
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η προφύλαξις από των ψευδοπροφητών.
1.  Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται πρός υμάς εν ενδύματι προβάτων, 

έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες. (Ματθ. Ζ΄.15)
2. Και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον 

αγοράσαντα αυτούς Δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν… και εν πλεονεξία 
πλαστοίς λόγοις υμάς εμπορεύσονται. (Β΄ Πέτρου Β΄.1-3)

3.  Εγώ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του 
ποιμνίου. Και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα, του αποσπάν τους 
μαθητάς οπίσω αυτών. (Πράξεις Κ΄.29)

4.  Το πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς αποστήσονται τινές της πίστεως, προσέχοντες 
πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίας δαιμονίων, εν υποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασμένων την 
ιδίαν συνείδησιν… (Α΄ Τιμοθ. Δ΄.1-2)

5.  Οι τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού. 
και ου θαυμαστόν. Αυτός γάρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός. Ου μέγα ούν ει και 
οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ών των τέλος έσται κατά τα έργα 
αυτών. ( Β΄  Κορινθ. ΙΑ΄.13-15,  Γαλάτας στ΄.12,  Φιλιπ. Γ΄.2)

6.  Νύν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν… Εξ ημών εξήλθον, αλλ’ ουκ ήσαν εξ ημών μεμενήκεισαν 
αν μεθ’ ημών, αλλ’ ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ πάντες εξ ημών.

Τις εστίν ο ψεύσας, ει μη ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός; Ούτος εστίν ο αντίχριστος, 
ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον υιόν ουδέ τον πατέρα έχει. (Α΄ Ιωάν. 
Β΄.18,19,22,23  Β΄ Ιωάν. 7,  Αποκάλ. Β΄.6)

Περί δαιμονίων. (Ματθ. ΙΒ΄.43,44,  ΙΖ΄.14-21)
Περί αδελφών του Κυρίου. (Ματθ. ΙΒ΄.46-50)
Περί παραβολών του Κυρίου. Παραβολή του Σπορέως. (Ματθ. ΙΓ΄.3-23)
Περί του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχιλίων. (Ματθ. ΙΔ΄.13-21)
Περί του θαύματος του χορτασμού των τετρακισχιλίων. (Ματθ. ΙΕ΄.35-39)
Περί υπακοής και φροντίδας δια τους γονείς μας. (Ματθ. ΙΕ΄.4)
Περί του εκουσίου πάθους του Κυρίου, και αυταπαρνήσεως. (Ματθ. Ιστ΄.21,24  Ματθ. Κ΄.17-18)
Περί της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. (Ματθ. ΙΖ΄.1-13)
Περί νηστείας. (Ματθ. ΙΖ΄.21)
Περί αποδώσεως του φόρου. (Ματθ. ΙΖ΄.24-27)
Περί παιδίων. (Ματθ. ΙΗ΄.2-3)
Περί σκανδάλου εις τα παιδιά. (Ματθ. ΙΗ΄.6  Ματθ. ΙΗ΄.10)
Περί του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως. (Ματθ. ΙΗ΄.18)
Περί ομαδικής προσευχής. (Ματθ. ΙΗ΄.20)
Περί συνεχούς συγχωρήσεως των αδελφών μας. (Ματθ. ΙΗ΄.21-22,35)
Περί γάμου και διαζυγίου. (Ματθ. ΙΘ΄.5-12)
Περί καταρτισμού των παιδιών εκ νηπιακής ηλικίας εις την κατά Θεόν ζωήν. (Ματθ. ΙΘ΄.13-15)
Περί Μοναχικής Πολιτείας. (Ματθ. ΙΘ΄.12  Ματθ. ΙΘ΄.28-29)
Περί της εορτής των Βαϊων. (Ματθ. ΚΑ΄.1-11)
Ότι ο ναός του Θεού είναι οίκος προσευχής. (Ματθ. ΚΑ΄.13)
Παραβολαί. (Ματθ. Κ΄.1-16,  ΚΑ΄.18,29,33  ΚΒ΄.2)



