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Οι Οι Επιστολές και η Επιστολές και η ΑποκάλυψηΑποκάλυψη  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/845,3157/


 Οι επιστολές του 
Αποστόλου Παύλου είναι 
ζωντανά περιστασιακά 
κείμενα.  

 Ο Παύλος επικοινωνούσε 
με τις εκκλησίες που ίδρυε 
και μοιραζόταν τη χαρά 
τους και τα προβλήματά 
τους.  

 Στις επιστολές του έγραφε 
τις εμπειρίες του και τις 
υποδείξεις του.  

 Μας διασώθηκαν 14 
επιστολές με το όνομά του.  

Τι είναι και γιατί Τι είναι και γιατί 
γράφτηκανγράφτηκαν  

  οι επιστολές του οι επιστολές του 
Αποστόλου Παύλου;Αποστόλου Παύλου;  

http://sotiriapsixis.blogspot.gr/2009/06/blog-post_9463.html


1. Ρωμαίους 

2. Α΄ Κορινθίους 

3. Β΄ Κορινθίους 

4. Γαλάτας 

5. Εφεσίους  

6. Φιλιππησίους 

7. Κολοσσαείς 

8. Α΄ Θεσσαλονικείς 

9. Β΄ Θεσσαλονικείς 

10.Α΄ Τιμόθεον 

11.Β΄ Τιμόθεον 

12.Τίτον  

13.Φιλήμονα  

14.Εβραίους 

Οι επιστολές του Παύλου είναι προς:Οι επιστολές του Παύλου είναι προς:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cf2-KnOjkMcJ:el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF


Ποιες ονομάζονται καθολικές επιστολές και γιατί;Ποιες ονομάζονται καθολικές επιστολές και γιατί;  

 Εκτός από τον Απόστολο Παύλο και οι άλλοι 
Απόστολοι έκαναν περιοδείες και ίδρυαν εκκλησίες.  

 Στις επιστολές τους διδάσκουν, ενισχύουν και 
καθοδηγούν τους νέους πιστούς.  

 Ονομάστηκαν «Καθολικές» γιατί απευθύνονται σε 
όλες τις χριστιανικές κοινότητες και έχουν 
γενικότερο περιεχόμενο.  

 Μας διασώθηκαν 7 τέτοιες επιστολές.  



Ποιες είναι  
οι Καθολικές 
Επιστολές 

1.  Ιακώβου 

2.  Α΄ Πέτρου 

3.  Β΄ Πέτρου 

4.  Α΄ Ιωάννου 

5.  Β΄ Ιωάννου 

6.  Γ΄ Ιωάννου 

7.  Ιούδα 



Ποιο Ποιο είναι το περιεχόμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννηείναι το περιεχόμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη;;  

Η Αποκάλυψη είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και γράφτηκε από τον 
ευαγγελιστή Ιωάννη, στη διάρκεια διωγμών του αυτοκράτορα Δομιτιανού, σε 
σπήλαιο της Πάτμου. Είναι ένα προφητικό, εσχατολογικό βιβλίο.  
Απευθύνεται στους χριστιανούς της Μικράς Ασίας, τους οποίους επιχειρεί να 
ενθαρρύνει, ώστε να υποφέρουν τα σκληρά μαρτύρια που περνούσαν. Τους 
αποκαλύπτει ότι τα βάσανα θα τελειώσουν κάποτε και ότι ο Θεός θα τους χαρίσει 
έναν καλύτερο κόσμο.  
Το κείμενο είναι δύσκολο, γιατί χρησιμοποιεί συμβολική γλώσσα και παραστατικές 
εικόνες. 

http://vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rPn3K42GAcIJ:wwwtaxiarhes.blogspot.com/2011_05_01_archive.html+%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5+%CE%BD%CE%B1+%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%82&cd=15
http://www.imdleo.gr/apocalypse/ap/apoc.html


Τι είναι οι περικοπές ή αναγνώσματα; Ποιες Τι είναι οι περικοπές ή αναγνώσματα; Ποιες 
λέγονται ευαγγελικές και ποιες αποστολικές; λέγονται ευαγγελικές και ποιες αποστολικές;   

Σε κάθε ακολουθία και μυστήριο της Εκκλησίας μας 
διαβάζονται περικοπές (δηλαδή αποσπάσματα από 
την Καινή Διαθήκη) ή αναγνώσματα.  
Οι περικοπές που προέρχονται από τα τέσσερα 
ευαγγέλια ονομάζονται ευαγγελικές περικοπές ή 
ευαγγελικά αναγνώσματα.  
Οι περικοπές που προέρχονται από τις Πράξεις και τις 
Επιστολές ονομάζονται αποστολικές περικοπές ή 
αποστολικά αναγνώσματα. 



