
Το Εςαγγέλιο είναι πςξίδα 

ζηην ποπεία μαρ 

Θπηζκεςηικά Δ΄ Δημοηικού 

Ενόηηηα 12 



Το Εςαγγέλιο είναι πςξίδα  

ζηην ποπεία μαρ 

 Η πςξίδα είλαη ην 

εξγαιείν πνπ καο 

βνεζάεη λα κε 

ραζνύκε 

Τα θαξάβηα, ηα 

αεξνπιάλα, νη 

πεδνπόξνη ηε 

ρξεηάδνληαη, γηα λα 

βξίζθνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπο 
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 Ο Φξηζηόο, όπσο 
θάζε θαιόο 

θαπεηάληνο θαη 
νδεγόο, καο έδσζε ηε 

δηθή ηνπ ππμίδα 

Είλαη ηα 4 Εςαγγέλια, 
πνπ κε ηα ηεξά ηνπο 

ιόγηα καο βνεζνύλ λα 
κε ράζνπκε ην δξόκν 
καο ζηελ πνεςμαηική 

ποπεία 
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Απηνί πνπ έγξαςαλ ηα Επαγγέιηα, νη 

επαγγειηζηέο, είλαη ηέζζεξηο: 

 

                                Ο επαγγειηζηήο   

                                  Μαηζαίνο 
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                          Ο επαγγειηζηήο Μάξθνο 

 

 

 

 

Ο επαγγειηζηήο Λνπθάο 
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                                      Ο επαγγειηζηήο 

                                           Ισάλλεο 
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Τν Επαγγέιην έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε 

δσή ηεο Εθθιεζίαο θαη γηα ηε δσή ηνπ θάζε 

ρξηζηηαλνύ 

Γη΄ απηό ζηηο εθθιεζίεο καο ε ζέζε ηνπ 

είλαη πάλσ ζηελ Αγία Τπάπεζα 

Τνπνζεηείηαη εθεί κε ζεβαζκό ζαλ λα ήηαλ 

ν ίδηνο ν Φξηζηόο 
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Όηαλ ν ηεξέαο παίξλεη από ηελ Αγία 
Τξάπεδα ην Επαγγέιην θαη δηαβάδεη ζηνπο 

πηζηνύο ηα ηεξά θείκελα, πξέπεη λα 
ζπκόκαζηε πσο εθείλε ηε ζηηγκή κηιάεη ν 

ίδηνο ν Φξηζηόο 

Με ην ζηόκα ηνπ ηεξέα δηδάζθεη ηνπο 
αλζξώπνπο ιόγηα αγάπεο θαη ηνπο δείρλεη 
ην δξόκν γηα ην ηαμίδη ηεο θαηλνύξηαο ηνπο 

δσήο 
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Το Εςαγγέλιο ηος Μάπκος 

Είλαη ην πξώην Επαγγέιην πνπ γξάθηεθε 

Σ΄ απηό ζηεξίρζεθαλ ν Μαηζαίνο θαη ν 

Λνπθάο 

Ο Μάξθνο παξαθνινύζεζε ηνλ Απ. 

Πέηξν, βξηζθόηαλ ζπλερώο θνληά ηνπ θη 

έηζη θαηέγξαθε ηα γεγνλόηα από ην ζηόκα 

ελόο καζεηή πνπ έδεζε καδί κε ην Φξηζηό 
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Το Εςαγγέλιο ηος Μαηθαίος 

Γξάθεη γηα ην Φξηζηό από ηε Γέλλεζή Τνπ 

έσο ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ηε δηδαζθαιία 

Τνπ 

Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηα ζαύκαηα, ηε 

δξάζε ηνπ πάλσ ζηε γε, παξνπζηάδεη ηα 

γεγνλόηα ηεο Σηαύξσζεο θαη ηεο 

Αλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ 
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Το Εςαγγέλιο ηος Λοςκά 

Ο Λνπθάο ήηαλ γηαηξόο 

Έγξαςε ηα γεγνλόηα όπσο ηα άθνπγε από 

ηνλ Παύιν 

Έδσζε επίζεο κεγάιε ζεκαζία ζε όζα 

έγηλαλ πξηλ, αιιά θαη κεηά ηε Γέλλεζε ηνπ 

Φξηζηνύ 
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Το Εςαγγέλιο ηος Ιωάννη 

Ο Ισάλλεο ήηαλ ν αγαπεκέλνο καζεηήο 

ηνπ Φξηζηνύ θη έγξαςε όζα είδε λα 

ζπκβαίλνπλ θαη λα ιέεη ν ίδηνο ν Υηόο ηνπ 

Θενύ 

Τν Επαγγέιηό ηνπ καο κηιάεη γηα ηε δσή 

ηνπ Φξηζηνύ ζηε γε, αιιά θαη γηα ηελ 

επηζηξνθή Τνπ ζηνλ νπξαλό 
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Όια ηα Επαγγέιηα γξάθηεθαλ ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

κεηαθξαζηεί ζε όιεο ζρεδόλ ηηο γιώζζεο 

ηνπ θόζκνπ 


