
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 


• Εισαγωγικές γνώσεις για την κάθε Επιστολή, τον συγγραφέα, τον χρόνο 

συγγραφής, την  Sitz im Leben της επιστολής κ.λπ.


• Ιστορία της Ερμηνείας της κάθε Επιστολής 


• Αφετηρία της έρευνας είναι πάντα τα κείμενα.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 


• Συντάκτης της Επιστολής 


• Ιάκωβος ο αδελφός του Ιησού (✝ 62 μ.Χ.) κατά την παράδοση


• Ψευδεπίγραφη (απόπειρα σύνδεσης με την Π.Δ. [Ιακώβ / Ισραήλ (Γεν 32,29), 

δώδεκα φυλές Ισραήλ]. 


• Αποδέκτης: «ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ…» (Ιακ 1,1). 


• Τόπος συγγραφής: η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου / η Συρία - Αντιόχεια. 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


Η θεολογία της Σοφίας και η Επιστολή του Ιακώβου. Γενικά 


• Επίκεντρο της επιστολής η σοφία και η σοφή συμπεριφορά των πιστών.


• Σύνδεση της σοφίας και της σοφής συμπεριφοράς των πιστών με τον Θεό 


• Το πλαίσιο:  «Θεός - σοφία & σοφή συμπεριφορά του ανθρώπου» = 

εχέγγυο της επιτυχίας του ανθρώπου
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


1) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΔ 
  

       


• Η σοφία: τοποθετείται από τον Ισραηλίτη στο πλαίσιο του Θεού και της 
αποκαλύψεώς Του, ιδίως μέσω της Δημιουργίας.


• Κείμενο: «Μόνο ο Θεός το δρόμο της γνωρίζει και ξέρει αυτός πού η σοφία 
βρίσκεται. Γιατί εκείνος βλέπει ως και τα πέρατα της γης κι όλα κάτω απ’ τον 
ουρανό τα διακρίνει. Όταν έδινε αυτός στον άνεμο το βάρος του και των νερών 
καθόριζε τον όγκο, όταν τους νόμους όριζε για τη βροχή και για τον κεραυνό 
χάραζε δρόμο, τότε είδε τη σοφία και την αξιολόγησε, την αναγνώρισε για 
θησαυρό και να μείνει τη δέχτηκε μαζί του. Κατόπιν ο Θεός είπε στον άνθρωπο: 
«Ο σεβασμός στον Κύριο αυτό είν’ η σοφία και του κακού η αποφυγή είναι η 
φρόνηση» (Ιωβ 28,23-28)
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


1) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΔ 

• Η σοφία : σχετίζεται με τη συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό και με την 

εφαρμογή του θελήματός Του ("Τun-Εrgehen-Ζusamenhang). 


• Κείμενο: «Φεύγουν οι ασεβείς χωρίς κανείς να τους καταδιώκει, ενώ σαν τα 

λιοντάρια θαρραλέοι είναι οι δίκαιοι…Όποιος παρασύρει ίσιους ανθρώπους 

να κάνουν το κακό, θα πέσει ο ίδιος μες στο λάκκο που ’χει σκάψει. Οι τίμιοι 

θα αμειφθούν με αγαθά…Άρχοντας δίχως φρόνηση όλο και καταδυναστεύει· 

μα όποιος μισεί την απληστία θα κυβερνάει χρόνους πολλούς. Άνθρωπος 

ένοχος για φόνο, πάει ολοταχώς στον τάφο του· κανένας να τον σταματήσει 

δεν μπορεί» (Πρμ 28,1.10.16-17)
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


1) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΔ  

• Τονίζονται τα όρια της ανθρώπινης σοφίας σε σχέση με τον Θεό. 


