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Η ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

Τι λέει η Επιστήμη 
 

«∆εν ξέρουµε µε ακρίβεια πόσα ευαγγέλια γράφτηκαν για τον Ιησού τα 

πρώτα περίπου 200 χρόνια του  χριστιανισµού. Τα 4 ευαγγέλια της Καινής 

∆ιαθήκης είναι ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ που διασώθηκαν [...] το ευαγγέλιο του 

Μάρκου πιθανότατα είναι εκείνο το οποίο γράφτηκε πρώτο από τα 

κανονικά ευαγγέλια και συντάχτηκε σχεδόν σίγουρα το 65 µε 70 µ.Χ.» 

 

Μπαρτ Ντ. Έρµιν, PH.D 

Καθηγητής στην έδρα James A. Grey, πρόεδρος του τµήµατος θεολογικών σπουδών στο 

Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνα και ειδικός στην πρωτοχριστιανική εποχή 

(σελ. 96-97 από το ευαγγέλιο του Ιούδα της έκδοσης του National Geographic/Μάιος 2006) 

 

Το σχόλιό μας 
 

Θεωρήσαµε προτιµότερο να δείξουµε την αρχαιότητα των ευαγγελίων τής 

Καινής ∆ιαθήκης, όπως αυτή εκτιµάται από τους ειδικούς που διερεύνησαν 

το ευαγγέλιο του Ιούδα, παρά από άλλους χριστιανούς µελετητές. 

Ο Μπαρτ Έρµιν γράφει πως ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ το ευαγγέλιο του Μάρκου είναι 

το πρώτο από τα 4, διότι µπορεί και να µην είναι το πρώτο. 

Πιθανή είναι και η εκδοχή να έχουµε αρχαιότερο το ευαγγέλιο του 

Ματθαίου καταρχάς στα αραµαϊκά (περίπου το 45 µ.Χ.) και εν συνεχεία 

µεταφρασµένο στα ελληνικά από τον ίδιο στο δεύτερο µισό τού πρώτου 

αιώνα. 

Το βέβαιο είναι πως τα 4 ευαγγέλια έχουν γραφτεί και διαβάζονται ήδη 

πριν το τέλος του 1ου αιώνα!  

Ιδιαιτέρως τα συνοπτικά (3 πρώτα ευαγγέλια) είναι ευρέως διαδεδοµένα 

και διαβάζονται στις εκκλησίες ήδη από 12 χρόνια το νωρίτερο έως 30 το 

αργότερο µετά τη Σταύρωση! 

 

Το συμπέρασμα 
 

Καταγράψαµε τα στοιχεία ώστε να λάβουν γνώση και οι τελευταίοι που από 

άγνοια υποστηρίζουν πως τα ευαγγέλια γράφτηκαν αιώνες µετά τον 

Χριστό. 
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Κατά συνέπεια, στην Καινή ∆ιαθήκη σας, θα βρείτε τα αρχαιότερα στοιχεία 

που υπάρχουν για τη διακονία του Ιησού. 

Και ασφαλώς λόγω της µικρής χρονικής απόστασης των πρωτοτύπων από 

τα γεγονότα η Καινή ∆ιαθήκη αυτόµατα ανάγεται στο πιο αξιόπιστο βιβλίο 

περί της αυθεντικότητας των γεγονότων. 

Να το εξηγήσουµε αυτό µε λίγα λόγια… 

Το 70 µ.Χ. αν διάβαζα ένα ευαγγέλιο όντας στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, ή 

στη Ρώµη, µπορούσα άνετα να εξακριβώσω τα γεγονότα ταξιδεύοντας στην 

Παλαιστίνη. 

Ο λόγος που ποτέ κατά την πρώιµη χριστιανική περίοδο δεν 

αµφισβητούνται τα γεγονότα των ευαγγελίων (ανεξάρτητα από το πώς 

ερµηνεύονται) είναι απλά επειδή ήταν εξακριβώσιµα. 

Ο Ιησούς λοιπόν ήταν τότε ΕΚΕΙ, και σήµερα όχι πολύ µακριά από ΕΣΕΝΑ… 


