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Η πρώτη από τις καθολικές επιστολές 

έχει ως αποστολέα τον Ιάκωβο, ο οποί-
ος προσδιορίζεται ως "δούλος του Θε-
ού και του Κυρίου Ιησού Χριστού" και 
απευθύνεται στους Χριστιανούς που εί-
ναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. 
Πρόκειται προφανώς για τον αδελφό-
θεο Ιάκωβο, Το παραινετικό και προ-
τρεπτικό ύφος της και ο αυθεντικός 
τρόπος με τον οποίον εκφράζεται ο 
συγγραφέας της, δείχνουν πράγματι ό-
τι το κείμενο αυτό προέρχεται από μια 
ηγετική μορφή της πρώτης εκκλησίας, 
μορφή που είχε σεβαστή θέση στις συ-
νειδήσεις των αναγνωστών. 
 
Τα θέματα που αναπτύσσονται στην ε-
πιστολή είναι τα ακόλουθα:  
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α) Το νόημα των πειρασμών και ο τρό-
πος αντιμετώπισης τους.  
β) Η διαγωγή των πλουσίων έναντι των 
φτωχών της κοινότητας και η μερολη-
πτική προς τους πλουσίους στάση ορι-
σμένων διδασκάλων.  
 
γ) Η σημασία των έργων για την πίστη. 
Πολλές δοκιμασίες της κοινότητας 
προέρχονται από την αδυναμία μελών 
της να χαλιναγωγήσουν τη γλώσσα 
τους, ενώ τέλειος είναι αυτός που ε-
λέγχει τη γλώσσα του 
 
. δ) Πραγματική σοφία είναι αυτή που 
προέρχεται από το Θεό και εκδηλώνε-
ται με ανάλογο τρόπο ζωής.  
 
ε) Η προσκόλληση στα αγαθά του κό-
σμου αποβαίνει τελικά έχθρα προς το 
Θεό. Η κρίση όμως του Θεού θα είναι 
αυστηρή για όσους παραγνωρίζουν το 
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θέλημα του και στηριζόμενοι στις δικές 
τους δυνάμεις κάνουν σχέδια που αντι-
στρατεύονται την εντολή του Θεού. 
 
 στ) Οι πιστοί πρέπει να δείξουν καρτε-
ρία γιατί πλησιάζει η κρίση, να προσεύ-
χονται, να εξομολογούνται τα αμαρτή-
ματα τους και να προσπαθούν να επα-
ναφέρουν τους αμαρτωλούς από την 
πλάνη στην οδό του Θεού.  
 
Όταν ο Ιάκωβος υπογραμμίζει ότι «ο 
άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα κι 
όχι μόνο από την πίστη» (2,24) δεν 
στρέφεται κατά της γνωστής παύλειας 
διδασκαλίας, αλλά κατά της παρερμη-
νείας της από ορισμένους χριστιανούς. 
Όσο κι αν ο τόνος είναι διαφορετικός 
στους δύο συγγραφείς, ο Απόστολος 
Παύλος τονίζει ιδιαίτερα την πίστη, ο Ι-
άκωβος τα έργα. Πρόκειται για την ίδια 
διδασκαλία και στους δύο, για την πί-



Ἐπιστολή Ἰακώβου, Ἀδελφοθέου 

~ 6 ~ 
 

στη που εκδηλώνεται με έργα. Ούτε 
για τον Παύλο είναι δυνατή η πίστη που 
δεν «εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη» 
(Γαλ 5,6), ούτε για τον Ιάκωβο μπορούν 
να υπάρχουν έργα χωρίς πίστη. Όπως η 
πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή (Ιακ 
2,26), έτσι και τα έργα, ιδίως τα έργα 
του νόμου, δεν σώζουν τον άνθρωπο 
αν δεν έχει πίστη στον Ιησού Χριστό. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Χαιρετισμός 

1 Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του 
Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις δώδε-
κα φυλές που είναι στη διασπορά. χαί-
ρετε.  