• Κείμενο: «Ούτε σοφία υπάρχει ούτε φρονιμάδα ούτε σκέψη σωστή μπροστά 

στον Κύριο» (Πρμ 21,30)


• Κείμενο: «Όλα αυτά τα εξέτασα με τη σοφία. Είπα: «Θα γίνω σοφός», αλλά η 

σοφία έφυγε μακριά μου. Το νόημα των πραγμάτων είναι απρόσιτο και πολύ 

βαθύ. Ποιος μπορεί να το εξιχνιάσει;  Ωστόσο αφιερώθηκα ολόψυχα στη 

μελέτη και στην έρευνα. Επιδίωξα να μάθω τη σοφία και την αιτία της 

υπάρξεως των όντων. Και κατάλαβα πόση ασέβεια υπάρχει στην αφροσύνη 

και πόση ηλιθιότητα στην ανοησία» (Εκκλ 7,23-25)
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


1) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΔ 

• Η σοφή συμπεριφορά του ανθρώπου συνδέεται με τον Μωσαϊκό Νόμο.


• Κείμενο:«Όλ’ αυτά περιέχονται στο βιβλίο της διαθήκης του Θεού, του 
Υψίστου· είναι ο νόμος που όρισε για μας ο Μωυσής, να τον έχουν κληρονομιά 
οι συναθροίσεις του Ιακώβ.  [Μην πάψετε να είστε ισχυροί όπως το θέλει ο 
Κύριος και συνδεθείτε πιο πολύ μ’ αυτόν, για να σας κάνει δυνατούς. Ο Κύριος 
ο παντοδύναμος είν’ ο μοναδικός Θεός· έξω απ’ αυτόν, άλλος να σώζει δεν 
υπάρχει]. Αυτός ο νόμος κάνει τη σοφία να ξεχειλίζει σαν τον Φισών και σαν 
τον Τίγρι την εποχή των νέων καρπών·  αυτός τη νοημοσύνη κάνει να 
πλημμυρίζει σαν τον Ευφράτη και σαν τον Ιορδάνη, τον καιρό του 
θερισμού…» (Σειρ 24,1-23). 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Ο συγγραφέας της Ιακ στηρίζεται σε προϋπάρχουσες παραδόσεις για να 

περιγράψει το πλαίσιο «Θεός - σοφία & σοφή συμπεριφορά του ανθρώπου»


• Τονίζει ότι η σοφή συμπεριφορά του ανθρώπου εξαρτάται από τον βαθμό 

σύνδεσής του με τον Θεό.  
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ  

• Ο συγγραφέας εμπνέεται από τις αντιλήψεις για τη σοφία που επικρατούν στην Π.Δ., ιδίως 

Ιώβ, Παροιμίες, Σοφία Σολομώντος και Σοφία Σειράχ.


• κείμενο:  «ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε καὶ τὸ 

τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ κύριος καὶ οἰκτίρμων» (Ιακ 5,11).


• Ο συγγραφέας της Ιακ τονίζει τη στενή σχέση της σοφίας με τον μωσαϊκό Νόμο.


• Κείμενα: 


• Ιακ 1,25: «Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή το νόμο της ελευθερίας, και 

έμεινε σταθερός σ’ αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον 

εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος». 


• Ιακ 2,12 : «Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλλετε να κριθείτε με το 

νόμο της ελευθερίας». 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ   

• Οι αντιλήψεις του συγγραφέα για τη σοφία και τη σοφή συμπεριφορά του ανθρώπου 
συγγενεύουν, με αντιλήψεις περί ηθικής του ίδιου του Ιησού.


• Κείμενα:  


• Q 6,37-38 : .. μὴ κρίνετε,  ... μὴ κριθῆτε· ⟦ ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, ⟦καὶ⟧ ἐν ᾧ 

μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. 


• Ιακ 4,11-12: Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον· εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ 
κριτής. εἷς ἐστιν [ὁ] νομοθέτης καὶ κριτὴς ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ ὁ 

κρίνων τὸν πλησίον; [κατάκριση]


• Μτ 5,34-35.37 / Ιακ 5,12 (απαγόρευση όρκου).
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ  

• Οι αντιλήψεις του συγγραφέα για τη σοφία και τη σοφή συμπεριφορά του ανθρώπου 

συγγενεύουν με αντιλήψεις περί ηθικής του ίδιου του Ιησού.


• Κείμενα :


•  Μτ 5,34-35.37:  ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι 

θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ, μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε 

εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως…ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ 

ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.


