
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ  Α΄    
      

 Τα Ευαγγέλια 
 Οι Πράξεις των Αποστόλων 

http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Biblia/Kainh_Diathikh.htm
http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Biblia/Kainh_Diathikh.htm


Η Αγία Γραφή: Η Αγία Γραφή:   

Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη ονομάζονται Βίβλος ή Αγία 
Γραφή.  
Έχουν κοινό θέμα: το σχέδιο και τις ενέργειες της αγάπης 
του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. 

 = 

http://blogs.sch.gr/kantonopou/2009/11/25/%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-2/
http://www.greekorthodoxbooks.com/446EA32E.el.aspx
http://www.agnikmark.gr/html/index.php?pid=vivlio


Από πού αντλούμε Από πού αντλούμε 
πληροφορίες για τη πληροφορίες για τη 
ζωή και το έργο του ζωή και το έργο του 

Χριστού; Χριστού;   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD


Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;  

http://slideplayer.gr/slide/1935138/


Ποια η σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης; Ποια η σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης;   

ενώ η ΚαινήΚαινή  ΔιαθήκηΔιαθήκη   (που 
λέγεται και Ευαγγέλιο) μας 

πληροφορεί για τη ζωή και 
το έργο του Χριστού και τη 
διάδοση του Ευαγγελίου 
στον κόσμο. 

Η  Παλαιά Διαθήκη Παλαιά Διαθήκη 
προαναγγέλλει τον 
ερχομό του Χριστού, 

http://www.orthodoxia.info/news/orthoshop/orthodox-books/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7/
http://www.greekbibles.org/index.php?id_product=35&controller=product&id_lang=7


Την Καινή Διαθήκη την ονομάζουμε Ευαγγέλιο Την Καινή Διαθήκη την ονομάζουμε Ευαγγέλιο 
που σημαίνει:που σημαίνει:  

 
• Το χαρμόσυνο μήνυμα που 

έφερε ο Χριστός στον κόσμο. 
• Το βιβλίο που μας 

περιγράφει τη ζωή του 
Χριστού. 

Ευαγγέλιο < εὐ + ἀγγελία = η καλή αγγελία, το 
χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου 
και της βασιλείας του Θεού που δίδαξε ο Χριστός. 

http://www.bookoffers.gr/index.php/frontend/campaigns/single/150/-


Πότε γράφτηκε το πρώτο βιβλίο Πότε γράφτηκε το πρώτο βιβλίο   
της Καινής Διαθήκης;της Καινής Διαθήκης;  

Ο Χριστός στα τρία χρόνια της δράσης του δεν 
άφησε κανένα γραπτό κείμενο.  
Το 51 μ.Χ. εμφανίζεται η πρώτη επιστολή του 
αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς. 



Τι εννοούμε λέγοντας ότι υπήρχε Τι εννοούμε λέγοντας ότι υπήρχε   
προφορική παράδοση για το Χριστό; προφορική παράδοση για το Χριστό;   

 Οι μαθητές καθώς και οι αυτήκοοι και 
αυτόπτες μάρτυρες του Χριστού αισθάνονταν 
ότι ο Δάσκαλός τους ήταν ανάμεσά τους. 
Επαναλάμβαναν τα λόγια του και θυμούνταν 
τα θαύματα και τα Πάθη του. 

 Όλα αυτά αποτελούν την προφορική 
παράδοση. 



Ποιοι ήταν οι λόγοι της καταγραφής της Ποιοι ήταν οι λόγοι της καταγραφής της 
προφορικής παράδοσης; προφορικής παράδοσης;   

1. Για να γίνει εύκολο το έργο της διδαχής και 
της ιεραποστολής.  

2. Να προστατευτεί η ιστορία και η αλήθεια για 
το Χριστό από μύθους και ανακρίβειες. 



Μικρές γραπτές συλλογές για τον Ιησού Μικρές γραπτές συλλογές για τον Ιησού   

 Έτσι δημιουργήθηκαν 
μικρές γραπτές 
συλλογές,  

 οι οποίες δεν σώθηκαν, 
αλλά 

 οι ερευνητές πιστεύουν 
στην ύπαρξή τους και  

 τις οποίες έλαβαν 
υπόψη τους οι 
Ευαγγελιστές όταν 
έγραψαν τα Ευαγγέλια. 