Πίστη και σοφία 
 

2 Όλη τη χαρά να θεωρήσετε πως έχε-
τε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε μέσα 
σε ποικίλες δοκιμασίες, 3 γνωρίζοντας 
ότι η δοκιμή της πίστης σας κατεργά-
ζεται υπομονή. 4 Και η υπομονή ας έχει 
έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ο-
λόκληροι, χωρίς να σας λείπει τίποτε. 5 
Και αν κάποιος από εσάς έχει έλλειψη 
σοφίας, ας ζητά από το Θεό που δίνει 
σε όλους απλόχερα και χωρίς να επι-
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πλήττει, και θα του δοθεί. 6 Ας ζητάει 
όμως με πίστη, χωρίς καθόλου να αμφι-
βάλλει. Γιατί αυτός που αμφιβάλλει 
μοιάζει με κύμα της θάλασσας, που κι-
νείται και ωθείται από τον άνεμο εδώ κι 
εκεί. 7 Ας μη νομίζει, βεβαίως, ο άν-
θρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από 
τον Κύριο. 8 είναι άνθρωπος δίγνωμος, 
ακατάστατος σε όλες τις οδούς του.  

Η πλεονεκτική θέση των φτωχών 
απέναντι στούς πλουσίους 

 
9 Ας καυχιέται, λοιπόν, ο αδελφός ο τα-
πεινός στην ανύψωσή του, 10 και ο 
πλούσιος στην ταπείνωσή του, γιατί 
σαν άνθος χορταριού θα παρέλθει. 11 
Γιατί ανάτειλε ο ήλιος μαζί με τον καύ-
σωνα και ξέρανε το χορτάρι και το άν-
θος του κατέπεσε και η ομορφιά της ό-
ψης του χάθηκε. Έτσι και ο πλούσιος 
θα μαραθεί μέσα στις πορείες της ζωής 
του. 
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Η αιτία των δοκιμασιών 
 
 12 Μακάριος είναι ο άνθρωπος που υ-
πομένει δοκιμασία, γιατί όταν γίνει δό-
κιμος, θα λάβει το στέφανο της ζωής, 
τον οποίο ο Κύριος υποσχέθηκε σ’ αυ-
τούς που τον αγαπούν. 13 Κανείς, όταν 
πειράζεται, ας μη λέει: «Από το Θεό 
πειράζομαι». Γιατί ο Θεός δεν πειράζε-
ται από κακά και αυτός δεν πειράζει κα-
νέναν. 14 Αλλά καθένας πειράζεται από 
τη δική του επιθυμία, όταν έλκεται ι-
σχυρά και δελεάζεται. 15 Έπειτα η επι-
θυμία, όταν συλλάβει, γεννά την αμαρ-
τία. και η αμαρτία, όταν αποπερατωθεί, 
γεννά το θάνατο.  
 
Έμπρακτη εφαρμογή του λόγου του 
Θεού 
 
16 Μην πλανιέστε, αδελφοί μου αγαπη-
τοί. 17 Κάθε δόση αγαθή και κάθε δώ-
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ρο τέλειο είναι από επάνω και κατεβαί-
νει από τον Πατέρα των φώτων, κοντά 
στον οποίο δεν υπάρχει παραλλαγή φω-
τεινότητας ή σκιά που να πέφτει από 
την περιστροφή ουράνιων σωμάτων. 18 
Επειδή το θέλησε, μας γέννησε με το 
λόγο της αλήθειας, για να είμαστε μια 
κάποια απαρχή των κτισμάτων του. 19 
Να ξέρετε αυτά, αδελφοί μου αγαπη-
τοί: ας είναι, λοιπόν, κάθε άνθρωπος 
γρήγορος στο να ακούσει, αργός στο 
να μιλήσει, αργός στην οργή. 20 Γιατί η 
οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη 
δικαιοσύνη του Θεού. 21 Γι’ αυτό, να α-
ποβάλετε κάθε ρύπο και κάθε περίσ-
σευμα κακίας, και με πραότητα να δε-
χτείτε το λόγο που φυτεύτηκε μέσα 
σας, ο οποίος δύναται να σώσει τις ψυ-
χές σας. 22 Να γίνεστε όμως εκτελε-
στές του λόγου και όχι μόνο ακροατές, 
εξαπατώντας τους εαυτούς σας. 23 
Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής του 



