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Θέμα: Η επιστολή Β’ Πέτρου και η Θεολογία της  

 

Εισαγωγή 

 

Η τρίτη στη σειρά από τις καθολικές επιστολές της Καινής Διαθήκης (Κ.Δ.) είναι η 

Β΄ Πέτρου (Β΄ Πε). Παρατίθεται στον κανόνα αμέσως μετά την Α’ Πε. Η 

θεματολογία των δύο επιστολών Πέτρου είναι εντελώς διαφορετική. Στην Α’ Πε οι 

παραλήπτες είναι χριστιανοί στη δυτική και βόρεια Μικρά Ασία που βρίσκονται σε 

κατάσταση κοινωνικού διωγμού και θλίψης. Μεγάλο μέρος της επιστολής ασχολείται 

με την εμψύχωση των πιστών ενώ ένα άλλο σημαντικό μέρος αφορά γενικές 

υποδείξεις για σωστή κοινωνική συμπεριφορά των χριστιανών. Αντίθετα στη Β’ Πε 

αντιμετωπίζεται η επικίνδυνη επίδραση των ελευθεριαζόντων αιρετικών που 

κήρυτταν την ασυδοσία και αμφισβητούσαν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Το 

θέμα είναι όμοιο με της επιστολής Ιούδα την οποία η Β’ Πε εμπεριέχει ολόκληρη και 

στην οποία φαίνεται ότι βασίζεται. 

 Η Β’ Πε είναι ένα από τα συντομότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης καθώς 

αποτελείται από 3 κεφαλαία ή από 61 στίχους. Η γνησιότητα της επιστολής 

αμφισβητήθηκε από τους πρώτους χριστιανούς και αυτό συνεχίζεται μέχρι και 

σήμερα. Εκτός από τον συγγραφέα της επιστολής ερευνώνται ο χρόνος και ο τόπος 

συγγραφής, οι αποδέκτες της, οι αντίπαλοι του συγγραφέα, το γραμματειακό είδος 

αλλά και η δομή και η γλώσσα της. Ακόμη, μεγάλη διάσταση πήρε από πολλούς 

Θεολόγους η Β’ Πε για την θεολογία της, για την χριστολογία, για το κύρος των 

αποστόλων και για τη διδασκαλία της. Ωστόσο, η επιστολή θεωρήθηκε για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα ως θεολογικά ασήμαντη. 

Ο πρώτος εκκλησιαστικός συγγραφέας που αναφέρει την Β΄ Πε είναι ο Ωριγένης, 

πληροφορία που διασώζεται από τον Ευσέβιο Καισαρείας στην Εκκλησιαστική του 

Ιστορία. Ο Ευσέβιος αναφέρεται και στις δύο επιστολές που αποδίδονται στον Πέτρο. 

Οι χριστιανοί της εποχής του δέχονται ως γνήσια επιστολή την Α΄ Πε και ως μη 

γνήσια την Β΄ Πε, άποψη που συμμερίζεται και ο ίδιος ο Ευσέβιος. Ο Μ. Αθανάσιος, 

επίσκοπος Αλεξανδρείας περιλαμβάνει την Β΄ Πε στα βιβλία της Κ.Δ. στην 39η (λθ΄) 

εορταστική επιστολή του. 

Η επιστολή έχει χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στο γραμματειακό είδος της 

επιστολής, του αποχαιρετιστήριου λόγου-διαθήκης, αλλά και του ρητορικού λόγου. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Β’ Πε υπάρχουν 57 (ή 58) άπαξ λεγόμενα, τα 

περισσότερα από ό,τι σε όλα τα βιβλία της Κ.Δ. 

Οι προτάσεις χρονολόγησης της επιστολής καλύπτουν την περίοδο από το 60 μέχρι 

και το 90. Ωστόσο, η ίδια η Β’ Πε περιέχει στοιχεία με βάση τα οποία ο χρόνος 

συγγραφής μπορεί να υπολογιστεί προσεγγιστικά στο πρώτο τέταρτο του 2ου αι. 

Η Β’ Πε είναι ψευδεπίγραφη  και δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα του 

συγγραφέα της. Εντούτοις, τα άπαξ λεγόμενα της επιστολής και η γλώσσα 

συνηγορούν στο ότι ο συγγραφέας πρέπει να ήταν Ιουδαιοχριστιανός, με μητρική 
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γλώσσα την ελληνική και κάτοχος της ελληνικής παιδείας. Ως προς τους αποδέκτες 

έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, ωστόσο, πολλά στοιχεία συνηγορούν στο ότι οι 

αποδέκτες πρέπει να ήταν οι χριστιανικές κοινότητες της Μ. Ασίας, πρώην 

ειδωλολάτρες και πρώην Ιουδαίοι και οι μεν και οι δε μέτοχοι της ελληνικής παιδείας.  

Ενδεικτικά η Β’ Πε αποτελείται από τα εξής μέρη: 1. Αρχή (τίτλος, επιγραφή, 

χαιρετισμός και προοίμιο, 1, 1-15). 2. Κύριο σώμα της επιστολής (επιχείρημα της 

μεταμόρφωσης του Κυρίου, επιχείρημα της αληθινής προφητείας και 

ψευδοδιδάσκαλοι, κριτική κατά των αντιπάλων-ψευδοδιδασκάλων, επανάληψη του 

στόχου της επιστολής και νέα επιχειρήματα κατά των αντιπάλων, 1,16-3,13). 3. Τέλος 

της επιστολής (υπενθυμίσεις και δοξολογία, 3,14-18). 

 

Τίτλος, επιγραφή και χαιρετισμός της επιστολής (1, 1-2) 

 

Η επιστολή αρχίζει, όπως οι περισσότερες επιστολές της αρχαιότητας, με χρήσιμες 

εισαγωγικές πληροφορίες, ενταγμένες μορφολογικά στην αποκαλούμενη «επιγραφή» 

(praescriptio). Αυτή είναι τριμερής και περιλαμβάνει το όνομα του αποστολέα, τους 

αποδέκτες και χαιρετισμό. Περιέχει ακόμη ρητορικά και κοινωνιολογικά στοιχεία. 

Στο στ. 1, 1  αναφέρεται ο αποστολέας της επιστολής που είναι ο Συμεών. 