Τι είναι το Ευαγγέλιο; Πού τοποθετείται; Τι είναι το Ευαγγέλιο; Πού τοποθετείται;   
Τι είναι τα δώδεκα ευαγγέλια; Τι είναι τα δώδεκα ευαγγέλια;         

Το βιβλίο που περιέχει τις περικοπές από τα 
τέσσερα ευαγγέλια  (που διαβάζονται στις 
λατρευτικές ακολουθίες) ονομάζεται 
Ευαγγέλιο. Είναι τοποθετημένο πάνω στην 
Αγία Τράπεζα και έχει διακοσμημένο 
κάλυμμα. Πιο δίπλα, μέσα στο Αρτοφόριο, 
τοποθετείται η Θεία Κοινωνία για έκτακτες 
περιπτώσεις (π.χ., για βαριά αρρώστους). 
Τα ευαγγελικά αναγνώσματα διαβάζονται 
πάντα από τους ιερείς ή τους διακόνους. 
 
Τα δώδεκα ευαγγέλια είναι 12 ευαγγελικές 
περικοπές που διαβάζονται τη Μεγάλη 
Πέμπτη το βράδυ και αναφέρονται στα 
γεγονότα των Παθών του Χριστού. 

Ευαγγέλιο “Νικηφόρου Φωκά”  
Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/thrisk_b/bm/bm_1-49.pdf


Σε τι στηρίζει η Εκκλησία τη ζωή της; Σε τι στηρίζει η Εκκλησία τη ζωή της;   

Η Εκκλησία στηρίζει τη ζωή της στο λόγο του Θεού (Ευαγγέλιο), και 
στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού (θεία Κοινωνία). 



Τι είναι ο Απόστολος; Τι είναι ο Απόστολος;   

Το βιβλίο που περιέχει τις 
περικοπές από τις Πράξεις και 
τις Επιστολές των Αποστόλων  
(που διαβάζονται στις 
λατρευτικές ακολουθίες) 
λέγεται Απόστολος.  
Τα αποστολικά αναγνώσματα 
διαβάζονται από τους 
ψάλτες. 

Εκδόθηκε το 1585 από το τυπογραφείο 
του Ανδρέα Κουνάδη στη Βενετία. 

http://andronianoi.ucoz.com/news/ekklhsiastik_bibl_a_toy_16oy_ai_na/2010-03-23-5869


TTιι  σημαίνουν σημαίνουν ooι τίτλοι ι τίτλοι των βιβλίων της των βιβλίων της Κ. Διαθήκης;Κ. Διαθήκης;  

 Στα Ευαγγέλια οι τίτλοι των βιβλίων δηλώνουν το 
συγγραφέα τους. Η φράση «κατά Μάρκον» δηλώνει 
ότι το ευαγγέλιο αυτό γράφτηκε από το Μάρκο. 

 Οι Πράξεις των Αποστόλων δηλώνουν το 
περιεχόμενο του βιβλίου. 

 Οι Επιστολές του αποστόλου Παύλου τον 
παραλήπτη της επιστολής. 

 Οι καθολικές Επιστολές με τον τίτλο τους δηλώνουν 
το συγγραφέα.  

 Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ο τίτλος δηλώνει το 
συγγραφέα και το είδος του βιβλίου. 



Πώς Πώς παραπέμπουμε στην Καινή Διαθήκηπαραπέμπουμε στην Καινή Διαθήκη;;  

Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι χωρισμένα σε κεφάλαια, τα οποία 
αποτελούνται από στίχους ή εδάφια. Ο χωρισμός σε κεφάλαια έγινε το 13ο 
αιώνα και σε στίχους το 16ο αιώνα από το Γάλλο εκδότη R. Estienne. Όταν 
θέλουμε να βρούμε ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης, π.χ. Λκ. 1, 26-38, θα ξέρουμε 
ότι: 
 Το Λκ. αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου. 
 Ο αριθμός αμέσως μετά δηλώνει το κεφάλαιο. 
 Ο επόμενος αριθμός ή αριθμοί είναι ο στίχος ή οι στίχοι. 