• Ιακ 5,12: Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν 

μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν 

πέσητε. [ απαγόρευση όρκου]
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 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η σοφία του ανθρώπου και η σοφή συμπεριφορά του είναι προϊόν της 

δυναμικής συνάντησης του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο και με τη συμφωνία με την θεϊκή τάξη 


• Κείμενα :


• Ιακ 4,1-7 Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων 

ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε, φονεύετε καὶ ζηλοῦτε καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν, μάχεσθε 

καὶ πολεμεῖτε, οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς, αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν 

ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε. μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστιν; ὃς 

ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει· 

πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν, μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν; διὸ λέγει· ὁ θεὸς 

ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ, ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ 

καὶ φεύξεται ἀφ᾿ ὑμῶν [η πίστη  & η απιστία στον Θεό καθορίζει τις πράξεις του ανθρώπου]


• Βλ. και Ιακ 2,14-26
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 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η σοφία του ανθρώπου και η σοφή συμπεριφορά του είναι προϊόν της 
δυναμικής συνάντησης του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο.  Κείμενα 


• Ιακ 43,5-12 : «…Σκεφτείτε, μια μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει! Και η γλώσσα 
είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή 
σπιλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά 
της κόλασης.  Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών, 
δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν 
μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο.  Μ’ αυτήν 
ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και μ’ αυτή καταριόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθ’ 
ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να 
γίνεται αυτό. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό; Μήπως μπορεί, 
αδερφοί μου, η συκιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σύκα; Το ίδιο, καμιά πηγή δεν μπορεί ταυτόχρονα 
να βγάλει αλμυρό και γλυκό νερό» (Ιακ 3,5-12). [σοφή χρήση και έλεγχος της γλώσσας]
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 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η σοφία του ανθρώπου και η σοφή συμπεριφορά του είναι 

προϊόν της δυναμικής συνάντησης του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Κείμενα :  


• Ιακ 3,1-5: «Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι 

δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα.  Αν κάποιος δεν 

κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλο 

τον εαυτό του.  Βάζοντας στο στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σ’ 

εμάς· έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. 

Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα 

διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα: Είναι 

ένα μικρό μέλος, καυχιέται όμως για μεγάλα πράγματα». [σοφή χρήση και έλεγχος της 

γλώσσας]
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


2) “ΘΕΟΣ - ΣΟΦΙΑ & ΣΟΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 


• Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η σοφία του ανθρώπου και η σοφή συμπεριφορά του είναι 

προϊόν της δυναμικής συνάντησης του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Κείμενα: 


• Ιακ 5,1-6: «Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά 

σας, που όπου να ’ναι έρχονται.  Ο πλούτος σας σάπισε, και τα ρούχα σας τα ’φαγε ο 

σκόρος·  το χρυσάφι σας και το ασήμι κατασκούριασαν, και η σκουριά τους θα είναι 

μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Κι ενώ 

πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς.  Ακούτε! Κραυγάζει ο μισθός των εργατών 

που θέρισαν τα χωράφια σας κι εσείς τους τον στερήσατε· και οι κραυγές των θεριστών 

έφτασαν ως στ’ αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και 

σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα, που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φονεύσατε 

τον αθώο· δε σας πρόβαλε αντίσταση καμιά» [Στηλίτευση των πλουσίων]
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


3) Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Ο συγγραφέας αναφέρει το όνομα Ιησούς Χριστός μόνον δύο φορές: 

• Κείμενα:  


• Ιακ 1,1: Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα 

φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν 


• Ιακ 2,1 Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


3) Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ


• Ο Ιησούς χαρακτηρίζεται ως «ο Ιησούς Χριστός τῆς δόξης» (Ιακ 2,1)


• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 


• Η έννοια της «δόξας» συνδέεται στην Π.Δ. αποκλειστικά με τον Θεό (Ησ 42,8)


• Ο απ. Παύλος χαρακτηρίζει, για πρώτη φορά στην Κ.Δ., τον Ιησού Χριστό ως 

τον «κύριο της δόξης» (Α΄ Κορ 2,8)