Συγγραφέας: Τον α’ αι ως Συμεών είναι γνωστός μόνο ο μαθητής του Χριστού. Είναι 

αλήθεια πως το όνομα Συμεών μαρτυρείται περισσότερο στις ιουδαϊκές πηγές από το 

όνομα Σίμων που απαντάται στις ελληνορωμαϊκές πηγές. Το όνομα Σίμων το 

συναντάμε πολύ συχνά στα Ευαγγέλια και στις Πράξεις των Αποστόλων. Αντιθέτως, 

το όνομα Συμεών αναφέρεται σπάνια στην Κ.Δ. και συνδέεται είτε με τον Πέτρο, τον 

μαθητή του Ιησού είτε με κάποιον άλλον.  

Πιστός στο Ιουδαϊκό στοιχείο ο συγγραφέας της Β’ Πε αποκαλεί τον Πέτρο με το 

όνομα Συμεών. Το ότι ο συγγραφέας της Β΄ Πε επιλέγει το ιουδαϊκό όνομα δείχνει ότι 

είναι και ο ίδιος Ιουδαίος ή ότι γνωρίζει πως ο συγγραφέας είναι γνωστός με αυτό το 

όνομα στους ιουδαιοχριστιανικούς κύκλους της εποχής του. Η επιλογή του ονόματος 

αντικατοπτρίζει και τη συνήθεια της εποχής να ενισχύεται το κύρος του κειμένου με 

την απόδοσή του σε κάποιον σπουδαίο συγγραφέα. Η ταυτοποίηση του Πέτρου με 

τον συγγραφέα της επιστολής κάνει το κείμενο ισχυρό, ενισχύει την αυθεντία του 

ώστε το περιεχόμενό του να γίνεται αποδεκτό από τους αποδέκτες της επιστολής. 

Ο συγγραφέας αυτοαποκαλείται δούλος κι απόστολος του Ιησού Χριστού. Με τους 

όρους αυτούς τονίζεται η αφοσίωση και η στενή του σχέση του Πέτρου με τον Ιησού 

Χριστό και το κύρος και η αυθεντία του, αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο χαρακτηρισμός 

«απόστολος» χρησιμοποιείται για να δείξει πως η επιστολή έχει δημόσιο χαρακτήρα 

και όχι ιδιωτικό αλλά και για να τονίσει την αυθεντία του Πέτρου.  

Στη επιστολή φαίνεται καθαρά πως ο συγγραφέας και οι αποδέκτες έχουν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό, την ίδια πίστη η οποία τους συνδέει. Έτσι η κοινή πίστη 

δυναμώνει τη σχέση του Πέτρου με τους αποδέκτες, αλλά και με άλλους αναγνώστες.  

Οι αποδέκτες της επιστολής είναι εκείνοι «που η αγάπη του Θεού και του 

σωτήρα μας Ιησού Χριστού δώρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι 

απόστολοι». Η φράση αυτή μαρτυρεί πως οι αποδέκτες της επιστολής είναι όλοι 

χριστιανοί, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η λέξη “δώρισε” μαρτυρεί ότι η 

πίστη είναι δωρεά του Θεού και αναφέρεται στη γνώση του Θεού και του Χριστού. 

Έτσι, η δήλωση στην αρχή της επιστολής ότι οι χριστιανοί έχουν την ίδια πίστη με 

τους αποστόλους στοχεύει στο να αποδεχτούν όσα θα τους αναφέρει στην επιστολή. 

Στο αρχαίο κείμενο αναφέρεται η έκφραση «ἐν δικαιοσύνῃ» που σημαίνει ότι ο 

Θεός δώρισε την πίστη με δικαιοσύνη σε όλους. Ο Θεός της δικαιοσύνης δωρίζει 

δικαιοσύνη σε όλους, σύμφωνα με το πρότυπο του Ιησού. Κατ’ επέκταση, σε αρκετά 
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σημεία ο Ιησούς αποκαλείται «θεός», «κύριος» και «σωτήρας» όπως στα Β΄ Πε 1,11. 

2,20. 3,2. 3,18. Ας σημειωθεί ότι η θεότητα του Ιησού αναφέρεται στο κείμενο δύο 

φορές (Β’ Πε 1,1 και Β’ Πε 3, 18).  

Ο στ. 1,2 περιέχει χαιρετισμό προς τους αποδέκτες της επιστολής, παρόμοιο με 

εκείνον στην Α’ Πε 1,1. ως εξής: εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να πληθαίνουν 

ανάμεσα σας με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. Ο 

συγγραφέας της Β΄ Πε εκφράζει τις ευχές του προς τους αποδέκτες της επιστολής 

χρησιμοποιώντας τις έννοιες της «χάριτος» και της «ειρήνης». Η πρώτη ως γνωστή 

ευεργεσία του Θεού και η δεύτερη ως αποτέλεσμα της επέμβασης του Χριστού. 

Επίσης, συμπληρώνεται στην επιστολή ότι η χάρη και η ειρήνη επέρχονται «με την 

βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας». Σύμφωνα με τη γνώμη 

πολλών σύγχρονων θεολόγων το σημείο έκφρασης «βαθιά γνώση» διαθέτει γνωστικό 

και ηθικό περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν δείχνει να δηλώνει απλώς γνώση για τον Θεό και 

τον Ιησού Χριστό, αλλά παραγωγική, αναμορφωτική, ηθική και κοινωνική γνώση, 

που εμπνέει τον πιστό κατά την συναναστροφή του με συνανθρώπους του. Τα 

πρόσωπα της βαθιάς γνώσης είναι ο Θεός και ο Ιησούς, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως 

«ο Κύριος μας», λέξη της εποχής που αποδίδεται σε θεότητες ή θεοποιημένα 

πρόσωπα. Στην Β΄ Πε αλλά και αλλού στην Κ.Δ., ο τίτλος αυτός αποδίδεται στον 

Ιησού Χριστό και αποτελεί μία από τις πρώτες χριστιανικές ομολογίες. Η αναφορά 

των δυο προσώπων, του Θεού και Κυρίου Ιησού γίνεται εσκεμμένα από τον 

συγγραφέα ώστε να τονίσει ότι πρόκειται για δυο ξεχωριστά πρόσωπα. 

Στους στ. 1, 1-2 διαφαίνεται ο θεσμός της πατρωνίας που ήταν αποδεκτός στη 

ρωμαϊκή κοινωνία. Ο Θεός και ο Χριστός είναι οι ουράνιοι πάτρωνες των χριστιανών. 