Όνομα 
βιβλίου 

Λκ. 1, 26-38 Αριθμοί στίχων 



ΣεΣε  ποιαποια  γλώσσαγλώσσα  γράφτηκανγράφτηκαν  τατα  βιβλίαβιβλία  τηςτης  ΚαινήςΚαινής  
ΔιαθήκηςΔιαθήκης  καικαι  ποιαποια  τατα  πρώταπρώτα  χειρόγραφαχειρόγραφα  τηςτης;;  

Όλα τα βιβλία γράφτηκαν στην 
ελληνιστική κοινή γλώσσα που 
ήταν η διεθνής γλώσσα της 
εποχής.  
Από το 2ο μ.Χ. αιώνα άρχισαν 
να μεταφράζονται και σε άλλες 
γλώσσες. Σήμερα η Καινή 
Διαθήκη είναι μεταφρασμένη 
σε πάνω από 1.600 γλώσσες.  

Η Βίβλος του Γουτεμβέργιου 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7+%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82&hl=el&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=yVjmskSNC8JhpM:&imgrefurl=http://kodikosdaskalos.blogspot.com/2009/09/2.html&docid=wzQCq3K0v_MN2M&w=321&h=400&ei=B3J0Tt6OJMfTsga3rKyJCw&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=117&dur=2656&hovh=251&hovw=201&tx=119&ty=150&page=1&tbnh=130&tbnw=104&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1024&bih=593


ΣεΣε  τιτι  υλικόυλικό  πρωτογράφτηκανπρωτογράφτηκαν  τατα  βιβλίαβιβλία  τηςτης  
ΚαινήςΚαινής  ΔιαθήκηςΔιαθήκης;;  ΤιΤι  ήτανήταν  τατα  ειλητάριαειλητάρια;;    

Τα κείμενα της Καινής 
Διαθήκης αρχικά γράφονταν σε 
φύλλα παπύρου, ενός φυτού 
που φυόταν στις όχθες του 
Νείλου ποταμού, στην 
Αίγυπτο. Τα φύλλα αυτά τα 
κολλούσαν το ένα δίπλα στο 
άλλο και, καθώς ήταν ενωμένα, 
τα τύλιγαν σε κυλινδρικά 
ραβδιά. Αυτά ήταν τα 
ειλητάρια, δηλαδή τα 
τυλιχτάρια. 

http://www.ryanrodrickbeiler.com/keyword/book/3/1296530848_GSX8nHh


ΠοιοΠοιο  είναιείναι  τοτο  παλαιότεροπαλαιότερο  κομμάτικομμάτι  τηςτης  ΚαινήςΚαινής  
ΔιαθήκηςΔιαθήκης  πουπου  διασώζεταιδιασώζεται;;    

Το Θραύσμα του Αγίου Ιωάννου ( 
Saint John) γνωστό ως P52, 
διαστάσεων μόλις 3,5 επί  2,5 ίντσες (9 
επί  6,4 cm) στο πλατύτερο της 
μέγεθος είναι γενικά αποδεκτό ως η 
παλαιότερη υπάρχουσα καταγραφή 
ενός κανονικού κειμένου της Καινής 
Διαθήκης. Διατηρείται στη Βιβλιοθήκη 
John Rylands στο Μάντσεστερ. Η 
εμπρόσθια όψη περιλαμβάνει τις 
γραμμές από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη 
18:31-33, στα ελληνικά, και το πίσω 
μέρος (οπίσθια όψη) περιλαμβάνει τις 
γραμμές από τους  στίχους 37-38. 

http://www.hellinon.net/ANEOMENA/Grafistiki.htm


ΤιΤι  ήτανήταν  οιοι  περγαμηνέςπεργαμηνές;;  ΤιΤι  ήτανήταν  τοτο  τετράδιοτετράδιο  καικαι  οιοι  κώδικεςκώδικες;;    

Επειδή ο πάπυρος δεν ήταν ανθεκτικός, χρησιμοποιήθηκε η περγαμηνή. Η 
περγαμηνή προερχόταν από επεξεργασμένο δέρμα ζώου (κατσίκας, βοδιού κ.ά.). 
Τα τέσσερα φύλλα διπλωμένα στη μέση έδιναν ένα τεύχος με οκτώ φύλλα, που 
ονομαζόταν τετράδιο (τετράς διά δύο). Πολλά τετράδια ραμμένα μαζί στη ράχη 
αποτελούσαν τον κώδικα (codex = δεμένο βιβλίο). Κώδικας δηλαδή σήμαινε  
χειρόγραφο βιβλίο με φύλλα. Γνωστοί κώδικες είναι ο Σιναϊτικός, ο Βατικανός κ.ά. 

