
«Μη φοβού… διότι εισηκούσθη η 
δέησίς σου... και θέλει είσθαι εις 

σε χαρά και αγαλλίασις» 
Λουκάν α:13,14 

«Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί 
σε, και δύναμις του Υψίστου 

θέλει σε επισκιάσει.» 
Λουκάν α:35 

«Διότι ουδέν πράγμα θέλει είσθαι 
αδύνατον παρά τω Θεώ.» 

Λουκάν α:37 

«Και μακαρία η πιστεύσασα, 
διότι θέλει γείνει εκπλήρωσις των 
λαληθέντων προς αυτήν παρά 

Κυρίου.»  Λουκάν α:45 

«Μεγαλύνει η ψυχή μου τον 
Κύριον και ηγαλλίασε το πνεύμά 
μου εις τον Θεόν τον Σωτήρά 

μου.»  Λουκάν α:46,47 

«Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την 
ρίζαν των δένδρων· παν λοιπόν 

δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν 
εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται.»  

Λουκάν γ:9 

«Ο έχων δύο χιτώνας ας 
μεταδώση εις τον μη έχοντα, και 
ο έχων τροφάς ας κάμη ομοίως.» 

Λουκάν γ:11 

«…Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν 
Πνεύματι Αγίω και πυρί.» 

Λουκάν γ:16 

«Ότι με άρτον μόνον δεν θέλει 
ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα 

λόγον Θεού.» 
Λουκάν δ:4 

«Θέλεις προσκυνήσει Κύριον 
τον Θεόν σου και αυτόν μόνον 

θέλεις λατρεύσει.» 
Λουκάν δ:4 

«Κύριε, εάν θέλης, δύνασαι να με 
καθαρίσης. Και εκτείνας την χείρα, 
ήγγισεν αυτόν, και είπε, Θέλω, 
καθαρίσθητι.»  Λουκάν ε:12,13 

«Και ιδών την πίστιν αυτών, είπε 
προς αυτόν, Άνθρωπε, 

συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι 
αμαρτίαι σου.»  Λουκάν ε:20 

«Ακολούθει μοι.» 
Λουκάν ε:27 

«Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι 
υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες. Δεν 
ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλά 

αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.» 
Λουκάν ε:31,32 

«Αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε 
εκείνους, οίτινες σας μισούσιν, ευλογείτε 
εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, και 
προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας 

βλάπτουσιν.» Λουκάν ς:27,28 

«Εις πάντα δε τον ζητούντα 
παρά σου δίδε, και από του 

αφαιρούντος τα σα μη απαίτει.» 
Λουκάν ς:30 

«Και καθώς θέλετε να πράττωσιν 
εις εσάς οι άνθρωποι, και σεις 
πράττετε ομοίως εις αυτούς.» 

Λουκάν ς:31 

«Γίνεσθε λοιπόν οικτίρμονες, 
καθώς και ο Πατήρ σας είναι 

οικτίρμων.» 
Λουκάν ς:36 

«Και μη κρίνετε, και δεν θέλετε 
κριθή· μη καταδικάζετε, και δεν 
θέλετε καταδικασθή· συγχωρείτε, 
και θέλετε συγχωρηθή.» Λουκάν ς:37 

«Δίδετε, και θέλει δοθή εις 
εσάς· μέτρον καλόν, πεπιεσμένον και 

συγκεκαθισμένον και 
υπερεκχυνόμενον θέλουσι δώσει εις 

τον κόλπον σας.» Λουκάν ς:38 

«Διότι με το αυτό μέτρον, με το 
οποίον μετρείτε, θέλει 
αντιμετρηθή εις εσάς.» 

Λουκάν ς:38 

«Και διά τι βλέπεις το ξυλάριον το εν 
τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε 
δοκόν την εν τω ιδίω σου οφθαλμώ 
δεν παρατηρείς;»  Λουκάν ς:41 

«…και μακάριος είναι όστις δεν 
σκανδαλισθή εν εμοί.» 

Λουκάν ζ:23 

«Συγκεχωρημέναι είναι αι 
αμαρτίαι σου.» 
Λουκάν ζ:48 

«Η πίστις σου σε έσωσεν· 
ύπαγε εις ειρήνην.» 

Λουκάν ζ:50 

«Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε· διότι 
όστις έχει, θέλει δοθή εις αυτόν, και 
όστις δεν έχει, και εκείνο το οποίον 
νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθή απ' 

αυτού.»  Λουκάν η:18 

«Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον 
δεν θέλει γείνει φανερόν; ουδέ 

απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει γείνει 
γνωστόν και ελθεί εις το φανερόν.»  

