Ελλάδας και η Έφεσος.  
   Τα σημεία επαφής μεταξύ της ιδιαίτερης 

παράδοσης του Λουκά και της ιωάννειας 
παράδοσης συγκλίνουν για την Έφεσο. 

 
Χρόνος: μετά το 70 μ.Χ. 


	�ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ�Μάθημα 6
	Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία (ευ+αγγέλω)
	Κατά Μάρκον ευαγγέλιο
	Τρία βασικά επιχειρήματα:
	Ο συγγραφέας
	Ποιος είναι ο Μάρκος;
	Η δράση του Μάρκου
	Περιεχόμενο
	Περιεχόμενο
	Περιεχόμενο
	Θεολογικά γνωρίσματα του ευαγγελίου
	Αναγνώστες, τόπος και χρόνος συγγραφής
	Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
	Ποιος είναι ο Ματθαίος;
	Περιεχόμενο
	Κεντρικές θεολογικές ιδέες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ευαγγελίου
	Αναγνώστες, τόπος και χρόνος συγγραφής
	Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο
	Ποιος είναι ο Λουκάς;
	Περιεχόμενο
	Θεολογικά χαρακτηριστικά του ευαγγελίου
	Θεολογικά χαρακτηριστικά του ευαγγελίου
	Αναγνώστες, τόπος και χρόνος συγγραφής