Ἐπιστολή Ἰακώβου, Ἀδελφοθέου 

~ 11 ~ 
 

λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιά-
ζει με άνθρωπο που παρατηρεί το πρό-
σωπο με το οποίο γεννήθηκε σε καθρέ-
φτη. 24 Γιατί παρατήρησε τον εαυτό 
του και μετά απομακρύνθηκε, και αμέ-
σως ξέχασε ποιος ήταν. 25 Εκείνος ό-
μως που έσκυψε από πάνω και είδε 
προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της 
ελευθερίας και παράμεινε, ο οποίος δεν 
έγινε ακροατής που λησμονεί αλλά ε-
κτελεστής του έργου, αυτός θα είναι 
μακάριος κατά την εκτέλεσή του. 26 
Αν κάποιος νομίζει πως είναι θρήσκος 
και δε χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλ-
λά απατά την καρδιά του, αυτού η θρη-
σκεία είναι μάταιη. 27 Θρησκεία καθα-
ρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και 
Πατέρα είναι αυτή: το να επισκέπτεται 
κανείς ορφανούς και χήρες μέσα στη 
θλίψη τους, και να τηρεί τον εαυτό του 
άσπιλο από τον κόσμο. 
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Κεφαλαιο β΄. 
 

Μεροληψία σε βάρος των φτωχών 
 
1 Αδελφοί μου, μην έχετε με προσωπο-
ληψίες την πίστη του ένδοξου Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού. 2 Γιατί αν εισέλθει 
στη συναγωγή σας ένας άντρας με 
χρυσό δαχτυλίδι και με ένδυμα λαμπρό, 
εισέλθει επίσης και ένας φτωχός με ρυ-
παρό ένδυμα, 3 και δώσετε προσοχή σ’ 
αυτόν που φορά το ένδυμα το λαμπρό 
και του πείτε: «Εσύ κάθισε εδώ καλά», 
και στο φτωχό πείτε: «Εσύ στάσου όρ-
θιος εκεί ή κάθισε μπροστά και κάτω α-
πό το υποπόδιό μου», 4 δεν κάνατε διά-
κριση μέσα σας και δε γίνατε κριτές με 
διαλογισμούς κακούς; 5 Ακούστε, α-
δελφοί μου αγαπητοί: ο Θεός δεν εξέ-
λεξε τους φτωχούς ως προς τον κό-
σμο, να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και 
κληρονόμοι της βασιλείας που υποσχέ-
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θηκε σ’ αυτούς που τον αγαπούν; 6 Αλ-
λά εσείς ατιμάσατε τον φτωχό. Οι 
πλούσιοι δε σας καταδυναστεύουν και 
αυτοί δε σας σέρνουν στα δικαστήρια; 
7 Αυτοί δε βλαστημούν το καλό όνομα 
το οποίο κλήθηκε πάνω σας; 8 Αν βέ-
βαια εκτελείτε το βασιλικό νόμο κατά 
τη Γραφή, Να αγαπήσεις τον πλησίον 
σου σαν τον εαυτό σου, καλά κάνετε. 9 
Αν όμως προσωποληπτείτε, εργάζεστε 
αμαρτία και ελέγχεστε από το νόμο ως 
παραβάτες. 10 Γιατί όποιος τηρήσει ό-
λο το νόμο και φταίξει σε ένα σημείο έ-
χει γίνει ένοχος σε όλα. 11 Γιατί εκεί-
νος που είπε μη μοιχεύσεις είπε και μη 
φονεύσεις. Αν λοιπόν δε μοιχεύεις αλλά 
φονεύεις, έχεις γίνει παραβάτης του 
νόμου. 12 Έτσι να μιλάτε και έτσι να ε-
νεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να 
κρίνεστε μέσω νόμου ελευθερίας. 13 
Γιατί η κρίση θα είναι ανελέητη σ’ αυ-
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τόν που δεν έκανε έλεος. Το έλεος 
καυχιέται ενάντια στην κρίση.  
 