Ότι αι ψυχαί ματά θάνατον εισίν ως οι Άγγελοι. (Ματθ. ΚΒ΄.30)
Τα ουαί εναντίον των Φαρισαίων. (Ματθ. ΚΓ΄.13-37)
Περί ψευδοπροφητών (ή αιρετικών).  (Ματθ. ΚΔ΄.1-14,23-28)
Περί της καταστροφής του σύμπαντος κατά την δευτέραν Παρουσίαν. (Ματθ. ΚΔ΄.34-35)
Περί της μελλούσης κρίσεως. (Ματθ. ΚΕ΄.31-46)
Καθαρισμός της κατακρίσεως και η βαρύτης του αμαρτήματος. (Ματθ. Ζ΄.1-4) Ρωμ. Α΄.300 Α΄ 

Τιμοθ. Ε΄.13,  Εφεσίους Ε΄.12,  Ρωμαίους Β΄.1,  Ιάκωβος Δ΄.12,  Ρωμαίους ΙΔ΄.4,10
Η αιτία της κατακρίσεως. (Ματθ. Ζ΄.34) Α΄ Κορινθ. ΙΓ΄.4-7,  Ιακώβου Α΄.26
Η θεραπεία της κατακρίσεως. (Ματθ. Ζ΄.5) Ιωάννης Η΄.7
Η κρίσις των διαχειρομένων τα ιερά. (Ματθ. Ζ΄.6)  Β΄ Πέτρου Β΄.22,  Αποκάλ. ΚΒ΄.15,  Ματθ. 

ΙΒ΄.31, Α΄ Ιωάν. Ε΄.16
Η επίμονος προσευχή. (Ματθ. Ζ΄.7)  Λουκ. ΙΗ΄.1-8,  Ματθ. ΙΓ΄.45,  Εβραίους Δ΄.16,  Αποκάλ. 

Γ΄.20
Η υπόσχεσις της δόσεως. (Ματθ. Ζ΄.8  ΚΑ΄.22) Ιωάν. ΙΔ΄.13,14,  ΙΕ΄.7,  Ιστ΄.23,24.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ο θείος απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ήτο υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και αδελφός 

Ιακώβου του πρεσβυτέρου ή μείζονος (Ματθ. Δ΄.2  Ι΄.2), μετερχόμενος και αυτός, έως ού εκλήθη 
απόστολος, την αλιευτικήν (Ματθ. Δ΄.22). Ο Σωτήρ έδειξε πάντοτε ιδίαν τινά φιλίαν και αγάπην 
προς τον Ιωάννην. Όθεν και διακρίνει ούτος ενίοτε εαυτόν δια του ονόματος του μαθητού εκείνου, 
«όν ηγάπα ο Ιησούς». (Ιωάν. ΚΑ΄.7,20) και σημεία δε της ιδιαιτέρας ταύτης αγάπης έδωκεν εις τον 
Ιωάννην ο Κύριος πολλάκις, καθώς ότε παρέλαβεν αυτόν εις την μεταμόρφωσιν (Ματθ. ΙΖ΄.1-2) και 
εις την κατ’ ιδίαν προσευχήν μετά του αδελφού του Ιακώβου και του Πέτρου (Ματθ. ΚΣτ΄.36) και επί 
του μυστικού δείπνου συνεχώρησε να ανακλιθή εις τον κόλπον αυτού (Ιωάν. ΙΓ΄.23,  ΚΑ΄.20).