Χορηγούν την πίστη που είναι ίδια με εκείνη των αποστόλων κι έτσι εξισώνουν τα 

μέλη της χριστιανικής κοινότητας με τους αποστόλους. Από τη μεριά τους οι πιστοί 

αναγνωρίζοντας αυτή την ευεργεσία πρέπει να ανταποδίδουν τιμώντας και 

αναγνωρίζοντάς τους ως πηγή σωτηρίας και καλλιεργώντας τα αγαθά που δέχτηκαν. 

 

Το προοίμιο της επιστολής (1, 3 – 15). 

 

Στο προοίμιο, ο συγγραφέας προσπαθεί ρητορικά να πείσει τους αποδέκτες για τα 

λεγόμενά του. Μοιάζει με συμβουλευτική ομιλία που δίνει ένα σπουδαίο πρόσωπο 

πριν το θάνατό του: «η θεία δύναμή του μας δώρισε όλα όσα μας 

χρειάζονται για τη ζωή και για τη λατρεία του Θεού». Στους στίχους 1, 3-4, 

χρησιμοποιώντας το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, ταυτίζεται με τους πιστούς και 

τονίζει ότι η θεϊκή δύναμη του Ιησού Χριστού χορηγείται και επιδρά τόσο στον ίδιο 

τον συγγραφέα όσο και στους αποδέκτες και τους εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα για 

την αληθινή ζωή και την αρετή. Η πηγή όλων αυτών των ευεργετημάτων προς τον 

άνθρωπο είναι η «θεία δύναμη». Η ελληνιστική αυτή φράση φανερώνει τη δυναμική 

σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Η λέξη «λατρεία» αφορά την αφοσίωση στο Θεό. Ο 

συγγραφέας τονίζει εδώ τη θεία δύναμη του Χριστού που δώρισε όλα όσα 

χρειάζονται για την ζωή και την κοινωνική ολοκλήρωση του ανθρώπου.  

Στο στ. 1,4 ο συγγραφέας αναφέρεται στη «δόξα και στα θαυμαστά έργα» του 

Ιησού Χριστού στα οποία καλούνται οι πιστοί και μέσω των οποίων γίνονται μέτοχοι 

στη δοξολόγηση του Θεού. Μέσω των θαυμαστών έργων του ο Ιησούς «δώρισε τις 

πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις». Ο όρος αυτός σημαίνει τις 

επαγγελίες ή υποσχέσεις του Θεού και του Ιησού Χριστού προς τους ανθρώπους. Οι 

υποσχέσεις αυτές αποκαλούνται επίσης ως «πιο μεγάλες», επειδή συνδέονται και με 

την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού και την είσοδο του ανθρώπου στην αιώνια 

βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού.  
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Ο συγγραφέας για να προκαλέσει τη θετική ανταπόκριση των αναγνωστών του και 

συνεπώς την προσπάθειά τους για τελειοποίηση, δηλώνει, επιστρατεύοντας την 

δυαλιστική θεωρία, ότι οι πιστοί σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού θα 

καταστούν «μέτοχοι της θείας φύσεως», παρότι δεν υιοθετεί τη θεωρία αυτή, δηλ. 

δεν αναφέρεται ξεκάθαρα σε αθάνατη ψυχή και θνητό σώμα. Τέλος, αναφέρει πως η 

μετοχή των ανθρώπων στη θεία φύση θα επιτευχθεί, αφού αυτοί θα έχουν αποφύγει 

την  «φθορά που προκαλούν οι κοσμικές επιθυμίες». 

Στη συνέχεια, στο στ. 1,5 ο συγγραφέας καλεί τους χριστιανούς να πραγματώσουν 

μια σειρά από αρετές. Την αρετή της πίστης, που μπορεί να σημαίνει την πίστη στον 

Θεό ή την πίστη στο ίδιο το Ευαγγέλιο ή την αξιοπιστία του ανθρώπου και 

συγκεκριμένα του χριστιανού. Την πίστη την ακολουθεί η αρετή. Ο συγγραφέας της 

επιστολής μιλάει για την αρετή που αναφέρεται στον άνθρωπο σε σχέση με την 

κοινωνική του συμπεριφορά, δηλώνοντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει 

ο ενάρετος άνθρωπος και που προκαλούν την κοινωνική αναγνώριση.  

Στον ίδιο στίχο ο συγγραφέας της επιστολής καλεί τους πιστούς να εμπλουτιστούν 

με γνώση. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο πιστός πρέπει να εμπλουτιστεί  με την αρετή 

της «γνώσης του Θεού και του Ιησού Χριστού», που θα τον οδηγήσει σε πράξεις 

αντάξιες της γνώσης αυτής. 

Στο στ. 1,6 αναφέρεται η επόμενη αρετή, που μαζί με την υπομονή και την 

ευσέβεια είναι η εγκράτεια (αυτοκυριαρχία). Αυτή η ικανότητα ενός ατόμου να 

ελέγχει και να περιορίζει στο ελάχιστο τις ορμές και τις επιθυμίες που έχουν σχέση με 

τις υλικές απολαύσεις, η ενσυνείδητη αποχή από τις υλικές απολαύσεις και ηδονές 

κάνουν τους χριστιανούς να αντιτίθενται στην επικρατούσα κοινωνική συμπεριφορά 

της πολύμορφης ακράτειας. Η υπομονή είναι η ιδιότητα εκείνου που μπορεί να 

περιμένει, διατηρώντας την ηρεμία του ή εκείνου ο οποίος ασχολείται με κάτι 

μακρόπνοο, λεπτομερές και κουραστικό χωρίς να αποθαρρύνεται. Η αρετή της 

υπομονής προβαλλόταν συχνά στους πολιτισμούς της αρχαιότητας σε συνδυασμό με 

την καρτερικότητα, την ανδρεία και την ηθική τελειότητα.  

Η επόμενη αρετή που παρατίθεται είναι η ευσέβεια. Αυτή ήταν ιδιαίτερα 

δημοφιλής στην αρχαιότητα και σήμαινε τον σεβασμό και την τιμή που πρέπει να 

αποδίδεται στους Θεούς, στους γονείς, στους προγόνους, στους θεσμούς. Ο 

συγγραφέας της επιστολής αναφέρει την αρετή αυτή συνδέοντάς την στενά με τον 

Κύριο και την κοινότητα και τονίζει την ανάγκη σεβασμού προς αυτούς. 

Στο τέλος του στ.7 ο συγγραφέας παραθέτει δυο αρετές, τη φιλαδελφία, δηλ. την 

αγάπη για τους αδελφούς και την αγάπη για όλους. Η φιλαδελφία στον αρχαίο 

κόσμο σημαίνει κυρίως την αδελφική αγάπη, που εκδηλώνεται μεταξύ των μελών της 

παραδοσιακής οικογένειας. Στη Β’ Πε, ωστόσο, αναφέρεται στην αγάπη μεταξύ των 

μελών της κοινότητας. 