Πίστη και έργα 
 

14 Τι το όφελος, αδελφοί μου, αν κά-
ποιος λέει πως έχει πίστη αλλά δεν έχει 
έργα; Μήπως δύναται η πίστη να τον 
σώσει; 15 Αν ένας αδελφός ή μια αδελ-
φή είναι γυμνοί και τους λείπει η καθη-
μερινή τροφή, 16 και τους πει κάποιος 
από εσάς: «Πηγαίνετε με ειρήνη, να 
θερμαίνεστε και να χορταίνετε», αλλά 
δεν τους δώσετε τα αναγκαία για το 
σώμα, τι το όφελος; 17 Έτσι και η πί-
στη, αν δεν έχει έργα, είναι νεκρή από 
μόνη της. 18 Αλλά κάποιος θα πει: «Ε-
σύ έχεις πίστη, κι εγώ έχω έργα». Δείξε 
μου την πίστη σου χωρίς τα έργα, κι ε-
γώ θα σου δείξω από τα έργα μου την 
πίστη. 19 Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι 
ο Θεός. καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια 
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πιστεύουν και φρίττουν. 20 Θέλεις λοι-
πόν να γνωρίσεις, ω άνθρωπε κενέ, ότι 
η πίστη χωρίς τα έργα είναι αδρανής; 
21 Ο Αβραάμ ο πατέρας μας δε δικαιώ-
θηκε από τα έργα, επειδή πρόσφερε 
τον Ισαάκ το γιο του πάνω στο θυσια-
στήριο; 22 Βλέπεις ότι η πίστη συνερ-
γούσε με τα έργα του και από τα έργα 
η πίστη τελειοποιήθηκε. 23 Και έτσι εκ-
πληρώθηκε η Γραφή που λέει: Πίστεψε 
τότε ο Αβραάμ στο Θεό και του λογαρι-
άστηκε για δικαίωση και καλέστηκε φί-
λος Θεού. 24 Βλέπετε ότι από έργα δι-
καιώνεται ο άνθρωπος και όχι από πί-
στη μόνο. 25 Όμοια επίσης και η Ραάβ 
η πόρνη δε δικαιώθηκε από έργα, επει-
δή υποδέχτηκε τους αγγελιοφόρους 
και τους έβγαλε από άλλη οδό; 26 Γιατί 
όπως ακριβώς το σώμα χωρίς πνεύμα 
είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς έργα 
είναι νεκρή. 
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Κεφάλαιο Γ΄ 
 

Αχαλίνωτη γλώσσα 
 

1 Ας μη γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, αδελ-
φοί μου, γιατί ξέρετε ότι μεγαλύτερη 
καταδίκη θα λάβουμε. 2 Γιατί σε πολλά 
φταίμε όλοι. Αν κάποιος δε φταίει στα 
λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, 
δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο του 
το σώμα. 3 Και αν βάζουμε τα χαλινά-
ρια των ίππων στα στόματά τους, για 
να υποτάσσονται αυτοί σ’ εμάς, τότε 
διευθύνουμε όλο το σώμα τους. 4 Ιδού 
και τα πλοία, ενώ είναι τόσο μεγάλα και 
ωθούνται από σφοδρούς ανέμους, δι-
ευθύνονται από ένα πολύ μικρό πηδά-
λιο όπου θέλει η επιθυμία εκείνου που 
τα κατευθύνει. 5 Έτσι και η γλώσσα εί-
ναι μικρό μέλος, αλλά καυχιέται μεγάλα 
πράγματα. Ιδού, πόσο μικρή φωτιά ανά-
βει και κατακαίει πόσο μεγάλο δάσος! 6 
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Και η γλώσσα είναι φωτιά. Η γλώσσα 
καθίσταται ο κόσμος της αδικίας ανά-
μεσα στα μέλη μας, αυτή που σπιλώνει 
όλο το σώμα και φλογίζει τον κύκλο 
της ανθρώπινης ζωής και φλογίζεται α-
πό τη γέεννα. 7 Γιατί κάθε άγρια φύση 
θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλάσ-
σιων ζώων δαμάζεται και έχει δαμαστεί 
από τη φύση την ανθρώπινη, 8 αλλά τη 
γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δε 
δύναται να τη δαμάσει. Είναι ακατά-
στατο κακό, γεμάτη από δηλητήριο θα-
νατηφόρο. 9 Με αυτήν ευλογούμε τον 
Κύριο και Πατέρα, και με αυτήν καταρι-
όμαστε τους ανθρώπους που έχουν γί-
νει καθ’ ομοίωση του Θεού. 10 Από το 
ίδιο στόμα εξέρχεται ευλογία και κατά-
ρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, αυτά έτσι 
να γίνονται. 11 Μήπως η πηγή από το ί-
διο άνοιγμα αναβρύζει το γλυκό και το 
πικρό νερό; 12 Μήπως δύναται, αδελ-
φοί μου, η συκιά να κάνει ελιές ή η άμ-



Ἐπιστολή Ἰακώβου, Ἀδελφοθέου 

~ 18 ~ 
 

πελος σύκα; Ούτε το αλμυρό δύναται 
να κάνει γλυκό νερό. 