Μετά την ανάληψιν του Σωτήρος εδίδαξεν ο Ιωάννης εν Σαμαρεία (Πράξ. Η΄.14-16). Έπειτα και 
εν Ασία διατρίψας πολύν χρόνον εν Εφέσω κατά δε τον επί Δομιτιανού διωγμόν, εν έτει σωτηρίω 
95, εξώσθη της Εφέσου και απήχθη εις Ρώμην, όπου κατεδικάσθη να εισέλθη εις δοχείον ζέοντος 
ελαίου, αλλά κατά θείαν δύναμιν εξήλθεν εξ αυτώ σώος και αβλαβής, μάλλον δε καθαρώτερος και 
ευρωστότερος ή όσον ήτο εισελθών. Εκ δε της Ρώμης εξωρίσθη εις Πάτμον, όπου έγραψε την 
Αποκάλυψιν. Αλλ’ ουδέ δύο έτη διέμεινεν εν ταύτη τη εξορία διότι μετά τον θάνατον του Δομετιανού 
ο διάδοχος αυτού Νερούας ανεκάλεσε πάντας τους υπ’ εκείνου εξορισθέντας, και ούτως ο Ιωάννης 
επανήλθεν εις Έφεσον εν έτει 97, εκατόν τούτης την ηλικίαν.

Έζησε δε μέχρι τοσούτον εσχάτου γήρως, ώστε ήρχετο εις την σύναξιν των πιστών βασταζόμενος 
υπό των μαθητών αυτού, και επειδή δεν εδύνατο πλέον να εκτείνηται εις μακράς ομιλίας, έλεγε 
μόνον προς τον λαόν «τέκνα μου αγαπητά, αγαπάτε αλλήλους». Απέθανε δε εν Εφέσω το γ΄. έτος 
της Βασιλείας του ΤΡΑΪΑΝΟΥ, σωτήριον δε 100 εν ηλικία 94 ετών.

Ο Απόστολος Ιωάννης πολλάς έλαβεν αφορμάς να γράψη το εαυτού Ευαγγέλιον. Και πρώτον μέν 
οι επίσκοποι και πιστοί της Ασίας επιθυμούντες να έχωσι γραπτά όσα ο Απόστολος εδίδαξεν αυτούς 
από ζώσης φωνής, παρεκάλεσαν αυτόν να γράψη το Ευαγγέλιον.

Περί αναστάσεως νεκρών. (Ιωάννης Ε΄.20-31)
Περί μελέτης των Αγίων Γραφών. (Ιωάν. Ε΄.39)
Περί επικυρώσεως της Πεντατεύχου υπό του Κυρίου. (Ιωάν. Ε΄.45-47)
 Περί χορτασμού των Πεντακισχιλίων. (Ιωάν. Στ΄.1-12)
Περί περισυλλογής των κλασμάτων ίνα μη τι απόλληται. (Ιωάν. Στ΄.13)
Περί παραγγελίας του Κυρίου να εργαζώμεθα την βρώσιν την μη απολλυμένην. (Ιωάν. Στ΄.27)
Ότι ο άρτος της ζωής είναι ο Κύριος. (Ιωάν. Στ΄.37)
Περί του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. (Ιωάν. Στ΄.51-71)
 Περί της εορτής της σκηνοπηγίας. (Ιωάν. Ζ΄.1-6)
Περί της μη τηρήσεως του θείου νόμου υπό των Ιουδαίων. (Ιωάν. Ζ΄.14-20)
Περί της Αγίας Πεντηκοστής. (Ιωάν. Ζ΄.37-49)
Περί αποφυγής κατακρίσεως. (Ιωάν. Η΄.7  Η΄.΄8-11)
Ότι ο Κύριος μας είναι το φως του κόσμου. (Ιωάν. Η΄.12-14  Θ΄.2-7)
Περί κρίσεως. (Ιωάν. Η΄.15-20)