• Ο συγγραφέας της Εβρ χαρακτηρίζει τον Ιησού Χριστό ως «ἀπαύγασμα τῆς 

δόξης (του Θεού)» (Εβρ 1,3). 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


3) Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Στην Ιακ ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως Θεός


• Κείμενο: Ιακ 1,1: Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς 

δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν Στην Β΄ Πε 1,1 ο Χριστός 

χαρακτηρίζεται επίσης ως Θεός  

• Πρβλ. Β΄ Πε 1,1:  «Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ 

τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ 

σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ» [Ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως Θεός]


• Πρβλ. Β΄ Πε 3,18 «αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ 

σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. 

[ἀμήν.]» [Ο Χριστός δοξολογείται όπως ο Θεός]
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


3) Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Στην Ιακ γίνεται δύο φορές λόγος για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. 


• Κείμενο: Ιακ 5,7-9: «Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ 

κυρίου. ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς μακροθυμῶν 

ἐπ᾿ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, 

στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν. μὴ 

στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾿ ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν 

θυρῶν ἕστηκεν». 

19



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


3) Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Στην Ιακ δεν αναφέρεται ο θάνατος του Ιησού, ούτε η ανάστασή του. 


• Στην Ιακ η σοφία συνδέεται με τον Θεό, όχι με τον Ιησού Χριστό. 


• Κείμενα: Ιακ 1,5: «Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος 

θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος καὶ δοθήσεται αὐτῷ».


• Πρβλ. όμως Α΄ Κορ 1, 24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, 

Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν. 


• Α΄ Κορ 1,30: ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία 

ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις. Και εδώ ο απ, 

Παύλος τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο εντεταλμένος από τον Θεό 

φορέας» της σοφίας, του εξαγνισμού και της απολύτρωσης.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


3) Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 

• Ο συγγραφέας της Ιακ είναι εξοικειωμένος με την αρχαία ευαγγελική παράδοση για τον Ιησού 

και την διδασκαλία του. Κείμενα: 


• Ιακ 5,12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε 

ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε.


• Μτ 5,34-35.37 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ 

θεοῦ, μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις 

ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως, ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων 

ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν»


• Ιακ 2,5 Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί· οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ 

πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;


• Μτ 5,3.5 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν.μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

1) Η ηθική - η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον & ο μωσαϊκός Νόμος 

• Η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον είναι ο «βασιλικός νόμος», η 

πεμπτουσία όλων των εντολών του μωσαϊκού Νόμου (= νόμος της ελευθερίας)

(Εξ 20,8-17 · Δτ 5,12-21) 


•  Κείμενα: 


• «Εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε» (Ιακ 2,8 · πρβλ. Λευ 19,18)
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

1) Η ηθική - εντολή της αγάπης προς τον πλησίον & ο μωσαϊκός Νόμος 

• Ο συγγραφέα της Ιακ θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Μωσαϊκού 

Νόμου 


• Όμως, από το παραδείγματα που παραθέτει (μοιχεία, φόνος) φαίνεται σαν ν’ αναφέρεται μόνον 

στις ηθικού περιεχομένου εντολές του Μωσαϊκού Νόμου, που αφορούν τις σχέσεις των 

ανθρώπων μεταξύ τους.    


           Κείμενο: 


         «ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος. ὁ γὰρ εἰπών· μὴ 


          μοιχεύσῃς, εἶπεν καί· μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης


          νόμου». 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου


4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

1) Η ηθική - εντολή της αγάπης προς τον πλησίον & ο μωσαϊκός Νόμος 

24

Εντολές δεκαλόγου  
για τις σχέσεις των ανθρώπων 

μεταξύ τους 

(Εξ 20, 8-17 · Δτ 5,12-21) 

Άλλες εντολές του μωσαϊκού 
Νόμου 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

Η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον  (ο βασιλικός νόμος) Λευ 19,18 - Ιακ 2,8



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα  
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου 

4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

2) Η σωτηριολογία και η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον.  