Η τελευταία αρετή είναι η αγάπη για όλους, το επιστέγασμα των χριστιανικών 

αρετών. Η εφαρμογή της καταδεικνύει την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό. Η 

αγάπη εκτός από το ότι είναι κύριο χαρακτηριστικό του Θεού, διατρέχει και όλες τις 

σχέσεις των ανθρώπων μέσα στην κοινότητα και αποτελεί την ύψιστη ηθική αξία. 

Ο συγγραφέας προσθέτει ότι «όποιος δεν κατέχει τις αρετές αυτές μοιάζει με 

μυωπιάζοντα» που δεν μπορεί να δει και «έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις 

παλιές του αμαρτίες». 

Στο  στ. 8 ο συγγραφέας διαβεβεβαιώνει τους πιστούς «αν όλα αυτά τα έχετε σε 

αφθονία, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι κι αποδοτικοί για να μπορέσετε 

να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριο μας Ιησού Χριστό». Ο Χριστός είναι η πηγή 

προέλευσης όλων των αρετών. Το ασφαλές μονοπάτι που οδηγεί σε αυτόν είναι η 

εξάσκηση των αρετών. Με τη φράση αυτή και την επόμενη, του στίχου 1,8, ο 
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συγγραφέας της επιστολής αντιπαραθέτει όσους προκόβουν στις αρετές με εκείνους 

που παραμένουν στάσιμοι και ηθικά απαράδεκτοι, όπως οι αντίπαλοί του. Όποιος δεν 

κατέχει τις αρετές αυτές είναι κοντόφθαλμος και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις 

παλιές του αμαρτίες. Ο καθαρισμός γίνεται με τρόπο συμβολικό με το ιερό βάπτισμα. 

Κατά το βάπτισμα ο πιστός εισέρχεται στην νέα κοινότητα και στην νέα εν Χριστώ 

ζωή. Με την είσοδο του στην Χριστιανική κοινότητα εγκαταλείπει τον παλιό τρόπο 

σκέψης και ύπαρξης και ενσωματώνεται στην εκκλησία και υιοθετεί τις αρχές της. 

Φτάνοντας σε ένα συμπέρασμα, στο στ. 1,10 της επιστολής ο συγγραφέας αρχίζει 

με την πρόταση «γι’ αυτό, αδελφοί μου προσπαθήστε». Με το ρήμα που 

χρησιμοποιείται, η φράση αυτή έχει ταυτόχρονα παραινετικό χαρακτήρα. Η 

προσφώνηση των πιστών γίνεται με τον όρο «αδελφοί». Η χριστιανική κοινότητα 

είναι μια κοινότητα τα μέλη της οποίας συνδέονται μεταξύ τους πνευματικά με 

άρρηκτους δεσμούς, που μπορούν να παραβληθούν μόνον με τον εξ αίματος 

αδελφικό δεσμό. Ο συγγραφέας προτρέπει να φροντίσουν ακόμη περισσότερο ώστε 

να διασφαλίσουν την κλήση και την εκλογή του Κυρίου προς αυτούς. Η κλήση 

χρησιμοποιείται τόσο στην Π.Δ. όσο και στην Κ.Δ. ως η θεϊκή πρωτοβουλία για τη 

σωτηρία των ανθρώπων. Ο συγγραφέας με την φράση του αυτή καλεί τους πιστούς 

να φροντίσουν με επιμέλεια και προθυμία να διασφαλίσουν την εκλογή και την 

κλήση που ο Θεός τους πρόσφερε. Συμβουλεύει τους πιστούς ότι «αν εφαρμόσετε τα 

παραπάνω, δεν θα σκοντάψετε ποτέ», δηλαδή δεν θα υποπέσουν σε λάθη και 

αμαρτήματα. 

Ο στ. 1,11 κινείται στο ίδιο πλαίσιο με τον στ. 1,10 σχετικά με την διασφάλιση της 

εισόδου στην «βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού». Ταυτόχρονα όμως ο 

συγγραφέας χρησιμοποιεί το ρήμα «χορηγώ» σε μέλλοντα χρόνο «θα σας 

χορηγηθεί» συνδέοντας έτσι την είσοδο στην βασιλεία με την μελλοντική–

εσχατολογική σωτήρια, που προσμένει η κοινότητα. Η βασιλεία των ουρανών 

αποτελεί κεντρικό θέμα του κηρύγματος του Ιησού και της Κ.Δ. Ωστόσο, στη Β’ Πε 

η βασιλεία είναι του Χριστού και χαρακτηρίζεται ως αιώνια. Έτσι δηλώνεται μια 

καινούρια εποχή που εγκαινιάζεται με το έργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος 

προσδιορίζεται και ως Χριστός Μεσσίας και ως Κύριος Σωτήρας. 

Στους στ. 12-15 της επιστολής ο συγγραφέας αναφέρει το σκοπό της συγγραφής 

της επιστολής, που είναι η υπενθύμιση προς τους αναγνώστες της όλων όσων 

προηγουμένως ειπώθηκαν γιατί πλησιάζει το τέλος του και φροντίζει να είναι 

κατάλληλα εξοπλισμένοι και να παρηγορούνται μετά το θάνατο του. 

              

 

Το σώμα της επιστολής (1,16-3,13) 

 

Το επιχείρημα της μεταμόρφωσης του Κυρίου (1,16-18) 

 

Στο στ. 1,16 ο συγγραφέας αντιδρά σε όσα διαδίδουν οι αντίπαλοί του που 

αρνούνται την Δευτέρα Παρουσία του Κύριου και τη τελική κρίση και, κατά 

συνέπεια, την αποστολική διαθήκη και διδαχή που κάνει λόγο για τα έσχατα. Ο 

συγγραφέας επιχειρηματολογεί ότι αυτός και οι άλλοι απόστολοι δεν βασίστηκαν σε 

περίτεχνους «μύθους και σοφίσματα για να γνωστοποιήσουν στους πιστούς τη 

δυναμική έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού» καθώς ήταν αυτόπτες και αυτήκοοι 

μάρτυρες της μεταμόρφωσής του στο άγιο βουνό.  

