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Το Δ΄ευαγγέλιο και η 
σχέση του με τα 

Συνοπτικά 
 

 «Πνευματικό» 
ευαγγέλιο- «σωματικά» 
ευαγγέλια 

 
 Ομοιότητες-διαφορές 
 

 

 Δε διασώζει καμία από τις 50 και 
πλέον παραβολές του Ιησού 

 «Βασιλεία του Θεού» σε αιώνιος ζωή 
 Ο Ιωάννης τονίζει ότι η «κρίσις» 

συντελείται στο παρόν 
 Τα χρονικά και γεωγραφικά πλαίσια 

της δράσης του Ιησού είναι ευρύτερα 
 Από τα θαύματα διασώζει μόνο δύο 

(πολλαπλασιασμό των άρτων και 
περίπατος πάνω στη λίμνη ενώ 
παραδίδει πέντε θαύματα που δε 
διασώζουν οι συνοπτικοί 

 Η μεσσιανικότητα δεν αποκαλύπτεται 
σταδιακά αλλά άμεσα  

 Στη διήγηση του Πάθους απαντούν 
πληροφορίες οι οποίες δε διασώζονται 
από τα συνοπτικά π.χ. το πλύσιμο 
των ποδών των μαθητών κ.α. 



 Ο Δ΄ ευαγγελιστής γνωρίζει τους πρώτους 

ευαγγελιστές, τους οποίους σε ορισμένα σημεία 

συμπληρώνει ή διορθώνει.  

 Γράφει τελείως ανεξάρτητα από τους 

συνοπτικούς. 

 Γνωρίζει τα άλλα ευαγγέλια, γράφει όμως για να 

τα εκτοπίσει ή να τα αντικαταστήσει. 



 Προοίμιο (κεφ. 1):αρχίζει  με έναν 
ύμνο στον προϋπάρχοντα και 
σαρκωθέντα Λόγο (1:1-18), μέσα στον 
οποίο εμπλέκεται και η  μαρτυρία του 
Ιωάννη του βαπτιστή για το Λόγο. 

 
 Η αποκάλυψη της δόξας του Υιού του 

Θεού με τα σημεία που επιτελεί 
(κεφ.2-12): η ενότητα περιλαμβάνει 
μια σειρά από σημεία του Ιησού, τα 
οποία δεν είναι απλώς 
θαυματουργικές πράξεις που 
προκαλούνται από ευσπλαχνία αλλά 
μεσσιανικές πράξεις με βαθύ 
θεολογικό νόημα. 

 



 Αποχαιρετιστήριος λόγος του 

Ιησού προς τους μαθητές 

του και Αρχιερατική 

Προσευχή (κεφ.13-17) 

 Το Πάθος (κεφ.18-19) και οι 

εμφανίσεις του Αναστάντος 

Χριστού (κεφ.20) 

 Οι εμφανίσεις στη Γαλιλαία 

(κεφ.21) 



 Ιωάννης = μαθητής 
του Κυρίου (2oς 
αι.) 

 Χωρίο του Παπία 
που μνημονεύει 
τον Ιωάννη τον 
Πρεσβύτερο 

 Το πρόβλημα των 
«δύο Ιωάννων» 
απασχόλησε τη 
σύγχρονη έρευνα 



 Συχνά στο δ΄ ευαγγέλιο συναντούμε το α΄ 
πληθυντικό, γεγονός που σημαίνει ότι 
εκφράζεται η εμπειρία μιας κοινότητας και 
όχι ενός προσώπου. 

 Ο τίτλος του «αγαπημένου μαθητή» είναι πιο 
κατανοητό να δίνεται από την κοινότητα 
στον Ιωάννη. 

 21ο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται συνήθως ως 
προσθήκη ή παράρτημα. 