• Ο συγγραφέας τονίζει ότι τα έργα αγάπης του πιστού και όχι μόνον η πίστη του οδηγούν στη 

δικαίωση (σωτηρία). 


          Κείμενο: 


         «ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον» (Ιακ 2,24).


• Ο συγγραφέας φέρνει σαν παραδείγμα την Ραάβ, η οποία βοήθησε τους Ισραηλίτες, απέδειξε έτσι 
έμπρακτα την πίστη της στον Θεό και σώθηκε (Ιησούς Ναυή 2).  


          Κείμενο: 


         Ιακ 2,25:  «ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ 


         ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;»
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα  
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου 

4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

3) «Πίστη-έργα αγάπης» στις επιστολές Ιακώβου και απ. Παύλου


• Ο Απ. Παύλος  


          Κείμενο: 


        Γαλ 2,16: «εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως


         Ἰησοῦ Χριστοῦ…». 


VS ;  

• Ο Ιάκωβος 


          Κείμενο: 


          Ιακ 2,24: «ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον»
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3) «Πίστη-έργα αγάπης» στις επιστολές Ιακώβου και απ. Παύλου


• Ο Απ. Παύλος για την πίστη και την αγάπη  (1) 

• ΠΙΣΤΙΣ / ΕΡΓΑ Σύγκρουση Παύλου με ιουδαΐζοντες χριστιανούς 


• ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ : Οι εξ εθνών χριστιανοί σώζονται με την “πίστιν 

Χριστοῦ”. Αντἰθετα οι εξ Ιουδαίων χριστιανοί μπορούν να τηρούν και τον 

Μωσαϊκό Νόμο παράλληλα με την πίστιν Χριστού (το παράδειγμα του       

Αβραάμ (Γεν 15,6) πφβλ. όμως Γεν 22,1-18 (πρβλ. Σειρ 44,19-21 · Α΄ Μακ 

2,50-52 · πρβλ. και Γεν 17,24 [περιτομή Αβραάμ]).


         

27



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα  
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου 

4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

3) «Πίστη-έργα αγάπης» στις επιστολές Ιακώβου και απ. Παύλου 

• Ο Απ. Παύλος για την πίστη και την αγάπη (2) 


• ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ 


• ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΘΙΚΟ: Η πραγματοποίηση έργων αγάπης, φανερώνει τη νέα 

«ἐν Χριστῷ» ζωή (Γαλ 5,14) 


              Κείμενο:          


              Γαλ 5,14:  γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ· ἀγαπήσεις τὸν


                               πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα  
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου 

4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 

3) «Πίστη-έργα αγάπης» στις επιστολές Ιακώβου και απ. Παύλου


• Ο Ιάκωβος για την πίστη και την αγάπη (1) 


• ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ 


• ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΘΙΚΟ: Τα έργα αγάπης αποδεικνύουν την πίστη 


              Κείμενο:          
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα (1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου) 

4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 
3) «Πίστη-έργα αγάπης» στις επιστολές Ιακώβου και απ. Παύλου 

Ο Ιάκωβος για την πίστη και την αγάπη (2) Κείμενο:


«(14) Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; 


(15) ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς 


(16) εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν· ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια 

τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος; 


(17) οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ᾿ ἑαυτήν. 


(18) Ἀλλ᾿ ἐρεῖ τις· σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω· δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ 

τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν. 


(19) σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν ὁ θεός, καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν. 


(20) Θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν; 


(21) Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 


(22) βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,


(23) καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην καὶ 

φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 


(24) ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον. 


(25) ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 


(26) ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν» (Ιακ 2,14-26).  
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα  
 1. Η Θεολογία της Επιστολής Ιακώβου 

4) Η ΗΘΙΚΗ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ & Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ 
3) «Πίστη-έργα» στις επιστολές Ιακώβου και απ. Παύλου.