Ουράνια σοφία 
 
13 Ποιος είναι σοφός και επιστήμονας 
μεταξύ σας; Ας δείξει από την καλή 
συμπεριφορά του τα έργα του με πραό-
τητα σοφίας. 14 Αν όμως έχετε πικρή 
ζήλια και φατριασμό μέσα στην καρδιά 
σας, μην καυχιέστε και μην ψεύδεστε 
ενάντια στην αλήθεια.15 Δεν είναι αυτή 
η σοφία που κατεβαίνει από επάνω, αλ-
λά είναι επίγεια, ψυχική, δαιμονιώδης. 
16 Γιατί όπου υπάρχει ζήλια και φατρια-
σμός, εκεί υπάρχει ακαταστασία και κά-
θε φαύλο πράγμα. 17 Ενώ η σοφία από 
επάνω, πρώτα αφενός είναι αγνή, έπει-
τα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, γεμάτη 
από έλεος και καρπούς αγαθούς, αμε-
ρόληπτη, ανυπόκριτη. 18 Και ο καρπός 
της δικαιοσύνης σπείρεται με ειρήνη α-
πό αυτούς που πράττουν την ειρήνη. 
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Κεφάλαιο Δ΄ 

 
Η πιστότητα στο Θεό 

 
1 Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και 
από πού οι μάχες μεταξύ σας; Όχι από 
εδώ, από τις ηδονές σας που μάχονται 
μέσα στα μέλη σας; 2 Επιθυμείτε και 
δεν έχετε. Φονεύετε και ζηλεύετε, και 
δε δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και 
πολεμάτε. Δεν έχετε γιατί δε ζητάτε. 3 
Ζητάτε και δε λαβαίνετε, γιατί κακώς 
ζητάτε, για να δαπανήσετε στις ηδονές 
σας. 4 Μοιχαλίδες ψυχές, δεν ξέρετε 
ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα στο 
Θεό; Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φί-
λος του κόσμου καθίσταται εχθρός του 
Θεού. 5 Ή νομίζετε ότι μάταια η Γραφή 
λέει: «Ο Θεός με ζηλοτυπία ποθεί σφο-
δρά το πνεύμα που το κατοίκισε μέσα 
μας», 6 ενώ δίνει μεγαλύτερη χάρη; Γι’ 
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αυτό λέει: Ο Θεός στους υπερήφανους 
αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δί-
νει χάρη. 7 Υποταχτείτε λοιπόν στο Θε-
ό, αλλά αντισταθείτε στο Διάβολο και 
θα φύγει από εσάς. 8 Πλησιάστε το Θε-
ό και θα πλησιάσει σ’ εσάς. Καθαρίστε 
τα χέρια σας, αμαρτωλοί, και αγνίστε 
τις καρδιές σας, δίγνωμοι. 9 Συντρι-
φτείτε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέ-
λιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η 
χαρά σε κατήφεια. 10 Ταπεινωθείτε 
μπροστά στον Κύριο και θα σας υψώ-
σει.  
 

 
Η κατάκριση 

 
11 Μην καταλαλείτε ο ένας τον άλλον, 
αδελφοί. Αυτός που καταλαλεί τον α-
δελφό του ή κρίνει τον αδελφό του κα-
ταλαλεί το νόμο και κρίνει το νόμο. Αν 
όμως κρίνεις το νόμο, δεν είσαι εκτελε-
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στής του νόμου αλλά κριτής του. 12 Έ-
νας είναι ο νομοθέτης και κριτής, εκεί-
νος που δύναται να σώσει και να κατα-
στρέψει. Ενώ εσύ ποιος είσαι που κρί-
νεις τον πλησίον σου;  
 

Αποφυγή της αλαζονείας 
 

13 Ελάτε τώρα όσοι λέτε: «Σήμερα ή 
αύριο θα πορευτούμε σ’ αυτήν την πό-
λη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και 
θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε» 
14 – οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που 
θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας. 
Γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο 
και έπειτα αφανίζεται. 15 Αντί να λέτε: 
«Αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε 
και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο». 16 Τώ-
ρα όμως καυχιέστε μέσα στις αλαζονεί-
ες σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους 
είναι κακή. 17 Για όποιον, λοιπόν, ξέρει 
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να κάνει το καλό και δεν το κάνει, γι’ 
αυτόν είναι αμαρτία. 