Λουκάν η:17 

«…που είναι η πίστις σας;» 
Λουκάν η:25 

«Επίστρεψον εις τον οίκόν σου και 
διηγού όσα έκαμεν εις σε ο Θεός· και 
ανεχώρησε κηρύττων καθ' όλην την 
πόλιν όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς.» 

Λουκάν η:39 

«Θάρρει, θύγατερ, η πίστις σου 
σε έσωσεν· ύπαγε εις ειρήνην.» 

Λουκάν η:48 

«Μη φοβού· μόνον πίστευε, 
και θέλει σωθή.» 
Λουκάν η:50 

«Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας 
απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση 
τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν και 
ας με ακολουθή.»  Λουκάν θ:23 

«Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν 
αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και 
όστις απολέση την ζωήν αυτού 
ένεκεν ομού, ούτος θέλει σώσει 

αυτήν.»  Λουκάν θ:24 

«Επειδή τι ωφελείται ο 
άνθρωπος, εάν κερδήση τον 

κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέση 
ή ζημιωθή;»  Λουκάν θ:25 

«Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν 
ήλθε να απολέση ψυχάς 

ανθρώπων, αλλά να σώση.» 
Λουκάν θ:56 

«Ουδείς βαλών την χείρα αυτού 
επί άροτρον και βλέπων εις τα 
οπίσω είναι αρμόδιος διά την 

βασιλείαν του Θεού.» Λουκάν θ:61 



«Υπάγετε· ιδού, 
εγώ σας αποστέλλω 

ως αρνία εν μέσω λύκων.» 
Λουκάν ι:3 

«Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του 
να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων 
και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, 

και ουδέν θέλει σας βλάψει.» 
Λουκάν ι:19 

«…αλλά χαίρετε μάλλον 
ότι τα ονόματά σας εγράφησαν 

εν τοις ουρανοίς.» 
Λουκάν ι:20 

«Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ 
όλης της καρδίας σου και εξ όλης της 

ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου 
και εξ όλης της διανοίας σου, και τον 
πλησίον σου ως σεαυτόν.» Λουκάν ι:27 

«Ύπαγε και συ, κάμνε ομοίως.» 
Λουκάν ι:37 

«Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και 
θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας 

ανοιχθή. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει, 
και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον 

κρούοντα θέλει ανοιχθή.» Λουκάν ια:9,10 

«Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι 
κατ' εμού, και όστις δεν συνάγει 

μετ' εμού σκορπίζει.» 
Λουκάν ια:23 

«Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες 
τον λόγον του Θεού και 
φυλάττοντες αυτόν.» 

Λουκάν ια:28 

«Ο λύχνος του σώματος είναι ο 
οφθαλμός· όταν λοιπόν ο οφθαλμός σου 
ήναι καθαρός, και όλον το σώμα σου είναι 
φωτεινόν· αλλ' όταν ήναι πονηρός, και το 
σώμα σου είναι σκοτεινόν.» Λουκάν ια:34 

«Λέγω δε προς εσάς τους φίλους 
μου· Μη φοβηθήτε από των 

αποκτεινόντων το σώμα και μετά 
ταύτα μη δυναμένων περισσότερόν τι 

να πράξωσι.» Λουκάν ιβ:4 

«Σας λέγω δε, Πας όστις με ομολογήση 
έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός 
του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν 
έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού.» 

Λουκάν ιβ:8 

«…όστις δε με αρνηθή ενώπιον των 
ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου 
θέλει αρνηθή αυτόν ενώπιον των 
αγγέλων του Θεού.»  Λουκάν ιβ:9 

«Προσέχετε και φυλάττεσθε από της 
πλεονεξίας· διότι εάν τις έχη 
περισσά, η ζωή αυτού δεν 

συνίσταται εκ των υπαρχόντων 
αυτού.»  Λουκάν ιβ:15 

«Μη μεριμνάτε διά την ζωήν σας, τι 
να φάγητε, μηδέ διά το σώμα, τι να 
ενδυθήτε. Η ζωή είναι τιμιώτερον της 
τροφής και το σώμα του ενδύματος.» 

Λουκάν ιβ:22,23 

«Υμών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι 
έχετε χρείαν τούτων. Πλην ζητείτε 
την βασιλείαν του Θεού, και ταύτα 
πάντα θέλουσι σας προστεθή.» 