• Ο Ιάκωβος για την πίστη και την αγάπη (3) 


•  Παρατηρήσεις στο Ιακ 2,14-26 


• ο Ιάκωβος παραθέτει παραδείγματα κοινωνικού περιεχομένου 


• Ο Ιάκωβος παραθέτει το παράδειγμα του Αβραάμ και της θυσίας του Ισαάκ 


• Ο Ιάκωβος παραθέτει το παράδειγμα της Ραάβ 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 2. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΟΥΔΑ 


2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 


• Συντάκτης της Επιστολής 


• Ο Ιούδας, ο αδελφός του Ιακώβου του αδελφόθεου και κατ’ επέκταση του Ιησού  (Ιουδα 1) κατά την 
παράδοση. 


• Κείμενο: Ιούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ 
ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς (Ιούδα 1)


• Ψευδεπίγραφη (ο άγνωστος συγγραφέας της επιστολής, για να προσδώσει κύρος στο κείμενό του, 
αυτοσυστήνεται ως ο αδελφός του Ιακώβου του αδελφόθεου)


• Αποδέκτης: Μια κοινότητα της περιοχής της Μ. Ασίας. Σημείωση: Επειδή η επιστολή είναι ρητορικά 

δομημένη, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τις θέσεις των αντιπάλων του συγγραφέα, καθώς και την 

κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι αποδέκτες της επιστολής του.  


• Τόπος συγγραφής: Μ. Ασία


• Χρόνος συγγραφής:  Περί το τέλος του πρώτου αι. μ.Χ. 
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 2. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΟΥΔΑ 


2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 


• Πρώτος άξονας της Επιστολής (1)


• Αναφορά στην εμφάνιση «των αντιπάλων του συγγραφέα» στην εν λόγω 

κοινότητα. 


• Σφοδρή αντίδραση του συγγραφέα της επιστολής κατά των αντιπάλων 


• Από τους ερευνητές η αντίδραση του συγγραφέα αξιολογείται διαφορετικά: π.χ. 


• ο P. H. Davids την υποβαθμίζει,  


• ο T. R. Schreiner την θεωρεί επιβεβλημένη 


• ο W. Brosend την αξιολογεί ως ιδιαίτερα επιθετική και υπερβολική


• ο Χ. Ατματζίδης την εντάσσει στο πλαίσιο της ρητορικής (ψόγος)
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα 

 2. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΟΥΔΑ 


2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 


• Πρώτος άξονας της Επιστολής (2)


• Κατηγορίες εναντίον των αντιπάλων


• έχουν  στρεβλή γνώση για το σύμπαν & αρνούνται τις αγγελικές δυνάμεις και την θεϊκή τάξη που 
αυτές εκπροσωπούν και υπηρετούν. Κείμενο: Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, 
ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται (Ιούδα 10) 


• Είναι άνθρωποι ψυχικοί, δεν κατέχουν δηλαδή του Πνεύμα του Θεού. Κείμενο: «Οὗτοί εἰσιν οἱ 
ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες» (Ιούδα 19) 


• Ανήθικοι: Τους συνδέει με τους κατοίκους των Σοδόμων και των Γομόρων Κείμενο: ὡς Σόδομα 
καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ 
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι (Ιούδ 7)
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 2. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΟΥΔΑ 


2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 


• Δεύτερος άξονας της Επιστολής (Ι)


• Ο συγγραφέας της επιστολής εκπροσωπεί, μαζί με τον συγγραφέα της Επιστολής Ιακώβου, την 

Ιουδαϊκή και την πρωτοχριστιανική παράδοση της Ιερουσαλήμ 


• Χρησιμοποιεί συχνά παλαιοδιαθηκικές και άλλες Ιουδαϊκές παραδόσεις.


• π.χ. παραθέτει τις τιμωρίες του Θεού κατά των εκπεσόντων αγγέλων, του Αδάμ, του 
Κάιν, των Σοδόμων και των Γομόρρων, του Κορέ και του Βαλαάμ. 


• Χρησιμοποιεί απόκρυφες παλαιοδιαθηκικές παραδόσεις, που σχετίζονται  με τη διαμάχη 

μεταξύ του διαβόλου και του αρχαγγέλου Μιχαήλ. 