Στο στ. 1,17 ο συγγραφέας εξηγεί όσα ο ίδιος και οι άλλοι είδαν κατά τη 

μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος. Αναφέρει ότι ο Θεός Πατέρας απένειμε στον 

Ιησού τιμή και δόξα χρησιμοποιώντας ως μέσον τη φωνή του, φανερώνοντας έτσι την 
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αμεσότητα της απόδοσης της δόξας και τιμής κατευθείαν στον Ιησού από τον ίδιο τον 

Θεό. Με τη φράση «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός 

μου» φαίνεται και η σχέση των προσώπων, «Θεού-πατέρα και Θεού-υιού». Έτσι 

τονίζεται η στενή σχέση του Χριστού με τον Θεό και η θεϊκή του υπόσταση. 

Στο στ. 1,18 ο συγγραφέας της επιστολής επαναλαμβάνει ότι ο ίδιος μαζί με τους 

άλλους μαθητές ήταν μάρτυρες της μεταμόρφωσης του Ιησού Χριστού και όσων 

φάνηκαν και ειπώθηκαν εκεί. Έτσι ο συγγραφέας στερεώνει την αυθεντία του, ο 

οποίος ως αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της αποκάλυψης του Θεού και του Ιησού 

Χριστού κατά την μεταμόρφωση, μπορεί να ισχυριστεί ότι τα λεγόμενά του είναι 

αληθή. 

Στο κείμενο προσδιορίζεται ότι «η φωνή ακούστηκε από τον ουρανό», τόπος που 

δηλώνεται αντί της λέξης Θεός. Ο τόπος όπου γίνεται η αποκάλυψη του Θεού κατά 

την μεταμόρφωση του Ιησού, χαρακτηρίζεται από τον Πέτρο ως «το άγιο εκείνο 

βουνό». Η αποκάλυψη του Θεού αγιοποιεί τον τόπο στην Β΄ Πε καθώς το επίθετο δεν 

χρησιμοποιείται αλλού στην Κ.Δ.  Επιπλέον,  συνδέει το καινοδιαθηκικό γεγονός με 

αντίστοιχα συμβάντα της Π.Δ., στα οποία γίνεται αναφορά σε τόπους που άμεσα ή 

έμμεσα αποκαλούνται άγιοι, επειδή εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός. Ακόμα, ο 

συγγραφέας με την σύνδεση αυτή Π.Δ. και Κ.Δ. εξισώνεται με τις άλλες 

προσωπικότητες της Π.Δ. Όλοι είναι αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες της 

αποκάλυψης του Θεού. Τέλος, η αυθεντία του Πέτρου τον καθιστά αξιόπιστο 

μάρτυρα της αλήθειας σε αντίθεση με τους αντιπάλους του, που αρνούνται την 

Δευτέρα Παρουσία και μιλούν με σοφίσματα. 

 

Το επιχείρημα της αληθινής προφητείας και οι ψευδοδιδάσκαλοι (1,19 – 2,10α)  

 

Για να στηρίξει περαιτέρω τα επιχειρήματά του ο συγγραφέας στο 1,19, 

επικαλείται το κήρυγμα των προφητών της Π.Δ., λέγοντας ότι «είμαστε περισσότερο 

βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών». Το χαρακτηρίζει ως 

«φως που φέγγει στο σκοτάδι μέχρι να χαράξει», συνδέοντάς το έτσι με τη Δευτέρα 

Παρουσία του Χριστού. 

Στο στ. 1,20 επισημαίνεται ότι «κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύει από μόνος του 

τις προφητείες των Γραφών» καθώς αυτές δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα αλλά 

το αποτέλεσμα των ενεργειών του αγίου Πνεύματος, με τις οποίες άγιοι άνθρωποι 

μίλησαν για τον Θεό, όπως συμπληρώνεται στον στ. 21. Στο άγιο Πνεύμα ανήκει και 

η εξήγηση των ίδιων των προφητειών. Ο συγγραφέας, όντας ένας από τους μάρτυρες 

της αποκάλυψης του Θεού, ένας από τους αγίους ανθρώπους, είναι κι αυτός 

εμπνευσμένος από το άγιο Πνεύμα, συνεπώς έτσι αναδεικνύεται η αξιοπιστία και 

αυθεντία του. 

Στο στ. 2,1 ο συγγραφέας θυμίζει την εμφάνιση των «ψευδοπροφητών» στον 

Ισραήλ, προετοιμάζοντας τους αποδέκτες για τον παραλληλισμό αυτών με τους 

σύγχρονους ψευδοδιδασκάλους. Η λέξη «ψευδοδιδάσκαλοι» είναι άπαξ λεγόμενο 

που αποσκοπεί στην απαξίωση και ηθική-ιδεολογική υποβίβαση των επικίνδυνων 

κίβδηλων προσώπων που απαρνούνται τον Χριστό και προκαλούν αναταραχή στις 

χριστιανικές κοινότητες. Ο συγγραφέας της Β’ Πε προειδοποιεί ότι αυτοί θα 

«διασπείρουν αιρετικές διδασκαλίες που οδηγούν στην απώλεια», θα 

«εκμεταλλευτούν τους πιστούς». Το περιεχόμενο της διδασκαλίας των 

ψευδοδιδασκάλων χαρακτηρίζεται ως «αιρετικό» αντιπαραβάλλοντάς το έτσι με τη 

διδασκαλία των αποστόλων. Η λέξη απώλεια δηλώνει την απόλυτη καταστροφή 

όσων αντιτίθενται στο θέλημα του Θεού και είναι το αντίθετο της σωτηρίας.  
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Ωστόσο, ο στίχος 2,2, προβλέπει ότι «πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην 

ανηθικότητα» και «θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία». Έτσι πολλοί πιστοί 

σταματώντας να αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία θα ρέπουν προς έκλυτο βίο. Εδώ 

χρησιμοποιείται η λέξη «ασέλγεια» για να δηλώσει μία πολυσχιδή ανηθικότητα, 

δηλαδή, μία ανεξέλεγκτη και προκλητική συμπεριφορά η οποία ενδεχομένως 

σχετίζεται και με αμαρτίες γενετήσιας φύσης τις οποίες οι χριστιανοί προσπαθούσαν 

να αποθαρρύνουν.  

Στο στ. 2,3 λέγεται μάλιστα ότι οι ψευδοδιδάσκαλοι «θα εκμεταλλευτούν τους 

πιστούς από αγάπη για το χρήμα», μία συμπεριφορά κατακριτέα από την 

αρχαιότητα. Η «καταδίκη των ψευδοδιδασκάλων δεν αργεί» όπως δηλώνεται στο στ. 

