
 Η Α΄ Ιωάννη είναι ανώνυμη, ενώ οι Β΄ και Γ΄ 
έχουν γραφτεί από τον «πρεσβύτερο», του 
οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη για 
εμάς αλλά φαίνεται πως ήταν γνωστή στους 
παραλήπτες. 

Επιστολές Α΄ Β΄ Γ΄ Ιωάννη 



Επιστολές Α΄ Β΄ Γ΄ Ιωάννη 

Η πρώτη είναι εγκύκλιος,  
Η δεύτερη απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη κοινότητα  
Η τρίτη απευθύνεται στον Γάϊο.  
 
Κεντρικό θέμα και στις τρεις είναι η αγάπη. 
 
Οι Β΄& Γ΄ επιστολές δεν μπορεί να προέρχονται από 

τον ίδιο συγγραφέα που έγραψε το δ΄ ευαγγέλιο.  

 

Η Α΄ χωρίς να το δηλώνει βασίζεται στην αυθεντία του 

Δ΄ Ευαγγελίου. Πιθανή η προέλευσή της από τον ίδιο 

συγγραφέα. Αυτό συνάγεται από το ίδιο ύφος, τη 

γλώσσα και την ομοιότητα των θεμάτων. 



Επιστολές Α΄ Β΄ Γ΄ Ιωάννη 

Στόχος της Α΄ Ιωάννη είναι η καταπολέμηση των αιρετικών οι 
οποίοι αρνούνται την πραγματική σάρκωση του Λόγου. Τέτοιος 
αιρετικός ήταν την εποχή του Ιωάννη ο Κήρινθος. Οι αιρετικοί αυτοί 
χαρακτηρίζονται από το συγγραφέα ως αντίχριστοι. 
 
Ο σπυροειδής και κυκλικός τρόπος σκέψης του Δ΄ ευαγγελίου είναι 
εμφανής και εδώ. 
 
Στόχος της Β΄ Ιωάννη είναι η καταπολέμηση των ίδιων αιρετικών 
 
Στόχος της Γ΄ Ιωάννη είναι να καταπολεμηθεί ο αιρετικός 
Διοτρέφης. 
Ο Γάϊος στον οποίο στέλνεται η επιστολή φαίνεται πως ήταν ηγέτης 
κάποιας εκκλησίας. 



Επιστολές Α΄ Β΄ Γ΄ Ιωάννη 

Χρόνος και τόπος συγγραφής:  
 

1. Δεν γνωρίζουμε που 
βρίσκονταν οι παραλήπτες. 
Προφανώς κάπου στη Μ. Ασία.  

2. Ο Ιωάννης γράφει από την 
Έφεσο γύρω στα τέλη του 1ου 
αιώνα.  

3. Οπωσδήποτε μετά τη 
συγγραφή του ευαγγελίου. 

 







ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
• Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο 
στον κανόνα των βιβλίων της Κ.Δ. 
αλλά και το τελευταίο χρονικά. 
• Αναγνωρίστηκε τελευταίο από τα 
βιβλία της Κ.Δ. στην Ανατολή λόγω 
των φοβερών οραμάτων, των 
καταστροφών και της ιδέας της 
χιλιετούς βασιλείας  του Κυρίου.  
• Σκοπός του βιβλίου είναι να 
περιγράψει τη νίκη του Χριστού πάνω 
στο κακό.  
• Θέματα: Η πίστη εν μέσω δεινών, η 
τελική νίκη του Θεού, ο Ιησούς, το 
αρνίο θα επιστρέψει. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
Οι παραστάσεις και οι εκφράσεις 
της μοιάζουν με εκείνες που 
συναντούμε στις ιουδαϊκές 
αποκαλύψεις. Υπάρχει όμως 
διαφορά στο περιεχόμενο.  
 
Η μορφή του Μεσσία εδώ 
κυριαρχεί από την αρχή ως το 
τέλος. 
 
Το κεντρικό πρόσωπο περιγράφεται 
ως εσφαγμένον αρνίον ή λέων εκ 
της φυλής Ιούδα. 
Πρόκειται για καταγραφή 
οραμάτων που είδε ο Ιωάννης στην 
Πάτμο, όταν ήταν εξόριστος. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

Πρόκειται για καταγραφή 
οραμάτων που είδε ο Ιωάννης στην 
Πάτμο, όταν ήταν εξόριστος. 
 
Η αποκάλυψη αυτή πρέπει να 
παραδοθεί στις επτά εκκλησίες της 
Μ. Ασίας (Έφεσο, Σμύρνη, 
Πέργαμο, Θυάτειρα, Σάρδεις, 
Φιλαδέλφεια, Λαοδίκεια). 
 
Χρησιμοποιείται συμβολικά ο 
αριθμός επτά (7 εκκλησίες, 7 
σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες). 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
Ο κωδικός αριθμός 666 δηλώνει το 

Ρωμαίο αυτοκράτορα ή τη ρωμαϊκή 

εξουσία γενικότερα. 

 

Όποιος και αν είναι ο συγγραφέας 

(μέλος του ιωάννειου κύκλου της 

Εφέσου) διακρίνεται από το 

συγγραφέα του δ΄ ευαγγελίου και 

των καθολικών επιστολών του 

Ιωάννη. 

 

Χρόνος και τόπος συγγραφής: 

Πάτμος γύρω στο 95 μ.Χ. 
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