Τα τέσσερα ΕυαγγέλιαΤα τέσσερα Ευαγγέλια  

http://www.sporeas.gr/?cat=766


Το πρώτο ΕυαγγέλιοΤο πρώτο Ευαγγέλιο  

 Ποιός το έγραψε; Ο Μάρκος, ο 
μαθητής του αποστόλου Πέτρου, 
στηρίχτηκε στα Λόγια του Ιησού 
και την προφορική παράδοση 
(απ. Πέτρος) τα τοποθέτησε σε 
χρονική σειρά και παρουσιάζει 
κυρίως πράξεις του Χριστού.  

 Πότε το έγραψε; Μετά το 
μαρτύριο του Πέτρου και Παύλου 
στη Ρώμη και πριν το 70 μ. Χ.  

 Πού το έγραψε; Μάλλον στη 
Ρώμη.  

http://www.pigizois.net/kiprioi_agioi/markos_euaggelistis.htm


 

Μεταξύ του 70-80 μ.Χ. ο 
μαθητής του Χριστού και 
τελώνης Ματθαίος γράφει το 
δικό του ευαγγέλιο, το οποίο 
απευθύνει στους Ισραηλίτες 
χριστιανούς,  
για να καταδείξει ότι ο Χριστός 
είναι ο αναμενόμενος 
Μεσσίας της Παλαιάς 
Διαθήκης. 

ΤοΤο  ΕυαγγέλιοΕυαγγέλιο  τουτου  ΜατθαίουΜατθαίου  

http://www.saint.gr/2495/saint.aspx


 Λίγο μετά, γύρω στα 80-90 
μ.Χ., ο Λουκάς, μαθητής του 
αποστόλου Παύλου, γράφει 
ευαγγέλιο,  

 το οποίο απευθύνει στους 
χριστιανούς πρώην 
ειδωλολάτρες.  

 Μέσα από ιστορικά 
γεγονότα δείχνει ότι ο 
Ιησούς είναι ο σωτήρας 
όλων. 

Το Ευαγγέλιο του Λουκά Το Ευαγγέλιο του Λουκά  

http://agiografikesmeletes.blogspot.gr/2010/10/blog-post_9809.html


 Ο (μαθητής του Χριστού) Ιωάννης στα τέλη 
του 1ου μ.Χ. αι. (βρισκόμενος στην Έφεσο 

και)  γνωρίζοντας τα τ' άλλα τρία 
Ευαγγέλια  

 δεν ξαναδιηγείται όλα όσα 
εξιστορούνται σ’ εκείνα, αλλά 

 προσθέτει άγνωστα σ’ αυτά 
λεπτομέρειες και εμβαθύνει πιο πολύ 
στο νόημα των γεγονότων.  

 Το τέταρτο ευαγγέλιο δεν είναι  απλώς 
εξιστόρηση επεισοδίων από τη ζωή του 
Ιησού, αλλά έκφραση του βιώματος της 
Εκκλησίας που πιστεύει στο Χριστό. 
Είναι μαρτυρία της πίστεως της για το τι 
σήμαινε για τα μέλη της ο Χριστός κατά 
τα τέλη του 1ου μ.Χ. αιώνα. 

Το Ευαγγέλιο του ΙωάννηΤο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 

http://www.saint.gr/1527/saint.aspx


Είναι τα Ευαγγέλια βιογραφίες του Χριστού;  Είναι τα Ευαγγέλια βιογραφίες του Χριστού;    

Τα ευαγγέλια δεν είναι βιογραφίες, ούτε ρεπορτάζ για 
τη ζωή και το έργο του Χριστού. «ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ 

ὅσα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν, οὐδὲ αὐτὸν 
οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία». Ιω. 21, 25.  
 

Ποιος ήταν ο στόχος των ευαγγελιστών;  
 Να μας μεταφέρουν γεγονότα από τη ζωή του 

Χριστού και 
 κάποια από τα λόγια του που έχουν σημασία για τη 

σωτηρία των ανθρώπων. 
 Γι’  αυτό το λόγο, αυτό που οι τέσσερις ευαγγελιστές 

διηγούνται εκτενέστερα είναι τα γεγονότα του 
Πάθους και της Ανάστασης.  