Ότι ο ποιών την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. (Ιωάν. Η΄.39)
Περί του αρχηγού του ψεύδους. (Ιωάν. Η΄.44-45)
Περί της θεραπείας του τυφλού. (Ιωάν. Θ΄.1-41)
Περί εκλογής Επισκόπων. (Ιωάν. Ι΄.1-21)
Περί του τιμίου Προδρόμου. (Ιωάν. Ι΄.40-42)
Περί της αναστάσεως του Λαζάρου. (Ιωάν. ΙΑ΄.1-57)
Η είσοδος εις τα Ιεροσόλυμα ως νικητού του θανάτου του Κυρίου. (Ιωάν. ΙΒ΄.12-19)
Περί προσκυνήσεως του Κυρίου υπό των Ελλήνων. (Ιωάν. ΙΒ΄.20-22)
Περί αυταπαρνήσεως. (Ιωάν. ΙΒ΄.25-27)
Περί αποφυγής των έργων του σκότους. (Ιωάν. ΙΒ΄.35-36,  41-50)
Περί της εισόδου του Σατανά εις τον Ιούδα. (Ιωάν. ΙΓ΄.2-3)
Περί ταπεινοφροσύνης. (Ιωάν. ΙΓ΄.5-11)
Περί αγάπης εις τον πλησίον. (Ιωάν. ΙΓ΄.12-18)
Περί αγάπης. (Ιωάν. ΙΓ΄.34,  ΙΕ΄.12)
Προλέγει την άρνησιν του Αποστόλου Πέτρου. (Ιωάν. ΙΓ΄.38)
Περί του ότι υπάρχουν πολλαί μοναί εν τη Βασιλεία των ουρανών. (Ιωάν. ΙΔ΄.2)
Περί τηρήσεως των θείων εντολών. (Ιωάν. ΙΔ΄.14)
Ότι το Πνεύμα το Άγιον θα στείλη ο Πατήρ δια να διδάξη τους Αγίους Αποστόλους. (Ιωάν. 

ΙΔ΄.26)
Περί τηρήσεως των θείων εντολών. (Ιωάν. ΙΔ΄.14)
Ότι ο Κύριός μας ήτο αναμάρτητος. (Ιωάν. ΙΔ΄.30)
Ότι το Πνεύμα το ΑΓΙΟΝ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. (Ιωάν. ΙΕ΄.26-27)
Ότι ο Κύριός μας προσευχόμενος λέγει ότι ετελείωσε το έργον του επί της γής. (Ιωάν. ΙΖ΄.4-5)
Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. (Ιωάν. ΙΖ΄.7-26)
Περί της αρνήσεως του Αποστόλου Πέτρου. (Ιωάν. ΙΗ΄.16-20)
Περί του εκουσίου πάθους του Κυρίου. (Ιωάν. ΙΗ΄.28-40)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράψας εν τω Ευαγγελίω αυτού τας Πράξεις του Κ.Η. Ιησού 

Χριστού, ηθέλησε να καταλίπη εις την Εκκλησίαν και την διήγησιν του Βίου και των Πράξεων 
των Αποστόλων, ήτοι την ιστορίαν της του Ευαγγελικού κηρύγματος εξαπλώσεως, ήν μάλιστα ο 
Απόστολος Παύλος ενήργησεν εις τα Έθνη. Έγραψε λοιπόν την Βίβλον ταύτην μετά το Ευαγγέλιον, 
ουχί εξ ών παρ’  άλλων έμαθεν, αλλ’ εξ ών αυτός είδε το πλείστον μέρος και ανέθηκεν αυτήν εις 
τον αυτόν Θεόφιλον, εις όν και το Ευαγγέλιον του Λουκά άρα αι Πράξεις των Αποστόλων και το 
Ευαγγέλιον αποτελούσιν ομού εν τι όλον, ούτινος τούτο μέν είναι το πρώτον μέρος, εκείναι δε 
το δεύτερον. Και εν μέν τω Ευαγγελίω διηγείται την ιστορίαν του Σωτήρος Χριστού μέχρι της 
Αναλήψεως αυτού. Εν δε ταις Πράξεσιν αναλαμβάνει το νήμα της διηγήσεως εκείθεν, όπου αφήκεν 
αυτώ εν τω Ευαγγελίω, θέλει ιδεί σαφώς ότι ο Λουκάς εν τούτω ανέβαλε τη πλατυτέραν περιγραφήν, 
της αναλήψεως, ίνα ιστορήση αυτήν εν ταις Πράξεσιν, ότε έφθασεν εις το τέλος της του Ευαγγελίου 
συντάξεως. Ούτως εθεώρησεν αμφότερα τα συγγράμματα αυτού ο Λουκάς και δια τούτο ονομάζει 
το Ευαγγέλιον πρώτον λόγον (Πράξ. Α΄.1), πρώτην πραγματείαν, πρώτον μέρος, όπερ έμελλε να 
πληροφορήση ημάς περί πάντων «ών ήρξατο ο Ιησούς ποιείν τε και διδάσκειν» αι πράξεις άρα είναι 
ο δεύτερος Λόγος, το δεύτερον μέρος, το διδάσκειν ημάς τας ενεργείας και τα αποτελέσματα των τε 
Πράξεων και της διδασκαλίας του Χριστού δια των μαθητών αυτού και την πρόοδον και την αύξησιν 
της υπ’ αυτού θεμελειωθείσης Εκκλησίας.