 Κυκλικό και σπειροειδές σχήμα 
 
 Τεχνική των παρανοήσεων 
 
 «Ιωάννεια χαρακτηριστικά» 



 Τέλη1ου μ.Χ. αιώνα 
 Έφεσος 
 Σκοπός: ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο ενσαρκωθείς Υιός 

και Λόγος του Θεού και ότι με την πίστη σ’ αυτόν 
αποκτούν οι άνθρωποι τη ζωή 

 Επιμέρους στόχοι: 
 Καταπολέμηση της δοκητικής αίρεσης του Κηρίνθου 
 Η προσέλκυση των υπολοίπων μαθητών του Ιωάννη 

Βαπτιστή στους κόλπους της νέας εκκλησίας 
 Επισήμανση της αντιφατικότητας των Ιουδαίων 
 Η ανάδειξη της υπεροχής του αγαπημένου μαθητή σε 

σχέση με τον Πέτρο 
 Η θεμελίωση των μυστηρίων της εκκλησία στο νόημα 

ορισμένων γεγονότων της ζωής του Χριστού. 



 Το βιβλίο περιγράφει τη 

δραστηριότητα των δύο κορυφαίων 

Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου 

 Μνεία στον Ιούδα, Ιωάννη και 

Ιάκωβο 

 Άλλες μορφές της πρώτης 

εκκλησίας που ανέπτυξαν 

δραστηριότητα όπως π.χ. οι 

Βαρνάβας, Στέφανος, Φίλιππος και 

Απολλώς. 



 Λουκάς:  

I. Ταυτότητα λεξιλογίου, ύφους, θεολογικών διδασκαλιών 

II. Αφιέρωση στο ίδιο πρόσωπο, το Θεόφιλο 

III. «Ημείς» εδάφια 

 Σκοπός: 

 Το φως και το μήνυμα του ευαγγελίου μεταφέρεται από 

πόλη σε πόλη κι έτσι από τη μητέρα εκκλησία, τα 

Ιεροσόλυμα, φθάνει τελικά μέχρι την πρωτεύουσα της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τη Ρώμη. 



 Προοίμιο: εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού (1:1-11) 
 Η εκκλησία των Ιεροσολύμων (1:12-8:3) 
 Οι πρώτες ιεραποστολές. Διάδοση του ευαγγελίου στη 

Σαμάρεια και την Αντιόχεια κ.α.(8:4-12:25) 
 Πρώτη ιεραποστολική περιοδεία του Παύλου. Σύνοδος 

Ιεροσολύμων (13:1-15:35) 
 Δεύτερη ιεραποστολική περιοδεία του Παύλου (15:36-

18:28) 
 Τρίτη ιεραποστολική περιοδεία του Παύλου. Σύλληψη 

και φυλάκισή του (19:1-26:32) 
 Ταξίδι στη Ρώμη-διετής φυλάκιση (27-28) 



 Αυτόπτες μάρτυρες 

 Συνόψεις ή 
Summaria 

 Λόγοι: 

I. 7 λόγοι του Πέτρου 

II. 6 λόγοι του Παύλου 

III. 1 του Στεφάνου 

IV. 1 του Ιακώβου 



  Χρόνος:  
Διάφορες απόψεις, όπως:  
I. 80-90 μ.Χ. 
II. 70-80 μ.Χ. 
III. 63-70 μ.Χ. 
 
 Τόπος: 
Ρώμη, Έφεσος, Ελλάδα, αδυναμία 

προσδιορισμού 
 



 Απαρχές της πρώτης εκκλησίας (30-36 μ.Χ.) 

 Ιεραποστολές στην Ιουδαϊκή διασπορά (36-46 μ.Χ.) 

 Α΄ Ιεραποστολική Περιοδεία του Παύλου(46-48 μ.Χ.) 

 Αποστολική Σύνοδος (48-49 μ.Χ.) 

 Β΄ και Γ΄ Ιεραποστολικές περιοδείες του Παύλου (49-57 

μ.Χ.) 

 Διετής φυλάκιση του Παύλου στην Καισάρεια (58-60 μ.Χ.) 

 Ταξίδι στη Ρώμη και φυλάκιση (61-63 μ.Χ.) 
 

 



 ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ: 
 
 Βατικανός (Β), Σιναϊτικός (א), 

Αλεξανδρινός (A), Εφραίμ (C) 
και παπύροι 45 και 74 και οι 
αλεξανδρινοί Πατέρες. 

 
 Κώδικας Βέζα (D), αρχαίες 

λατινικές μεταφράσεις, 
παπύρους 38, 41 και 48, στους 
λατίνους Πατέρες και στο 
περιθώριο της Ηρακλειανής 
Συριακής Μετάφρασης. 
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