• Παραθέτει δύο αποσπάσματα από την απόκρυφη παλαιοδιαθηκική γραμματεία. Το ένα 

είναι από τον  Αιθιοπικό Ενώχ (1,9-10) και το άλλο από την Ανάληψη του Μωυσή (1,1-4).
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 2. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΟΥΔΑ 


2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 


• Δεύτερος άξονας της Επιστολής (II)


• Η χρήση από τον συγγραφέα της Ιούδα των δύο αυτών απόκρυφων βιβλίων της Π.Δ. 
είναι ένδειξη ότι ο Κανόνας της Κ.Δ. βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. 


• Σημείωση:  Και οι Ιουδαίοι και οι χριστιανοί απέκλεισαν από τον Κανόνα των ιερών 
βιβλίων τους την «Ανάληψη του Μωυσή». Αντίθετα, η αιθιοπική Εκκλησία 

συμπεριέλαβε στον Κανόνα της Αγίας Γραφής τον «Αιθιοπικό Ενώχ».  


• Συμπέρασμα: Ο συγγραφέας, της Επιστολής Ιούδα προβάλλει μια ακόμη πτυχή της 

της πρωτοχριστιανικής θεολογίας. Η θεολογία αυτή, μαζί με τις άλλες θεολογίες, που 
αναπτύσσονται, μεταξύ των άλλων, στις πρωτοπαύλειες και δευτεροπαύλειες 

επιστολές, στα Συνοπτικά Ευαγγέλια και στην ιωάννεια γραμματεία, αναδεικνύει την 

ποικιλομορφία της Θεολογίας της Κ.Δ.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2019/20 - Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ιακ, Α΄ Πε, Β΄ Πε & Ιούδα - 2. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΟΥΔΑ 


2.2 ΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑ


2.2.1 Ο ΘΕΟΣ (1)


 


• Θεοκεντρικότητα της Επιστολής. Ο συγγραφέας αναφέρεται στον Θεό στην 

αρχή και στο τέλος της επιστολής (Εγκιβωτίζει την επιστολή με τον Θεό) 


• Ο συγγραφέας αποκαλεί τον Θεό, «Πατέρα». Κείμενο: «Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ 

δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ 

Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς». 
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2.2 ΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑ


2.2.1 Ο ΘΕΟΣ (2)


 


• Ο συγγραφέας αποκαλεί τον Θεό, «μόνο = (μοναδικό)» και σωτήρα. Κείμενο: «Τῷ δὲ 
δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους 

ἐν ἀγαλλιάσει, μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα 

μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας, ἀμήν» (Ιούδα 24-25)


• Με τη λέξη «μόνος» τονίζεται η μοναδικότητα του Θεού (πρβλ. Δτ 6,4)


• Η λέξη «σωτήρας» συνδέεται με τον Θεό και όχι με τον Χριστό, όπως συμβαίνει αλλού 

στην Κ.Δ


• Η λέξη “δόξα” συνδέεται με τον Θεό. Με αυτή περιγράφεται ήδη στην Π.Δ. η 
παρουσία και η δράση του Θεού (“δόξα Θεού - Κυρίου”) στον κόσμο και στην ιστορία 

(Εξ 34,29-35)
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2.2 ΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑ


2.2.2 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (1)

 


• Γενικά: Ο συγγραφέας της Επιστολής συνδέει τον Ιησού Χριστό με τον Θεό και 
του αποδίδει θεϊκά χαρακτηριστικά. Ο Χριστός συνεργεί με τον Θεό για τη 
σωτηρία των ανθρώπων, καθώς θα κρίνει τον κόσμο στα έσχατα κατά την Δευτέρα 
Παρουσία του.   


• Ειδικά 1: Συνδέει τον Χριστό με τον Θεό. Κείμενο: «…τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ 
ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς». 


• Ειδικά 2: Χαρακτηρίζει τον Ιησού «δεσπότη» και «κύριο». Κείμενο:  «παρεισέδυσαν 
γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην (: 
κυριαρχική ιδιότητα) καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι». 
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2.2 ΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑ


2.2.2 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (2)


 


• Ειδικά 3: ο κύριος Ιησούς Χριστός είναι γεμάτος έλεος και βοηθά τον άνθρωπο ν’ 
αποκτήσει την αιώνια ζωή. Κείμενο: «ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι 

τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον». 