Σκοπός δε μάλιστα φαίνεται ότι είχε ο ιερός Λουκάς γράφων ταύτην της Βίβλου, ίνα αντιτάξη αυτήν 
προς άλλας ομοίας ψευδώς και ημαρτημένως περιγραφούσας τας Πράξεις των Αποστόλων… και 
οικοδομήν της πίστεως των αναγνωστών.

Εγράφη δε η Βίβλος αύτη το 63 ή 65μ.Χ. Αποτελείται δε από 28 Κεφάλαια.

ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Περί της ιεράς Παραδόσεως. (Πράξεις Α΄.3-4)
Ότι ο Υιός είναι Συνάναρχος με τον Πατέρα. (Πράξεις Α΄.6-7)



Τα ονόματα των δώδεκα Αποστόλων. (Πράξεις Α΄.13-14)
Περί εκλογής πρεσβυτέρου, Επισκόπου κ.λ.π. (Πράξεις Α΄.25-26)
Περί της Αγίας Πεντηκοστής. (Πράξεις Β΄.1-5,17)
Περί του Πνεύματος του Αγίου εκ του προφήτου Ιωήλ. (Πράξεις Β΄.11-36)
Περί μετανοίας (και συντριβής καρδίας). (Πράξεις Β΄.31-38)
Περί προσοχής εκ της σκολιάς γενεάς. (Πράξεις Β΄.40)
Περί της ιδρύσεως της πρώτης Εκκλησίας. (Πράξεις Β΄.41-42)
Περί συνεχούς θείας Κοινωνίας. (Πράξεις Β΄.42)
Περί της ενάτης ώρας. (Πράξεις Γ΄.1-8)
Περί μαρτυρίας της Αναστάσεως του Κυρίου. (Πράξεις Γ΄.15)
Περί μετανοίας. (Πράξεις Γ΄.19)
Ότι εν τω ονόματι του Κυρίου υπάρχει σωτηρία. (Πράξεις Δ΄.12)
Περί του ομιλείν τον λόγον του Κυρίου μετά παρρησίας. (Πράξεις Δ΄.31)
Περί ενότητος. (Πράξεις Δ΄.32)
Ότι πρέπει να λαμβάνωμεν μόνον ό,τι έχομεν ανάγκην. (Πράξεις Δ΄.35)
Περί της θεότητος του παναγίου Πνεύματος. (Πράξεις Ε΄.1-4)
Περί ψεύδους. (Πράξεις Ε΄.11)
Ότι και η σκιά του Πέτρου εθεράπευεν ασθενείας. (Πράξεις Ε΄.12-14)

Το όραμα του Αποστόλου Παύλου δια τους Κορινθίους. 
(Πράξεις ΙΗ΄.2-17)