Ποια Ευαγγέλια ονομάζουμε συνοπτικά και γιατί; Ποια Ευαγγέλια ονομάζουμε συνοπτικά και γιατί;   

 Τα Ευαγγέλια του Μάρκου, του Ματθαίου και του 
Λουκά ονομάζονται συνοπτικά (συν+όψη), γιατί 
καταγραφόμενα σε παράλληλες στήλες και 
συγκρινόμενα μεταξύ τους μπορούν να εξεταστούν 
συνοπτικά  (συν-θεωρούνται), για να διαπιστωθούν 
οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.  

 Για τον ίδιο λόγο και οι συγγραφείς τους 
ονομάζονται και συνοπτικοί. 



Το Συνοπτικό ΠρόβλημαΤο Συνοπτικό Πρόβλημα  

 Προκύπτει από δύο στοιχεία: 
α) τα 3 πρώτα Ευαγγέλια παρουσιάζουν αξιοσημείωτες Ομοιότητες, 
β) αλλά και Διαφορές . 

 
 Αυτός ο συνδυασμός 
    Ομοιοτήτων και 
    Διαφορών 

 
 επιζητεί μια επεξήγηση:  

 

 Αυτό είναι το επονομαζόμενο «Συνοπτικό Πρόβλημα». 

 

 

http://www.slideboom.com/presentations/258233/%CE%A4%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1


ΟμοιότητεςΟμοιότητες  

Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια (Μτ., Μκ., Λκ.) συμφωνούν:  
 

 στη γενική δομή (Βάπτιση-Μεταμόρφωση-
Σταύρωση-Ανάσταση), 

 

 στη διάταξη μεμονωμένων περικοπών, 

 

 ενίοτε και στη διατύπωση. 
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Ομοιότητες  στη διατύπωσηΟμοιότητες  στη διατύπωση  

Μκ. 2,10-11 Λκ. 5,24 Μτ. 9,6 

ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς 
τοῦ Ἀνθρώπου 
ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ 
τῆς γῆς- λέγει τῷ 
παραλυτικῷ·  

Σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον 
τὸν κράβαττόν σου καὶ 
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 
σου.  

 

 

ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ 
Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου 
ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς 
γῆς ἀφιέναι 
ἁμαρτίας- εἶπεν τῷ 
παραλελυμένῳ·  

Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ 
ἄρας τὸ κλινίδιόν σου 
πορεύου εἰς τὸν οἶκόν 
σου.  

ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
ἐξουσίαν ἔχει ὁ 
Υἱὸς τοῦ 
Ἀνθρώπου ἐπὶ 
τῆς γῆς ἀφιέναι 
ἁμαρτίας- τότε 
λέγει τῷ 
παραλυτικῷ· 
Ἐγερθεὶς ἆρόν 
σου τὴν κλίνην 
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν 
οἶκόν σου.   



ΔιαφορέςΔιαφορές  

Παρουσιάζουν επίσης αξιοσημείωτες διαφορές: 
 

 Στο ιδιαίτερο υλικό εκάστου. 

 

 Στην οικονομία –διάταξη του υλικού. 

 

 Εντός παράλληλων περικοπών. 
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Διαφορές εντός παράλληλων περικοπώνΔιαφορές εντός παράλληλων περικοπών  

Μτ. 6, 9-13 Λκ. 11,2-4 

9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·  
10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω 
τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς·  
11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς 
ἡμῖν σήμερον·  
12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις 
ἡμῶν·  
13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ 
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· 
ἀμήν. 

2 εἶπε δὲ αὐτοῖς· ὅταν προσεύχησθε, 
λέγετε· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·γενηθήτω τὸ 
θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς·  
3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾿ ἡμέραν·  
4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν· 
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ τῷ 
ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς 
ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς 
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 



Τι λέει ο Τι λέει ο ΙωΙω. Χρυσόστομος για τις διαφωνίες των . Χρυσόστομος για τις διαφωνίες των 
συνοπτικών ευαγγελιστώνσυνοπτικών ευαγγελιστών  

«Και λοιπόν δεν έφθανε ένας ευαγγελιστής να τα 
εξιστορήσει όλα; Βεβαίως έφθανε. 
Αν όμως πάλι αυτοί που γράφουν είναι τέσσερις,  
 ενώ δεν γράφουν κατά τον ίδιο χρόνο,  
 ούτε στους ίδιους τόπους,  
 ούτε έπειτα από συνάντηση και συνομιλία,  
 εντούτοις ομιλούν για όλα σαν από ένα στόμα,  

γίνεται τότε αυτό η μεγίστη απόδειξη της αλήθειας». 



