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ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

Ιακώβου 

Α΄ Πέτρου 

Β΄ Πέτρου 

Α΄Ιωάννου 

Α΄Ιωάννου 

Α΄Ιωάννου 

Ιούδα 

Οι 7 αυτές επιστολές επιγράφονται 
με το όνομα του αποστολέα τους 
και όχι των παραληπτών. 
Ονομάζονται καθολικές γιατί 
απευθύνονται στο σύνολο των 
πιστών της Εκκλησίας.  

Εξαίρεση αποτελούν οι Β΄ Ιωάννη 
(απευθύνεται σε μια κοινότητα) και 
η Γ΄ Ιωάννη (απευθύνεται σε 
πρόσωπο). 



Η Καθολική επιστολή Ιακώβου 

• Καλογραμμένο ελληνικό 
κείμενο με θεολογικό 
υπόβαθρο το οποίο 
στηρίζεται στην Π.Δ., αλλά 
κινείται και με άνεση στη 
ρητορική των στωικών και 
κυνικών ηθικολόγων.  

• Θυμίζει ελληνιστική 
διατριβή.  

• Δίνει την εντύπωση 
ομιλίας παρά επιστολής. 







Η Καθολική επιστολή Ιακώβου (β) 
Συγγραφέας: Ο αδελφόθεος Ιάκωβος 

Προέρχεται από μια ηγετική προσωπικότητα της πρώτης εκκλησίας.  
Ίσως εκφωνήθηκε από τον αδελφόθεο Ιάκωβο στα αραμαϊκά στην 
Παλαιστίνη και αργότερα κάποιος χριστιανός πολύ καλός γνώστης της 
ελληνικής τη μετέφρασε στα ελληνικά. 



Η Καθολική επιστολή Ιακώβου (β) 

Η κοινότητα φαίνεται πως περνά κρίση που οφείλεται 
στην καταπίεση και το διωγμό των μελών εκ μέρους 
των πλουσίων. 
 
Χαρακτηρίζεται ως η επί του όρους ομιλία μεταξύ των 
επιστολών  
 
Κεντρικό θέμα: η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. 
 
Ο Παύλος τονίζει ιδιαίτερα την πίστη – ο Ιάκωβος τα 
έργα. 
 
Περιέχει σπουδαία ηθική διδασκαλία. 
 
Χρόνος συγγραφής:    ; 



Η Καθολική επιστολή Ιακώβου (γ) 



Οι Καθολικές Επιστολές Α΄ & Β΄ Πέτρου 



Α΄ Πέτρου 
• Απευθύνεται σε χριστιανούς της ΒΔ Μ. 

Ασίας. 

 

• Οι παραλήπτες βρίσκονται σε κατάσταση 

κοινωνικού διωγμού, όχι όμως γενικευμένου 

που ασκείται από τις ρωμαϊκές αρχές.  

 

• Πρόκειται μάλλον για πιέσεις από τους 

συμπατριώτες τους εξαιτίας της χριστιανικής 

τους ταυτότητας. 



Α΄ Πέτρου 
Περιεχόμενο:  

Προτροπές για ενάρετο βίο. Μίμηση των παθημάτων 

του Χριστού. 

Γλώσσα:  

υψηλά ελληνικά. 

Συγγραφέας:  

Υπόθεση περί Σιλουανού ως συντάκτη που 

διατύπωσε γραπτά τις σκέψεις του απ. Πέτρου. Έτσι 

ίσως εξηγείται η ομοιότητα με πολλές παύλειες ιδέες. 

Χρόνος και τόπος συγγραφής:  

64-67 μ.Χ. από τη Ρώμη.  



Α΄ Πέτρου 

Χρόνος και τόπος συγγραφής: 64-67 μ.Χ. από τη Ρώμη.  



Β΄ Πέτρου 
Παραλήπτες: δεν διευκρινίζεται 
πουθενά ποιοι είναι και που βρίσκονται 
Περιεχόμενο: Αντιμετωπίζονται αιρετικοί 
που αρνούνται την Παρουσία και 
διάγουν ασύδοτο βίο. Γίνεται αναφορά 
στην επερχόμενη βασιλεία του Κυρίου. 
Η Β΄ Πέτρου διαφέρει από την Α΄ 
Πέτρου στο ύφος αλλά και στο 
περιεχόμενο. 
Ανάμεσα στις δύο επιστολές πρέπει να 
υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση. 



Β΄ Πέτρου 
Η Β΄ Πέτρου προϋποθέτει τη γνώση 
των επιστολών του Παύλου. 
 
Ο συγγραφέας της είναι χριστιανός 
ιουδαϊκής καταγωγής, καλός 
ελληνιστής, ο οποίος θέλει να μας 
παραδώσει τη διδασκαλία του Πέτρου. 
 
Χρόνος και τόπος συγγραφής: τέλη του 
1ου αι. μ.Χ. από τη Ρώμη ή την 
Αίγυπτο. 
 
Γνωρίζει και χρησιμοποιεί την επιστολή 
Ιούδα. 



Β΄ Πέτρου 

Το σπουδαιότερο σημείο της αφορά όσα λέγονται για τον χρόνο ερχομού 
της παρουσίας του Κυρίου. 



Επιστολή Ιούδα 
Περιεχόμενο: Αντιμετωπίζονται αιρετικοί με φιλελεύθερο τρόπο ζωής 

που αποτελούν κίνδυνο για την εκκλησία. 

Φαίνεται ότι πρόκειται για πρόδρομους των γνωστικών του 2ου αι., οι 

οποίοι επικαλούνταν ένα είδος ανώτερης γνώσης και ζούσαν κατά 

εντελώς φιλελεύθερο τρόπο και ηθικά επιλήψιμο. 

 

Συγγραφέας: κάποιος ιουδαιοχριστιανός που για να δώσει κύρος στο 

έργο του χρησιμοποίησε το όνομα του Ιούδα του αδελφού του 

Ιακώβου. 

 

Τόπος και χρόνος συγγραφής: Ο τόπος δεν είναι γνωστός - γύρω στο 

70-90 μ.Χ. 



Επιστολή Ιούδα 



Επιστολή Ιούδα 
Το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής Ιούδα βρίσκεται στο 2ο κεφ. της 

Β΄ Πέτρου. 

ΙΟΥΔΑ 

10 Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν 
βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς 
ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν 
τούτοις φθείρονται. 

 

17 ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε 
τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων 
ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  

Β΄ ΠΕΤΡΟΥ 

2:12 Οὗτοι δὲ ὡς ἄλογα ζῷα 
γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ 
φθορὰν ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν 
βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ 
αὐτῶν καὶ φθαρήσονται 

 

3:2 μνησθῆναι τῶν προειρημένων 
ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων 
προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων 
ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ 
σωτῆρος, 



Επιστολή Ιούδα 
Προϋποθέτει: κάποια χρονική απόσταση από τις επιστολές του 

Παύλου κατά την οποία φαίνεται πως παραποιήθηκε η διδασκαλία του 

περί ελευθερίας από το Νόμο. 

Χρησιμοποιεί την Π.Δ. αλλά και ιουδαϊκές αποκαλυπτικές παραστάσεις. 
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