• Ειδικά 4: Προβάλλεται κατά τρόπο έμμεσο η στενή σχέση του Ιησού Χριστού με τον Θεό, 
καθώς και τα θεϊκά χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού.   Κείμενο:  «Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς 

βούλομαι, εἰδότας [ὑμᾶς] πάντα ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ 

δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν». (πρβλ. Αρ 14,35).

   Ορισμένα χειρόγραφα αναφέρουν αντί της λέξης “Κύριος” τη λέξη “Ιησούς”, π.χ. οι


   κώδικες Α (02) και Β (03) ή την έκφραση “θεός Χριστός”, π.χ. o πάπυρος P72C. Αν μια από


  τις δύο αυτές γραφές ήταν η αρχική γραφή στην επιστολή, τότε αυτό είναι μια ένδειξη πώς

  η Π.Δ. κατανοείται από τους πρώτους χριστιανούς χριστοκεντρικά .  
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2.2 ΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑ


2.2.2 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (3)


 


• Ειδικά 5: Τονίζει κατά τρόπο έμμεσο ότι ο Ιησούς Χριστός θα έλθει κατά τη Δευτέρα 
Παρουσία του ως κριτής και θα κρίνει τους ασεβείς «αντιπάλους του συγγραφέα». 

Κείμενο: «Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων· ἰδοὺ ἦλθεν 

κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν 
περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν 

ἐλάλησαν κατ᾿ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς»  (Ιούδα 14-15) 


•    Ο συγγραφέας της Επιστολής Ιούδα ξαναδιαβάζει «συναφειακά» το Αιθιοπικός Ενώχ 
1,4-9 και πραγματοποιεί μια υπερσύνδεση. Συνδέει το απόκρυφο παλαιοδιαθηκικό 

αποκαλυπτικό κείμενο, στο οποίο τονίζεται ότι  ο κριτής κατά τα έσχατα είναι ο Θεός,  

με την εποχή του και με την τότε αντίληψη της χριστιανικής κοινότητας ότι ο 
μελλοντικός κριτής ο «κύριος» Ιησούς Χριστός.
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2.2 ΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑ


2.2.2 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (4)


 


• Ειδικά 6: ο Ιησούς Χριστός λειτουργεί σωτήρια για τον άνθρωπο, κατά τρόπο 

όμως έμμεσο, ως μεσολαβητής μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Κείμενο: 

«Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης 

αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ 

νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, ἀμήν»
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2.2 ΘΕΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑ


2.2.3 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ (1)

 


• Τονίζεται η δύναμή του αγίου Πνεύματος να εμψυχώνει όσους πιστεύουν σε αυτό. Κείμενο 1:«Οὗτοί 
εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες 
ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι» (Ιουδα 19-20). 


• Ο συγγραφέας κατηγορεί κατ’ αρχάς τους «αντιπάλους του» ότι προκαλούν τις διαιρέσεις μέσα 
στην κοινότητα, και ότι κυριαρχούνται από τις επιθυμίες τους κι όχι από το Πνεύμα του Θεού.


• Στρέφεται προς τους πιστούς και τους προτρέπει  να συνεχίσουν να προοδεύουν στεριωμένοι 
πάνω στο θεμέλιο της πίστης και να προσεύχονται με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 


• Με την έκφραση «ἐν πνεύματι ἁγίῳ» ο συγγραφέας εννοεί την  εμπειρία της κοινωνίας των 

πιστών με τον Θεό διά του Ιησού Χριστού (πρβλ. Ρωμ 8,9. 16.26 · Εφ 6,18), που πραγματώνεται 
μέσω του αγίου Πνεύματος. 


• Η αναφορά  αυτή είναι πιθανόν να σχετίζεται με το βάπτισμα. αν και ο συγγραφέας της Ιούδα 

δεν αναφέρει ρητά στο βάπτισμα  στην επιστολή του.
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