ΟιΟι  τέσσεριςτέσσερις  ευαγγελιστέςευαγγελιστές  απεικονίζονταιαπεικονίζονται  σταστα  τέσσερατέσσερα  
σφαιρικάσφαιρικά  τρίγωνατρίγωνα  τουτου  τρούλουτρούλου  μεμε  ήή  χωρίςχωρίς  τατα  σύμβολάσύμβολά  τουςτους..  

Πού απεικονίζονται οι ευαγγελιστές στο ναό; Πού απεικονίζονται οι ευαγγελιστές στο ναό;   



Πώς συμβολίζονται και αγιογραφούνται οι Ευαγγελιστές στην τέχνη; Πώς συμβολίζονται και αγιογραφούνται οι Ευαγγελιστές στην τέχνη;   

 Ο Ματθαίος σαν άνθρωπος (=βασιλιάς 
της δημιουργίας) επειδή το Ευαγγέλιό 
του αρχίζει από την κατά σάρκα 
γενεαλογία του Ιησού Χριστού. 

 Ο Μάρκος σαν λιοντάρι (=βασιλιάς των 
ζώων) επειδή το Ευαγγέλιό του αρχίζει 
με τη διαβίωση του Προδρόμου στις 
ερήμους, όπου ζουν οι λέοντες, είτε 
επειδή κύριο χαρακτηριστικό του 
Ευαγγελίου του είναι η βασιλεία του 
Χριστού καθώς και το ζώο αυτό είναι 
βασιλικό.  

 Ο Λουκάς σαν μοσχάρι (=βασιλιάς των 
κατοικίδιων ζώων) επειδή το Ευαγγέλιό 
του αρχίζει από τη λατρεία του 
παλαιού νόμου, κατά την οποία τα 
θυσιαζόμενα ζώα ήσαν συνήθως βόδια. 

 Ο Ιωάννης σαν αετός (=βασιλιάς των 
πτηνών) επειδή θεολόγησε υψηλά την 
απερίγραπτη αιώνια γέννηση του Υιού 
και Λόγου του Θεού, εξαιτίας του 
οποίου επονομάστηκε και Θεολόγος. 

http://www.aegeantimes.gr/pigizois/images/mathaios1.jpg
http://www.aegeantimes.gr/pigizois/images/markos.jpg
http://www.aegeantimes.gr/pigizois/images/loykas.jpg
http://www.aegeantimes.gr/pigizois/images/ioannis.jpg


Ποιο είναι το περιεχόμενο Ποιο είναι το περιεχόμενο 
του βιβλίου “Πράξεις των του βιβλίου “Πράξεις των 

Αποστόλων”; Αποστόλων”;   

Ο ευαγγελιστής Λουκάς στις 
Πράξεις των Αποστόλων μας 
πληροφορεί για τη ζωή της 
πρώτης Εκκλησίας από την 
ημέρα της Πεντηκοστής έως 
περίπου το 65 μ.Χ. 
Περιγράφει τη διάδοση του 
Ευαγγελίου του Χριστού στον 
κόσμο από τους Αποστόλους. 

http://katanixis.blogspot.gr/2015/04/blog-post_74.html


Ποιες σημαντικές Πράξεις γνωρίζετε; Ποιες σημαντικές Πράξεις γνωρίζετε;   

• Η συνταρακτική ομιλία του 
αποστόλου Πέτρου αμέσως μετά την 
Πεντηκοστή (πίστεψαν 3.000 
άνθρωποι). 

•  Η μαχητική ομιλία του διακόνου 
Στεφάνου και το μαρτύριό του με 
λιθοβολισμό.  

• Η μεταστροφή του αποστόλου 
Παύλου και οι πολλές περιοδείες του 
μέχρι τη Ρώμη – και από εκεί ίσως ως 
την Ισπανία.  

• Η Αποστολική Σύνοδος στην 
Ιερουσαλήμ το 49 μ.Χ. και άλλα 
πολλά.  

http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/2013/06/29.html
http://fdathanasiou.wordpress.com/page/221/


Επεξεργάζομαι τις ερωτήσεις του σχολικού Επεξεργάζομαι τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίουβιβλίου  

Η Κυριακή Προσευχή βρίσκεται στο κατά Ματθαίον 
Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχοι 9-13. 