Λουκάν ιβ:30,31 
«Μη φοβού, μικρόν 

ποίμνιον· διότι ο Πατήρ σας 
ηυδόκησε να σας δώση την 
βασιλείαν.»  Λουκάν ιβ:32 

«Και σεις λοιπόν γίνεσθε 
έτοιμοι· διότι καθ' ην ώραν δεν 
στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του 
ανθρώπου.»  Λουκάν ιβ:40 

«Εις πάντα δε, εις τον οποίον εδόθη 
πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ' αυτού, 
και εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ, 

περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρ' 
αυτού.»  Λουκάν ιβ:48 

«Γύναι, ηλευθερωμένη είσαι από 
της ασθενείας σου.» 

Λουκάν ιγ:12 

«Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της 
στενής πύλης· διότι πολλοί, σας 

λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι 
και δεν θέλουσι δυνηθή.» 

Λουκάν ιγ:12  

«Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει 
ταπεινωθή και ο ταπεινών 
εαυτόν θέλει υψωθή.» 

Λουκάν ιδ:11 

«Και όστις δεν βαστάζει τον 
σταυρόν αυτού και έρχεται 

οπίσω μου, δεν δύναται να ήναι 
μαθητής μου.»  Λουκάν ιδ:11 

«Ούτω, σας λέγω, χαρά γίνεται 
ενώπιον των αγγέλων του Θεού 

διά ένα αμαρτωλόν 
μετανοούντα.»  Λουκάν ιε:10 

«Διότι εκείνο, το οποίον μεταξύ 
των ανθρώπων είναι υψηλόν, 
βδέλυγμα είναι ενώπιον του 

Θεού.»  Λουκάν ις:15  

«Ευκολώτερον δε είναι ο 
ουρανός και η γη να παρέλθωσι 
παρά μία κεραία του νόμου να 

πέση.»  Λουκάν ις:17 

«Αδύνατον είναι να μη έλθωσι τα 
σκάνδαλα· πλην ουαί εις εκείνον, 

διά του οποίου έρχονται.» 
Λουκάν ιζ:1 

«Ούτω και σεις, όταν κάμητε πάντα τα 
διαταχθέντα εις εσάς, λέγετε ότι 
δούλοι αχρείοι είμεθα, επειδή 
εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να 

κάμωμεν.»  Λουκάν ιζ:10 

«Σηκωθείς ύπαγε· 
η πίστις σου σε έσωσεν.» 

Λουκάν ιζ:19 

«Διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού 
είναι εντός υμών.» 

Λουκάν ιζ:21 

«Όστις ζητήση να σώση την ζωήν 
αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και 

όστις απολέση αυτήν, θέλει 
διαφυλάξει αυτήν.»  Λουκάν ιζ:33 

«Αλλά και αι τρίχες της κεφαλής 
υμών είναι πάσαι ηριθμημέναι. 

Μη φοβείσθε λοιπόν.» 
Λουκάν ιβ:7 

«Μη μεριμνάτε πως ή τι να 
απολογηθήτε, ή τι να είπητε, διότι το 
Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν 
αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπητε.» 

Λουκάν ιβ:11,12 

«Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει 
ταπεινωθή, ο δε ταπεινών εαυτόν 

θέλει υψωθή.» 
Λουκάν ιη:14 

«Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν 
δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως 
παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις 

αυτήν.»  Λουκάν ιη:17 

«Τα αδύνατα παρά ανθρώποις 
είναι δυνατά παρά τω Θεώ.» 

Λουκάν ιη:27 

«Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε 
να ζητήση και να σώση το 

απολωλός.» 
Λουκάν ιθ:10 



«Διά της υπομονής σας 
αποκτήσατε τας ψυχάς σας.» 

Λουκάν κα:19 

«Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε 
βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από 

κραιπάλης και μέθης και μεριμνών 
βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' 
υμάς η ημέρα εκείνη.»  Λουκάν κα:34 

«Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί 
καιρώ, διά να καταξιωθήτε να 

εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να 
γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του 
Υιού του ανθρώπου.»  Λουκάν κα:36 

«Προσεύχεσθε, διά να μη 
εισέλθητε εις πειρασμόν.» 

Λουκάν κβ:40 

«…πλην ουχί το θέλημά μου, 
αλλά το σον ας γείνη.» 