Περί του Απολλώ (του κατηχουμένου). (Πράξεις ΙΗ΄.24-
25)

Περί του πονηρού πνεύματος. (Πράξεις ΙΘ΄.13-17)
Περί αιρετικών και ότι μετά δακρύων ενουθέτει ο 

Απόστολος Παύλος τους χριστιανούς. (Πράξεις Κ΄.28-30)
Περί στάσεως προσευχής. (Πράξεις Κ΄.36)
Περί αυταπαρνήσεως του Αποστόλου Παύλου. (Πράξεις 

ΚΑ΄.13-14)
Περί κατηχήσεως. (Πράξεις ΚΑ΄.21,22,24)
Περί του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. (Πράξεις 

ΚΑ΄.34-40,  ΚΒ΄.1-30)
Περί συνειδήσεως. (Πράξεις ΚΓ΄.1)
Περί ελέγχου. (Πράξεις ΚΓ΄.2)
Περί της αιρέσεως των Ναζωραίων. (Πράξεις ΚΔ΄.5)
Περί επικλήσεως Καίσαρος υπό του Παύλου. (Πράξεις ΚΕ΄.11-12)
Περί απολογίας του Αποστόλου Παύλου. (Πράξεις Κστ΄.1-32)
Περί Αγγέλου. (Πράξεις ΚΖ΄.23)
Περί νηστείας. (Πράξεις ΚΗ΄.33)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Δεν υπήρξε μόνη η Εκκλησία της Ρώμης η έχουσα εσωτερικάς διχονοίας και ταραχάς. Και η της 

Κορίνθου εταράχθη κατ’ αρχάς επί τινα χρόνον υπό της ζηλοτυπίας, ήν το πνεύμα της διχονοίας 
ενέπνευσεν εις τους πιστούς ταύτης της πόλεως. Συνειθισμένοι όντες εις τας έριδας τας φιλοσοφικάς, 
και διηρημένοι εις πολλάς αιρέσεις, των οποίων εκάστη ελάμβανε το όνομα του αρχηγού, οι μέν 
έλεγον: εγώ είμαι μαθητής του Παύλου. Ει δε, εγώ του Απολλώ, έτεροι δε του Πέτρου και έτεροι 
του Ιησού Χριστού. Έκαστος δε αυτών εφιλοτιμείτο να εκτιμά την μερίδα αυτού υπέρ την αξίαν της 
άλλης (Α΄ Κορινθ. Α΄ γ΄.4). Υπέφερον δε εν ταις εαυτών συνάξεσι και τινα των πιστών, πράττοντα 
αιμομιξίαν μετά της μυτριάς αυτού (Α΄ Κορινθ. Ε΄.1), και τινες αυτών εκρίνοντο εν τοις δικαστηρίοις 
των εθνικών, και δεν παρελάμβανον χριστιανούς δικαστάς των διαφορών αυτών (Α΄ Κορινθ. Στ΄.1). 
Αλλά και έτερον ατόπημα συνέβαινε παρά τοις εν Κορίνθω πιστοίς επί των δείπνων της αγάπης, 
των τελουμένων εν καιρώ της ευχαριστίας. οι πλούσιοι έτρωγον ιδία ό,τι έφερον μεθ’ εαυτών, και 
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κατεφρόνουν των πτωχών (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.18). Τέλος δε 
υπήρχον και τινες μεγαλοφρονούντες δια τα πνευματικά 
χαρίσματα, και αγαπώντες να λαλώσιν εν ταις συνάξεσιν 
αγνώστους γλώσσας (Α΄ Κορινθ. ΙΒ΄.1 ΙΓ΄.1). Λαβών δε ο 
Απόστολος γνώσιν πάντων τούτων, και ερωτηθείς περί της 
εαυτού γνώμης παρά της εν Κορίνθω Εκκλησίας περί τινων 
άλλων κεφαλαίων, και μάλιστα περί της εγκρατείας και του 
γάμου (Α΄ Κορινθ. Ζ΄.1,10) και των ειδωλοθύτων (Α΄ Κορινθ. 
Η΄.1) ενόμισον αναγκαίον να γράψη προς τους Κορινθίους, 
ίνα καταπαύση τα εν αυτοίς σχίσματα, και ρυθμίση τα ήθη, 
και λύση τας απορίας αυτών.

