
1 Corinthian 6.19 AP III, 5-6 Beatitudes Matthew 5 
 
6.2 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον 
κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, 
ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; 3 οὐκ 
οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτι γε βιωτικά; 
 
6.18  Φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ 
ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν· 
ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν 
ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, 
καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· 
δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν. 

 
7.29 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς 
συνεσταλμένος ἐστίν· τὸ λοιπόν, ἵνα καὶ οἱ 
ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν 30 καὶ οἱ 
κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες καὶ οἱ χαίροντες ὡς 
μὴ χαίροντες καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ 
κατέχοντες, 31 καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς 
μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ 
κόσμου τούτου. 32 Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους 
εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς 
ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ· 33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ 
τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί, 34 καὶ 
μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ 
παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ 
τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα 
μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί  
 
 

 
i.  Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 
 
ii.  Μακάριοι οἱ ἁγνην τὴν σάρκα τηρήσαντες, ὅτι αὐτοὶ ναοὶ 
θεοῦ γενήσονται. 
 
iii.  Μακάριοι οἱ ἐγκρατεῖς, ὅτι αὐτοῖς λαλήσει ὁ θεός.  
 
iv.  Μακάριοι οἱ ἀποταξάμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅτι αὐτοὶ 
εὐαρεστήσουσιν τῷ θεῷ. 
  
v. Μακάριοι οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες, ὅτι αὐτοὶ 
κληρονόμοι θεοῦ γενήσονται.  
 
vi. Μακάριοι οἱ φόβον θεοῦ ἔχοντες, ὅτι ἄγγελοι γενήσονται. 
 
vii. Μακάριοι οἱ τρέμοντες τὰ λόγια τοῦ θεοῦ, ὅτι αὐτοὶ 
παρακληθήσονται.  
 
viii. Μακάριοι οἱ σοφίαν λαβόντες Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι υἱοὶ 
ὑψίστου κληθήσονται. 
 
ix. Μακάριοι οἱ τὸ βάπτισμα τηρήσαντες, ὅτι αὐτοὶ ἀναπαύσονται 
πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν τὸν ἀγαπητόν. 
 
x. Μακάριοι οἱ σύνεσιν Χριστοῦ χωρήσαντες, ὅτι αὐτοὶ ἐν φωτὶ 
γενήσονται.  
 
xi. Μακάριοι οἱ δι' ἀγάπην θεοῦ ἐξελθόντες τοῦ σχήματος τοῦ 
κοσμικοῦ, ὅτι αὐτοὶ ἀγγέλους κρινοῦσιν καὶ ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς 
σταθήσονται. 
 
xi. Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται καὶ οὐκ 
ὄψονται ἡμέραν κρίσεως πικράν.  
 
xiii. Μακάρια τὰ σώματα τῶν παρθένων, ὅτι αὐτὰ 
εὐαρεστήσουσιν τῷ θεῷ καὶ οὐκ ἀπολέσουσιν τὸν μισθὸν τῆς 
ἁγνείας αὐτῶν· ὅτι ὁ λόγος τοῦ πατρὸς ἔργον αὐτοῖς γενήσεται 
σωτηρίας εἰς ἡμέραν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀνάπαυσιν ἕξουσιν εἰς 
αἰῶνα. αἰῶνος. 

 
3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, 
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. 
 
4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ 
παρακληθήσονται. 
 
5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 
κληρονομήσουσιν τὴν γῆν. 
 
6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ 
διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι 
αὐτοὶ χορτασθήσονται. 
 
7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ 
ἐλεηθήσονται. 
 
8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 
ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 
 
9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι 
αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. 
 
10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν 
δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
 
11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν 
ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν 
πονηρὸν καθʼ ὑμῶν [ψευδόμενοι] 
ἕνεκεν ἐμοῦ.  12 χαίρετε καὶ 
ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν 
πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ 
ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ 
ὑμῶν. 
 
 

 