 
Κεφάλαιο Ε΄ 

 
Η σκληρότητα των πλουσίων 

 
1 Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε 
κραυγάζοντας γοερά για τις ταλαιπωρί-
ες σας που επέρχονται. 2 Ο πλούτος 
σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έ-
χει φάει ο σκόρος. 3 Ο χρυσός σας και 
ο άργυρος έχουν σκουριάσει, και η 
σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντί-
ον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν 
φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες η-
μέρες. 4 Ιδού, ο μισθός των εργατών 
που θέρισαν τα χωράφια σας και που 
τους τον έχετε στερήσει κράζει, και οι 
κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει 
στα αυτιά του Κυρίου Σαβαώθ. 5 Ζήσα-
τε τρυφηλή ζωή πάνω στη γη και σπα-
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ταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας για 
την ημέρα της σφαγής. 6 Καταδικάσα-
τε, φονεύσατε τον δίκαιο. Δε σας αντι-
στέκεται.  
 

Προτροπη για υπομονή 
 
7 Μακροθυμήστε λοιπόν, αδελφοί, ως 
την παρουσία του Κυρίου. Ιδού, ο γε-
ωργός αναμένει τον πολύτιμο καρπό 
της γης, περιμένοντάς τον με μακρο-
θυμία, ωσότου λάβει πρώιμη και όψιμη 
βροχή . 8 Μακροθυμήστε και εσείς, 
στηρίξτε τις καρδιές σας, γιατί η πα-
ρουσία του Κυρίου έχει πλησιάσει. 9 
Μη στενάζετε, αδελφοί, ο ένας εναντί-
ον του άλλου, για να μην κατακριθείτε. 
ιδού, ο κριτής έχει σταθεί μπροστά στις 
θύρες. 10 Αδελφοί, λάβετε ως υπόδειγ-
μα της κακοπάθειας και της μακροθυμί-
ας τους προφήτες που λάλησαν στο ό-
νομα του Κυρίου. 



Ἐπιστολή Ἰακώβου, Ἀδελφοθέου 

~ 24 ~ 
 

 
11 Ιδού, μακαρίζουμε αυτούς που υπέ-
μειναν. Την υπομονή του Ιώβ την ακού-
σατε και το τέλος του Κυρίου το είδα-
τε, γιατί ο Κύριος είναι πολυεύσπλα-
χνος και οικτίρμονας.  
 

Γενικές προτροπές 
 
12 Προπάντων όμως, αδελφοί μου, μην 
ορκίζεστε μήτε στον ουρανό μήτε στη 
γη μήτε κανέναν άλλο όρκο. Αλλά ας 
είναι το ναι ναι και το όχι όχι, για να 
μην πέσετε σε κατάκριση. 13 Κακοπα-
θεί κανείς μεταξύ σας; Ας προσεύχε-
ται. Ευθυμεί κανείς; Ας ψάλλει. 14 Α-
σθενεί κανείς μεταξύ σας; Ας προσκα-
λέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησί-
ας και ας προσευχηθούν επάνω του, α-
φού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα 
του Κυρίου. 15 Και η προσευχή της πί-
στης θα σώσει τον αποκαμωμένο ασθε-
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νή και θα τον σηκώσει ο Κύριος. Κι αν 
έχει κάνει αμαρτίες, θα του αφεθούν. 
16 Εξομολογείστε, λοιπόν, ο ένας στον 
άλλο τις αμαρτίες σας και προσεύχε-
στε ο ένας για τον άλλο, για να για-
τρευτείτε. Είναι πολύ ισχυρή, όταν ε-
νεργείται η δέηση ενός δικαίου. 17 Ο 
Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής μ’ ε-
μάς, και προσευχήθηκε ένθερμα να μη 
βρέξει, και δεν έβρεξε πάνω στη γη τρί-
α έτη και έξι μήνες. 18 Και πάλι προ-
σευχήθηκε, και ο ουρανός έδωσε βρο-
χή και η γη βλάστησε τον καρπό της. 
19 Αδελφοί μου, αν κάποιος μεταξύ 
σας πλανηθεί από την αλήθεια και τον 
κάνει κανείς να επιστρέψει, 20 ας γνω-
ρίζει ότι εκείνος που έκανε έναν αμαρ-
τωλό να επιστρέψει από την πλανεμένη 
οδό του θα σώσει την ψυχή του από το 
θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτι-
ών. 
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