Η Α΄ προς Κορινθίους επιστολή εγράφη υπό του 
Αποστόλου εξ Εφέσου περί το τέλος της εν τη πόλει ταύτη 
διατριβής αυτού, κατά το ΝΖ΄ σωτήριον έτος, ως πάντες 
σχεδόν οι ερμηνευταί νομίζουσιν (Α΄ Κορινθ. Α΄.) ολίγοι δε 
τινες παραδέχονται το Δ΄ έτος της βασιλείας του Νέρωνος 
ήτοι το 59 μ.Χ.

Περί σχισμάτων. (Α΄ Κορινθ. Α΄.10-17)
Περί της δυνάμεως του τιμίου Σταυρού. (Α΄ Κορινθ. Α΄.18)
Περί παραδείσου. (Α΄ Κορινθ. Β΄.9-10)
Περί του Αγίου Πνεύματος. (Α΄ Κορινθ. Β΄.10-13)
Ότι είμεθα Θεού συνεργοί. (Α΄ Κορινθ. Γ΄.19)
Ότι το σώμα μας είνε ναός του Αγίου Πνεύματος. (Α΄ Κορινθ. Γ΄.17)
Περί φανερώσεως των κρυπτών της καρδίας υπό του Κυρίου. (Α΄ Κορινθ. Δ΄.5)
Ότι οι Άγιοι Απόστολοι έγιναν θέαμα ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ανθρώπων. (Α΄ Κορινθ. 

Δ΄.9-17)
Περί απειλής δια ράβδου. (Α΄ Κορινθ. Δ΄.20-21)
Περί παραδόσεως εις τον Σατανάν του πόρνου Κορινθίου. (Α΄ Κορινθ. Ε΄.1-5)
Περί ζύμης. (Α΄ Κορινθ. Ε΄.6-8)
Περί μη συνεστιάσεως μετά πόρνων κ.λ.π. (Α΄ Κορινθ. Ε΄.9-13)
Περί κρίσεως. (Α΄ Κορινθ. Στ΄.1-6)
Ότι οι αμαρτωλοί ου κληρονομήσουσι βασιλείαν των ουρανών. (Α΄ Κορινθ. Στ΄.10-13)
Ότι ο χριστιανός εξουσιάζει όλα αλλά δεν συμφέρει να εξουσιάζεται από όλα. (Α΄ Κορινθ. Στ΄.12-

13)
Ότι το σώμα δν είναι ιδικόν μας και ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. (Α΄ Κορινθ. Στ΄.15-20)

Περί αγάπης. (Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄.1-3)
Περί ζήλου. (Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄.12)
Περί προσευχής δια του νοός. (Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄.13-16)
Περί κατηχήσεως. (Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄.18-19)
Περί απαγορεύσεως να ομιλούν αι γυναίκες επ’ Εκκλησίας. (Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄.34-39)
Περί ευ ταξίας εν τη Εκκλησία. (Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄.40)
Περί εμφανίσεως του Κυρίου μετά την Ανάστασίν Του. (Α΄ Κορινθ. ΙΕ΄.1-17)
Περί Αναστάσεως του Κυρίου. (Α΄ Κορινθ. ΙΕ΄.20)
Περί αποφυγής των κακών ομιλιών. (Α΄ Κορινθ. ΙΕ΄.34)
Περί δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. (Α΄ Κορινθ. ΙΕ΄.52)
Περί της Πεντηκοστής. (Α΄ Κορινθ. Ιστ΄.3)
Περί εγρηγόρσεως. (Α΄ Κορινθ. Ιστ΄.13)
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