2,3, ως προαποφασισμένη. Λίγο παρακάτω στους στ. 3,7  και 3,10 προστίθεται ότι 

αυτή θα συμβεί την ημέρα του Κυρίου που δεν αργεί να έρθει. 

Ο συγγραφέας, στη συνέχεια, στους στ. 2, 4-6, χρησιμοποιεί ως πειστήριο για την 

αναπόφευκτη τιμωρία μερικά παραδείγματα από την Π.Δ. Πρόκειται για την 

«τιμωρία των αγγέλων» που αμάρτησαν όταν συνευρέθηκαν με θνητές γυναίκες, 

τον «κατακλυσμό του Νώε» και την «καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων 

με φωτιά». Τα δύο τελευταία, μάλιστα, δηλώνεται ότι έγιναν προς παραδειγματισμό. 

Αντιπαρατίθεται στους στ. 2, 7-8 το παράδειγμα του Λωτ, που ως δίκαιος αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση. Ο Λωτ υπέφερε από τους άνομους συμπατριώτες του που 

συμπεριφέρονταν χωρίς δικαιοσύνη. Όμως με τα παραδείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν δηλώνεται ότι  ο Θεός μπορεί να παρεμβαίνει και να τιμωρεί τους 

ανόμους πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Ως άνομοι («άθεσμοι») νοούνται οι 

ανήθικοι, δηλαδή, οι ελευθεριάζοντες, οι αισχροί, λάγνοι και ακόλαστοι αλλά και 

γενικότερα αυτοί που έχουν αντίθεη συμπεριφορά (στ. 2, 10). Οι παραλήπτες λοιπόν 

της επιστολής έχουν τον Λωτ ως παράδειγμα δικαιοσύνης και καρτερίας μέσα σε ένα 

ανήθικο περιβάλλον, ο οποίος στο τέλος σώζεται από τον Θεό (στ. 2, 9). 

 

Κριτική κατά των αντιπάλων ψευδοδιδασκάλων (2, 10β-22) 

 

Η κριτική κατά των ψευδοδιδασκάλων συνεχίζεται δριμύτερη. Στο στ. 2,10β 

χαρακτηρίζονται ως «θρασείς και υπεροπτικοί που δεν σέβονται τις ανώτερες 

δυνάμεις και τις χλευάζουν», δηλαδή, δεν σέβονται το Θεό και τον Ιησού Χριστό. 

Ενώ στο στ. 2,11 υπερτονίζεται το πόσο απαράδεκτη είναι αυτή συμπεριφορά αφού 

«ούτε οι άγγελοι δεν τις βλασφημούν μπροστά στο Θεό», δηλ. οι άγγελοι δεν 

κακολογούν τους ψευδοδιδασκάλους μπροστά στο Θεό. 

Στο 2,12 οι ψευδοδιδάσκαλοι παρομοιάζονται με τα «άλογα ζώα» τα οποία η φύση 

τα προόρισε να είναι έρμαιο στα χέρια των ανθρώπων. Θα έχουν τη ίδια 

καταστροφική κατάληξη δηλαδή θα σφαγούν κατά την τελική κρίση. 

Το κακό που έκαναν και για το οποίο θα πληρώσουν επεξηγείται στο στ. 2, 13 και 

αυτό είναι το να «υποκύπτουν σε ηδονές», δηλαδή, σε άκρατη ικανοποίηση των 

επιθυμιών τους, «χωρίς να κρύβονται από το σκοτάδι της νύχτας», δηλαδή, χωρίς 

να ντρέπονται καθόλου. Γι’ αυτό είναι απαράδεκτο να συμμετέχουν «στα κοινά 

δείπνα» των χριστιανών για να μην τους εξαπατούν μεταφέροντας τις ανήθικες 

συνήθειές τους σε αυτά.  

Οι ανήθικοι έχοντας ξεπεράσει κάθε φραγμό, «βλέπουν σε κάθε γυναίκα μία 

μοιχαλίδα» που θα συμμεριζόταν τις ορέξεις τους και δεν χορταίνουν με τίποτα, «δεν 

σταματούν τις αμαρτωλές πράξεις». Δελεάζουν τους πιο αδύνατους στην πίστη να 

ακολουθούν το παράδειγμά τους και «είναι πλεονέκτες». «Είναι καταραμένοι από 

τον Θεό» (στ. 2, 14). 
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Οι ψευδοδιδάσκαλοι άφησαν τον ίσιο δρόμο, δηλαδή, το δρόμο του Θεού από δική 

τους επιλογή. Στο στ. 2,15 ο συγγραφέας τους παραλληλίζει με τον «Βαλαάμ τον 

φιλάργυρο τον οποίο έχουν ως πρότυπο εγκαταλείποντας τον δρόμο του Θεού». 

Ωστόσο, ο Βαλαάμ ελέγχεται για την πλάνη του. Στο στ. 2,16 ο συγγραφέας της 

επιστολής βάζει «το γαϊδουράκι του Βαλαάμ να μιλάει με ανθρώπινη φωνή (κατά 

τα ελληνορωμαϊκά κείμενα) για να εμποδίσει την παραφροσύνη του κυρίου του», 

τροποποιώντας την αρχική διήγηση του Παλαιοδιαθηκικού κειμένου για να δείξει ότι 

ακόμα και ένα άλογο ζώο γίνεται ανώτερο από ανθρώπους με τέτοιες συμπεριφορές.  

Οι αντίπαλοι του συγγραφέα παρομοιάζονται στο στ. 2,17 με «πηγές που 

στέρεψαν και με σύννεφα που τα παρασέρνει η ανεμοθύελλα». Η ανταμοιβή για 

τις πράξεις τους θα είναι το «ζοφερό σκοτάδι». Με τα λόγια τους παρασύρουν τους 

πιστούς, αλλά δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα πέρα από υποσχέσεις, τις οποίες 

δεν πραγματοποιούν (στ. 2,18). Με λόγια πομπώδη αλλά κούφια και 

«χρησιμοποιώντας ως δόλωμα την ικανοποίηση των σαρκικών επιθυμιών 

επιχειρούν να παραπλανήσουν τους πιστούς» και να τους προτρέψουν σε χαλαρή 

ηθική κατά τα πρότυπα των ειδωλολατρών.  