Βρείτε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. 6, ολόκληρο το 
«Πάτερ ημών» και σημειώστε ακριβώς την παραπομπή. 



Στον ισλαμισμό το Κοράνι είναι το ιερό βιβλίο που περιέχει το λόγο του Θεού. Η λέξη Κοράνιο προέρχεται, 
σύμφωνα με τους μουσουλμάνους θεολόγους, από το «Qu' ran» (κραν), που σημαίνει διαβάζω. Το Κοράνιο 
αποτελεί για τους μουσουλμάνους τη φανέρωση της αιώνιας αλήθειας και της θέλησης του Θεού. Προϋπήρχε 
αιώνια μαζί με το Θεό. Το ιερό βιβλίο, που κυκλοφορεί στα χέρια των ανθρώπων, θεωρείται αντίγραφο του 
ουράνιου πρωτοτύπου. Περιλαμβάνει 114 κεφάλαια, που ονομάζονται σούρες και εκτείνονται σε 6.200 
στίχους. Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, δόθηκε στο Μωάμεθ από τον άγγελο Γαβριήλ, προκειμένου να 
βοηθήσει στη σωτηρία της ανθρωπότητας. 
Στον ινδουισμό δεν έχουμε ένα ιερό βιβλίο, όπως στο Ισλάμ (Κοράνιο) και στο χριστιανισμό (Αγία Γραφή). Τα 
ιερά βιβλία του ινδουισμού είναι πολλά, αλλά τα σπουδαιότερα είναι οι Βέδες και οι Ουπανισάδες.  
Βέδες: Αποτελούν τη σημαντικότερη συλλογή κειμένων για τους ινδουιστές. Η λέξη veda σημαίνει γνώση, 
επιστήμη και συγγενεύει ετυμολογικά με το λατινικό ρήμα video (βλέπω). Οι Βέδες είναι γραμμένες στα 
σανσκριτικά (αρχαία ινδική γλώσσα), σε έμμετρο λόγο, και περιλαμβάνουν ύμνους και λατρευτικές διατάξεις.  
Ουπανισάδες: Γράφτηκαν μεταξύ 800-500 π.Χ. Περιλαμβάνουν ομιλίες, σύντομους ύμνους, γνωμικά 
ασκητών. Κατά λέξη upanisad σημαίνει «κάθομαι κοντά σε κάποιον», σημαίνει δηλαδή αυτό που μαθαίνει 
κανείς καθισμένος στα πόδια ενός δασκάλου. Τα κείμενα αυτά έχουν μεγάλη αξία και αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης για τους Ινδούς. 
Στο Βουδισμό το ιερό βιβλίο είναι ο κανόνας Πάλι, που πήρε την ονομασία του από τη γλώσσα «πάλι» στην 
οποία έχει γραφεί. Ο κανόνας αυτός χωρίζεται σε τρία μέρη, που ονομάζονται Τιπιτάκα, δηλαδή «Τρεις 
Κάλαθοι» (το καλάθι έχει την έννοια της μεταφοράς από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά). Τα μέρη αυτά είναι: 
α) Βινάγια Πιτάκα, δηλαδή Κάλαθος της Πειθαρχίας, β) Σούτα Πιτάκα, δηλαδή Κάλαθος των Ομιλιών, και γ) 
Αμπιντάμα Πιτάκα, που περιέχει αναλύσεις ψυχολογικών και φιλοσοφικών όρων. 
Στον Κομφουκιανισμό το ιερό βιβλίο είναι τα Ανάλεκτα, μια συλλογή λόγων του Κομφούκιου. Επίσης, κάποια 
κείμενα που αποτελούν το λεγόμενο «κομφουκιανό κανόνα» και τα οποία αναφέρονται στη σοφία της 
κλασικής εποχής του κινεζικού πολιτισμού. 
Στον Ταοϊσμό υπάρχει μια συλλογή κειμένων του 4ου π.Χ. αιώνα, το Τάο Τε Τσινγκ (το βιβλίο για το ταό και τη 
δύναμή του), που αποδίδεται στο Λάο Τσε, πρόσωπο αμφίβολης ιστορικής ύπαρξης. 