Τετράδιο  
Κώδικας Καλλιγραφημένος κώδικας 

http://agapotabiblia.blogspot.gr/p/blog-page_31.html
http://1dimplagiarist.blogspot.gr/2011/11/3.html
http://texnis-egkwmio.blogspot.gr/2010/02/blog-post_19.html


Τι είναι τα “Απόκρυφα” βιβλία της Κ. Διαθήκης;  Τι είναι τα “Απόκρυφα” βιβλία της Κ. Διαθήκης;    
Για ποιο λόγο γράφτηκαν; Για ποιο λόγο γράφτηκαν;   

Πρόκειται για φανταστικά και νόθα βιβλία, τα οποία άρχισαν να εμφανίζονται κατά το 
2ο μ.Χ. αιώνα. Διακρίνονται σε Ευαγγέλια, Πράξεις των Αποστόλων και Επιστολές. Ήταν 
όμως το περιεχόμενό τους τόσο νόθο και ψεύτικο, που από την αρχή χαρακτηρίστηκαν 
πλαστά, χωρίς κανένα ίχνος θεοπνευστίας. Έτσι αποκλείστηκαν από την Αγία Γραφή.  
Τα περισσότερα αποτελούν ανθρώπινες προσπάθειες για να συμπληρώσουν τα κενά 
των αφηγήσεων της Καινής Διαθήκης για τη ζωή του Ιησού, τις περισσότερες φορές 
εσκεμμένες.  
Επίσης είχαν σκοπό να διαδώσουν αιρετικές διδασκαλίες που δεν είχαν καμιά σχέση 
με την αληθινή πίστη. 
Η Εκκλησία μας, για να ξεχωρίσει τα γνήσια βιβλία της Καινής Διαθήκης από τα μη 
γνήσια, καθόρισε τα 27 αυτά βιβλία ως τα μόνα αληθινά.  
 
Μερικά από τα περισσότερο γνωστά απόκρυφα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι τα εξής: 
 

• Το Ευαγγέλιο του Νικόδημου, Το Πρωτευαγγέλιο του Ιάκωβου, Το Ευαγγέλιο του Ιούδα,  Η κοίμηση της 
Μαρίας, Το κατά Εβραίους ευαγγέλιο, Το ευαγγέλιο των Εβιονιτών, Το ευαγγέλιο των Αιγυπτίων, Το 
ευαγγέλιο του Πέτρου, Το κατά Ματθαίον ψευδευαγγέλιο, Το κατά Θωμά ευαγγέλιο, Η γέννηση της Μαρίας, 
Το Αραβικό ευαγγέλιο της γεννήσεως, Το ευαγγέλιο του Ιωσήφ του Τέκτονα.  

• Η αποκάλυψη του Πέτρου. 
• Πράξεις του Παύλου, Πράξεις του Πέτρου, Πράξεις του Ιωάννου, Πράξεις του Ανδρέα, Πράξεις του Θωμά. 
• Επιστολή του Πέτρου στον Ιάκωβο, Η από Λαοδίκεια επιστολή, Επιστολές του Παύλου προς Σενέκα. 
• Τα γράμματα του Αβγάρου. 



Πρώτος ο Μ. Αθανάσιος χρησιμοποιεί τον όρο 
κανών προς δήλωση του σώματος των βιβλίων 
της Αγίας Γραφής ή κατ' άλλους, για να 
δηλώσει τα έγκυρα βιβλία της Αγίας Γραφής 
σε αντίθεση με τα "απόκρυφα" ή 
"ακανόνιστα". 
“Τοσαῦτα καὶ τὰ τῆς Καινῆς Διαθήκης βιβλία 
τά γε κανονιζόμενα, καὶ  τῆς πίστεως ἡμῶν 
οἱονεὶ  ἀκροθίνια ἤ ἄγκυραι καὶ ἐρείσματα” 
("Σύνοψις" [επίτομος της Θείας Γραφής, Παλαιάς και Νέας 
Διαθήκης], PG 28, 293) . 

"βιβλία τούτων ἔξωθεν, οὐ κανoνιζόμενα" (39η  

Εορταστική Επιστολή,75) 
 

Στην Τοπική Σύνοδο της Λαοδίκειας του 363 
γίνεται αναφορά στα «κανονικὰ [βιβλία] 
τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης» και 
παρατίθεται η λίστα (κανών) αυτών των 
κανονικών βιβλίων. 