Στο στ. 2,19 αναφέρεται ότι «υπόσχονται στους πιστούς ελευθερία ενώ οι ίδιοι 

είναι δούλοι της φθοράς». Ενδεχομένως, αναφέρεται στις φιλοσοφικές αντιλήψεις 

της εποχής, ιδίως των Επικούρειων φιλοσόφων, που υποστήριζαν ότι οι Θεοί δεν 

ασχολούνται με τα εγκόσμια. 

Στο στ. 2,19 και στους επόμενους φαίνεται η αγωνία του συγγραφέα της επιστολής  

για τους πιστούς, γιατί «ο άνθρωπος γίνεται δούλος εκείνου από τον οποίο έχει 

νικηθεί» και η φθορά είναι δουλεία, δηλαδή, ένας υποβιβασμός σε μία πολύ δυσμενή 

κατάσταση. Θεωρεί ότι οι πιστοί είναι ευάλωτοι και μπορεί να παρασυρθούν. Όμως 

οι ψευδοδιδάσκαλοι που κατόρθωσαν μέχρι πρότινος «να αποφύγουν τη διαφθορά 

αν αναμειχθούν πάλι με αυτή θα είναι χειρότερα από πριν» (στ. 2,20) γιατί είναι 

πλέον αποστάτες και η διάπραξη της αμαρτίας από ένα χριστιανό έχει πολύ 

μεγαλύτερη βαρύτητα από ένα μη χριστιανό. Γιατί η εγκατάλειψη «της άγιας 

εντολής που τους δόθηκε» μέσω της γνώσης «της οδού της σωτηρίας» (στ. 2,21), 

δηλαδή, της αποδοχής του Ιησού Χριστού, οδηγεί στην καταδίκη τους. Είναι μάλιστα 

τόσο αποτρόπαια αυτή η συμπεριφορά τους, που στο ο συγγραφέας της επιστολής 

καταλήγει να τους παρομοιάσει με σκυλιά και γουρούνια, τα απεχθέστερα ζώα 

σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση. Οι παρομοιώσεις που χρησιμοποιούνται στο στ. 

2,22 είναι πολύ υποτιμητικές και αποτελούν το αποκορύφωμα της απαξίωσης. Οι 

αντίπαλοι δεν είναι απλώς άλογα ζώα, αλλά είναι «σαν τον σκύλο που ξανατρώει 

τον εμετό του και σαν το γουρούνι που αφού πλυθεί ξανακυλιέται στο βούρκο». 

Παρόμοια και οι ψευδοδιδάσκαλοι επιστρέφουν σε πράξεις απεχθείς, δηλαδή, στον 

πρότερο τρόπο ζωής τους και στις παλιές τους δοξασίες.   

 

Νέα επιχειρήματα κατά των αντιπάλων του συγγραφέα ψευδοδιδασκάλων (3, 1-13) 

 

Στο 3,1 ο συγγραφέας αναφέρει ότι αυτή είναι η δεύτερή του επιστολή και 

πιθανότατα αναφέρεται στην Α’ Πε. Δηλώνει την πρόθεσή του για την συγγραφή και 

αποστολή τους ότι προσπαθεί να «ξυπνήσει καθαρές σκέψεις», αναφερόμενος, 

προφανώς, στην πνευματική τους ικανότητα, ενώ η λέξη «καθαρές» αφορά την ηθική 

καθαρότητα. Άρα, σκοπός είναι να αφυπνίσει τις πνευματικές τους δυνάμεις ώστε να 

μην υπακούσουν στις προτροπές των ψευδοδιδασκάλων.  

Στο στ. 3,2 καλεί τους πιστούς «να θυμούνται όσα προφήτεψαν οι άγιοι 

προφήτες», εννοώντας αυτούς της Π.Δ. Ακόμα, προτρέπει «να θυμούνται την 



 9 

εντολή του Κυρίου που δόθηκε από τους αποστόλους», αναφερόμενος στη 

διδασκαλία του Ιησού Χριστού.  

Προειδοποιεί στη συνέχεια (στ. 3,3) ότι «μελλοντικά θα εμφανιστούν «άνθρωποι 

που θα ακολουθούν δικές τους επιθυμίες» θα έχουν δηλαδή συμπεριφορά που δεν 

ταιριάζει σε χριστιανούς και θα θελήσουν να χλευάσουν την αναμονή της Δευτέρας 

Παρουσίας του Κυρίου (στ. 3,4) και θα ρωτούν περιπαιχτικά: «τι έγινε με την 

υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος; Οι Πατέρες μας πέθαναν αλλά όλα 

παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου». Παρόμοια αντιμετώπιση 

απαντάται και σε κείμενα της Π.Δ. απέναντι στα λόγια των προφητών για την 

παρουσία του Θεού στον κόσμο. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε η πεποίθηση ότι ο 

Θεός δεν επεμβαίνει στα ανθρώπινα προερχόταν από τη φιλοσοφία των Επικουρείων. 

Η λέξη «υπόσχεση» αναφέρεται στην υπόσχεση του Ιησού, ενώ ως «Πατέρες» μπορεί 

να νοηθούν όλοι οι ευσεβείς από απαρχής κόσμου, όπως οι πατριάρχες, οι προφήτες, 

οι δίκαιοι της Π.Δ. αλλά και οι πρώτοι χριστιανοί.  

Στο 3, 5-6 ο συγγραφέας υπενθυμίζει την κυριαρχία του Θεού πάνω στην κτίση 

αφού «με τον λόγο του δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη» αλλά και 

όπως «η γη βγήκε μέσα από το νερό» κατά τη δημιουργία, πάλι με το νερό 

«καταστράφηκε όταν έγινε ο κατακλυσμός». Μέσα από την αναφορά σε αυτές τις 

ενότητες της Π.Δ. καταδεικνύεται η κυριαρχία του Θεού στη γη και στα στοιχεία της 

φύσης και κατά συνέπεια καταρρίπτεται ο ισχυρισμός των ψευδοδιδασκάλων περί 

απουσίας του Θεού από τον κόσμο.  

Η κυριαρχία του Θεού στη γη θα σημάνει και την «καταστροφή της με φωτιά», ένα 

άλλο στοιχείο της φύσης, κατά την ημέρα της κρίσης (στ. 3, 7). Οι ενέργειες του 

Θεού ξεπερνούν τη διάσταση του χρόνου που αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος νους, ο 

Θεός είναι κυρίαρχος του χρόνου, αφού γι’ αυτόν «μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια 

και χίλια χρόνια σαν μία μέρα» (στ. 3, 8) γι’ αυτό θα πρέπει οι πιστοί να γρηγορούν.  