Βρείτε και φέρτε πληροφορίες για τα ιερά βιβλία των παρακάτω μεγάλων θρησκειών: Βρείτε και φέρτε πληροφορίες για τα ιερά βιβλία των παρακάτω μεγάλων θρησκειών: 
Ισλαμισμός, Βουδισμός, Ινδουισμός, Κομφουκιανισμός και Ταοϊσμός.Ισλαμισμός, Βουδισμός, Ινδουισμός, Κομφουκιανισμός και Ταοϊσμός.  



Βρείτε από την Καινή Διαθήκη τα παρακάτω χωρία των 4 Βρείτε από την Καινή Διαθήκη τα παρακάτω χωρία των 4 ευαγγελίωνευαγγελίων: : ΜτΜτ. 21, 9, . 21, 9, ΜκΜκ. 11, 9. 11, 9--10, 10, ΛκΛκ. . 
19, 3719, 37--38, 38, ΙωΙω. 12, 12. 12, 12--13. Γράψτε 13. Γράψτε τα σε τα σε παράλληλες στήλες και εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές παράλληλες στήλες και εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές 
που έχουν μεταξύ τους.που έχουν μεταξύ τους.  
Μτ. 21, 9 
«Τα δε πλήθη του λαού, όσα βάδιζαν μπροστά και όσα ακολουθούσαν, με δυνατές φωνές έλεγαν Δόξα στον 
απόγονο του Δαβίδ, που περιμέναμε. Δοξασμένος να είναι αυτός, που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Δόξα σοι 
ας φωνάζουν δυνατά και οι άγγελοι στους ουρανούς». 
Μκ.11, 9-10 
«Και εκείνοι που πήγαιναν εμπρός και εκείνοι που ακολουθούσαν, φώναζαν δυνατά και έλεγαν: Δόξα και ύμνος 
ανήκει στον απόγονο του Δαβίδ· ευλογημένος από το Θεό είναι αυτός, που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. 
Ευλογημένη και δοξασμένη να είναι η βασιλεία του προπάτορα μας Δαβίδ, που έρχεται και πρόκειται μετά από λίγο 
να αναστηλωθεί με εντολή και προς δόξα του Κυρίου, που μας τη στέλνει. Δόξα ας φωνάζουμε και οι άγγελοι στους 
ουρανούς». 
Λκ. 19, 37-38 
«Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν κοντά στο όρος των Ελαιών, άρχισε το πλήθος των μαθητών να 
δοξολογούν το Θεό δυνατά για όλα τα θαύματα, που είχαν δει να γίνονται από τον Ιησού. Και έλεγαν ευλογημένος 
είναι ο βασιλιάς, που έρχεται εκ μέρους του Κυρίου σαν αντιπρόσωπος αυτού. Με σένα το Μεσσία γίνεται ειρήνη 
στον ουρανό, γιατί συμφιλιώνονται και ειρηνεύουν οι άνθρωποι με τον ουράνιο πατέρα και τους αγγέλους του, και 
για την ενανθρώπισή σου αναπέμπεται δόξα στο Θεό από τους αγγέλους στον ουρανό». 
Ιω. 12, 12-13 
«Την επόμενη μέρα πολύς κόσμος, που είχε έρθει για τη γιορτή στα Ιεροσόλυμα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο 
Χριστός, πήραν τα βάγια από τους φοίνικες και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και φώναζαν: Ευλογημένος να είναι 
ο απεσταλμένος του Κυρίου. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλιάς του Ισραήλ που περιμέναμε». 
Τα τέσσερα αυτά χωρία της Καινής Διαθήκης αναφέρονται στην υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι των 
Ιεροσολύμων στο Χριστό, λίγο πριν συλληφθεί από τις ισραηλιτικές Αρχές. Στην Εκκλησία μας το γεγονός αυτό 
γιορτάζεται την Κυριακή των Βαΐων. Οι συνοπτικοί ευαγγελιστές -δηλαδή οι τρεις πρώτοι- περιγράφουν το γεγονός 
Πρόσθετες Πληροφορίες 
αυτό με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Αντίθετα, ο Ιωάννης περιγράφει το ίδιο γεγονός, αλλά δίνει λεπτομέρειες, όπως ότι 
ο κόσμος κρατούσε βάγια στα χέρια και ότι στον ύμνο που έλεγαν αποκαλούσαν το Χριστό βασιλιά του Ισραήλ. 