Η διαμόρφωση του Κανόνα  της Κ. ΔιαθήκηςΗ διαμόρφωση του Κανόνα  της Κ. Διαθήκης  

http://picasaweb.google.gr/tbzergastiri3/fsVtkH


Τι είναι οι Τι είναι οι ΔευτεροΔευτερο--παύλειεςπαύλειες    ή ή ΜεταΜετα--παύλειεςπαύλειες  Επιστολές;Επιστολές;  

Λέγονται έτσι διότι - κατά τους 
περισσότερους ερευνητές - τις 
συναρμολόγησαν ή τις 
έγραψαν αργότερα μαθητές, 
συνεργάτες ή μελετητές του 
απ. Παύλου. 
Αυτό δεν μειώνει την 
αυθεντικότητα και αξία τους. 
Περιλήφθηκαν στην Καινή 
διαθήκη, διότι περιέχουν και 
διδάσκουν την αληθινή πίστη, 
όπως και τα άλλα βιβλία της. 

ΒΒ΄ ΄ προς Θεσσαλονικείςπρος Θεσσαλονικείς  

Προς Προς ΕφεσίουςΕφεσίους  

Προς Προς ΚολοσσαείςΚολοσσαείς  

Α΄ Α΄ προς προς ΤιμόθεονΤιμόθεον  

Β΄ Β΄ προς προς ΤιμόθεονΤιμόθεον  

Προς Προς ΤίτονΤίτον  

Προς ΕβραίουςΠρος Εβραίους  



Το χωρίο α' είναι Α Κορινθίους, 13, 4-7: 
«Εκείνος που αγαπάει είναι μεγαλόψυχος και ανεκτικός· γίνεται ευεργετικός και 
ωφέλιμος. Η αγάπη δε φθονεί, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν 
κάνει ασχήμιες, δε ζητά το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε λογαριάζει το κακό, 
δε χαίρει για το κακό, αλλά χαίρει όταν βλέπει την αλήθεια· όλα τα ανέχεται, όλα 
τα πιστεύει, ελπίζει για κάθε τι, όλα τα υπομένει».  
 
Το χωρίο β'είναι Α Ιωάννη, 4, 8-9: 
«Όποιος δεν αγαπάει δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Με τούτο 
φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σ' εμάς: ότι τον Υιό του το μονογενή έστειλε ο 
Θεός στον κόσμο, για να ζήσουμε μέσα σ‘ αυτόν». 

Δύο χωρία της Κ. Διαθήκης αρχίζουν και τελειώνουν έτσι: α) «Εκείνος που 
αγαπάει... υπομένει», β) «Ο Θεός είναι αγάπη... μέσα σ' αυτόν». Το α‘ είναι 
από την Α προς Κορινθίους επιστολή, κεφ. 13, το β' από την Α επιστολή του 
Ιωάννη, κεφ. 4. Βρείτε τα χωρία, γράψτε τα ολόκληρα και σημειώστε ακριβώς 
τις παραπομπές. 

Επεξεργάζομαι τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίουΕπεξεργάζομαι τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου  



Η προς Φιλήμονα επιστολή είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Παύλου 
και απευθύνεται σε έναν πλούσιο χριστιανό, το Φιλήμονα. 
Το θέμα της είναι η επιστροφή ενός δούλου, του Ονήσιμου, που είχε 
δραπετεύσει από το χριστιανό αυτόν. Ο δραπέτης Ονήσιμος γνωρίστηκε με το 
φυλακισμένο Παύλο στην Έφεσο, δέχθηκε το κήρυγμά του και έγινε χριστιανός. 
Ο απόστολος λοιπόν εφοδιάζει τον Ονήσιμο με αυτή τη συστατική επιστολή 
και τον στέλνει πίσω στον κύριό του, παρακαλώντας τον να τον κάνει δεκτό. 
Πρόσθετες Πληροφορίες 
Η επιστολή αυτή είναι γραμμένη με μεγάλη λεπτότητα και τρυφερότητα και 
μας φανερώνει την αγάπη του Παύλου για έναν άνθρωπο που ήταν δούλος, 
αλλά στον καινούριο κόσμο του Θεού οι διακρίσεις παύουν να υφίστανται και 
καταργούνται. Παράλληλα ο απόστολος μας αποδεικνύει ότι ξέρει να 
χειρίζεται με επιδεξιότητα υποθέσεις καθημερινής ζωής. 

Διαβάστε στην Κ. Διαθήκη την προς Φιλήμονα επιστολή του 
αποστόλου Παύλου. Για ποιο λόγο την έγραψε; Ποια 
συναισθήματά του φανερώνονται σ' αυτήν; 