Ο Κύριος θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του, αντίθετα με αυτό που ισχυρίζονται 

μερικοί. Ο λόγος που «καθυστερεί είναι επειδή θέλει να δοθεί ευκαιρία να 

μετανοήσουν και να σωθούν» (στ. 3, 9). Ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας 

κρατείται μυστικός αφού στο στ. 3,10 λέγεται ότι θα έρθει «όπως ο κλέφτης τη 

νύχτα». Οι δηλώσεις αυτές είναι σε αντιστοιχία με το Α’ Θεσ 5,2 όπου ο Κύριος 

έρχεται σαν κλέφτης μες στη νύχτα αλλά και με την Β’ Θεσ επιστολή, όπου 

αντίστοιχα, ο χρόνος έλευσης της Δευτέρας Παρουσίας παραμένει μυστικός και 

δίνονται μόνο μερικά γεγονότα που θα την σηματοδοτήσουν, ώστε όσοι θέλουν να 

έχουν το περιθώριο να μετανοήσουν και να σωθούν. Στο σημείο αυτό τονίζονται η 

μακροθυμία του Θεού και η σημασία της μετάνοιας. Εξάλλου, το ότι η ημέρα 

έλευσης της κρίσης παραμένει μυστική είναι κάτι που απαντάται σε πολλά 

χριστιανικά κείμενα. Η ημέρα του Κυρίου θα σηματοδοτήσει και την «καταστροφή 

της γης με φωτιά» (όπως ειπώθηκε και στο Β’ Πε 3, 7 και επαναλαμβάνεται και πιο 

κάτω στο στ. 3,12) «και εκκωφαντικό θόρυβο». 

Για το λόγο αυτό οι πιστοί προτρέπονται στο στ. 3,11 να σκεφτούν πολύ καλά ποία 

θα είναι η συμπεριφορά τους. Θα πρέπει «να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό» 

για όσο καιρό θα περιμένουν (στ. 3,12).  

Στο στ. 3,13 γίνεται λόγος για «καινούριους ουρανούς και καινούρια γη όπου θα 

βασιλεύει η δικαιοσύνη». Η Καινή κτίση αναφέρεται σε πολλά κείμενα της Π.Δ. και 

της Κ.Δ. Με το ρήμα «προσμένουμε» στον πληθυντικό κινητοποιεί τους πιστούς 

συναισθηματικά ώστε να τους πάρει με το μέρος του και να τους απομακρύνει από 

τους ψευδοδιδασκάλους. Η δικαιοσύνη είναι χαρακτηριστικό της Καινής κτίσης και 

διέπει τη λειτουργία του νέου κόσμου. Είναι η απόδειξη της φροντίδας του Θεού για 

τα δημιουργήματά του, δηλαδή της θείας Πρόνοιας.  
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Το τέλος της επιστολής, τελικές υπενθυμίσεις και δοξολογία (3, 14-18) 

 

Ολοκληρώνοντας την επιστολή ο συγγραφέας προχωρεί στο στ. 3, 14 σε προτροπή 

προς τους πιστούς «να φροντίσουν να εμφανιστούν μπροστά στον Κύριο χωρίς 

κηλίδες και ψεγάδια». Στο στ. 3,15 ξαναθίγει το θέμα της μακροθυμίας στο οποίο 

αναφέρθηκε παραπάνω (στ. 3,9). Η μακροθυμία του Κυρίου «επιβεβαιώνεται και 

από τον Παύλο» που αναφέρεται σε αυτήν «ως ευκαιρία σωτηρίας» στις επιστολές 

του. Εδώ φαίνεται ότι ο συγγραφέας της Β’ Πε γνωρίζει πολύ καλά τις επιστολές του 

αποστόλου Παύλου οι οποίες προφανώς είχαν αποκτήσει ως σύνολο το κύρος της 

αυθεντίας των Γραφών ανάμεσα στους χριστιανούς. Γι’ αυτό ο Παύλος 

χαρακτηρίζεται ως «αγαπητός αδελφός» που έλαβε θεϊκή έμπνευση ως δώρο Θεού 

και «έγραψε τις επιστολές του με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός».  

Ο συγγραφέας τονίζει στο στ. 3,16 ότι «υπάρχουν δυσνόητα σημεία στις 

επιστολές του Παύλου αλλά και στις υπόλοιπες Γραφές», με αποτέλεσμα οι 

αμαθείς τα διαστρεβλώνουν και έτσι οδηγούνται στην καταστροφή.  

Περνώντας στο τέλος της επιστολής στο στ. 3,17 ο συγγραφέας δίνει στα λόγια του 

τη μορφή του αποχαιρετιστήριου λόγου/διαθήκης. Οι πιστοί θα είναι «ήδη 

προειδοποιημένοι» όταν θα εμφανιστούν οι άνομοι. Τους προτρέπει να φυλαχτούν 

για να μην παρασυρθούν από την πλάνη και να «μην πέσουν χάνοντας το στήριγμά 

τους», εννοώντας την πίστη τους. Τους εύχεται «να προοδεύουν στη χάρη και στη 

γνώση του Κυρίου και σωτήρα Ιησού Χριστού» χρησιμοποιώντας έτσι ένα 

ομοιοτέλευτο (στ. 3, 18), αφού η επιστολή είχε ξεκινήσει με την ευχή της «βαθειάς 

γνώσης του Θεού και του Κυρίου και σωτήρα Ιησού Χριστού». Οι πιστοί δηλαδή 

καλούνται να προοδεύουν στη χάρη που χορηγεί η γνώση του Κυρίου. Ο Ιησούς 

Χριστός είναι που αποκαλείται Κύριος και σωτήρας και έτσι τονίζεται η θεϊκή του 

υπόσταση. Όπως και στους στ. 1, 1-2 ομοίως και εδώ διαφαίνεται ο θεσμός της 

πατρωνίας. 

Η επιστολή κλείνει με δοξολογία στον Ιησού Χριστό, στον οποίο «ανήκει η δόξα 

και τώρα και πάντα». Η δοξολογία στα περισσότερα κείμενα της Κ.Δ. απευθύνεται 

στον Θεό, ενώ λίγες φορές απευθύνεται στον Χριστό. Το χαρακτηριστικό αυτό 

φανερώνει την ανεπτυγμένη χριστολογία της επιστολής. Στο τέλος παρατίθεται και η 

λέξη «αμήν» που είναι εβραϊκή και σημαίνει «ας γίνει», εκφράζοντας την ευχή του 

συγγραφέα να πραγματοποιηθούν όλα.  
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