Λουκάν κβ:42 

«Διά τι είσθε τεταραγμένοι; και 
διά τι αναβαίνουσιν εις τας 
καρδίας σας διαλογισμοί;» 

Λουκάν κδ:38 

«Ειρήνη υμίν.» 
Λουκάν κδ:36 

«Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις 
αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι 
τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις 

το όνομα αυτού.»  Ιωάννη α:12 

«…ό,τι σας λέγει, κάμετε.» 
Ιωάννη β:5 

«Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν 
τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν 
δύναται να ίδη την βασιλείαν 

του Θεού.»  Ιωάννη γ:3 

«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον 
κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού 
τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας 
ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη 

ζωήν αιώνιον.»  Ιωάννη γ:16 

«Δεν δύναται ο άνθρωπος να 
λαμβάνη ουδέν, εάν δεν ήναι 
δεδομένον εις αυτόν εκ του 
ουρανού.»  Ιωάννη γ:27 

«Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν 
αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον 
Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ' η οργή 

του Θεού μένει επάνω αυτού.» 
Ιωάννη γ:36 

«Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον 
εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει 

διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το 
οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει 
εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις 

ζωήν αιώνιον.»  Ιωάννη δ:14 

«Ιδού, έγεινες υγιής· μηκέτι 
αμάρτανε, διά να μη σοι γείνη 

τι χειρότερον.» 
Ιωάννη ε:14 

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο 
ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις 
τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και 
εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ 
του θανάτου εις την ζωήν.» Ιωάννη ε:24  

«Ερευνάτε τας γραφάς» 
Ιωάννη ε:39 

«Εγώ είμαι· μη φοβείσθε.» 
Ιωάννη ς:20 

«Εργάζεσθε μη διά την τροφήν την 
φθειρομένην, αλλά διά την τροφήν την 

μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, την 
οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας 

δώσει.»  Ιωάννη ς:27 

«Τούτο είναι το έργον του Θεού, 
να πιστεύσητε εις τούτον, τον 
οποίον εκείνος απέστειλε.» 

Ιωάννη ς:29 

«Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις 
έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, 
και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει 
διψήσει πώποτε.»  Ιωάννη ς:35 

«Παν ό,τι μοι δίδει ο Πατήρ, 
προς εμέ θέλει ελθεί, και τον 
ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω 
εκβάλει έξω.»  Ιωάννη ς:37 

«Και τούτο είναι το θέλημα του 
πέμψαντός με, πας όστις βλέπει τον Υιόν 

και πιστεύει εις αυτόν να έχη ζωήν 
αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν 

εν τη εσχάτη ημέρα.»  Ιωάννη ς:40 

«Ουδείς δύναται να έλθη προς εμέ, εάν 
δεν ελκύση αυτόν ο Πατήρ ο πέμψας 
με, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν 

τη εσχάτη ημέρα.»  Ιωάννη ς:44 

«Αληθώς αληθώς, σας λέγω, 
Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν 
αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της 

ζωής.»  Ιωάννη ς:47,48 

«Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον 
ζωοποιεί, η σαρξ δεν ωφελεί ουδέν· οι 
λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ προς 
εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.»  

Ιωάννη ς:63 

«Κύριε, προς τίνα 
θέλομεν υπάγει; 

λόγους ζωής αιωνίου έχεις.» 
Ιωάννη ς:68 

«Όστις τρώγει την σάρκα μου και 
πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, 
και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη 

εσχάτη ημέρα.»  Ιωάννη ς:54 

«Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και 
ας πίνη. Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς 
είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος 
θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.»  

Ιωάννη ζ:37,38 

«Ουδέ εγώ σε 
καταδικάζω· ύπαγε, και εις το 

εξής μη αμάρτανε.» 
Ιωάννη η:11 

«Εγώ είμαι το φως του 
κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν 
θέλει περιπατήσει εις το σκότος, 
αλλά θέλει έχει το φως της ζωής.» 

Ιωάννη η:12 

«Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω 
εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου, και 
θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η 
αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.»  

Ιωάννη η:31,32 

«Εάν λοιπόν ο Υιός σας 
ελευθερώση, όντως ελεύθεροι 

θέλετε είσθαι.» 
Ιωάννη η:36 

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω· Εάν 
τις φυλάξη τον λόγον μου, 

θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον 
αιώνα.»  Ιωάννη η:51 

«…εν εξεύρω, ότι ήμην τυφλός 
και τώρα βλέπω.» 

Ιωάννη θ:25 

«Εγώ διά κρίσιν ήλθον εις τον 
κόσμον τούτον, διά να βλέπωσιν οι 
μη βλέποντες και να γείνωσι τυφλοί 

οι βλέποντες.»  Ιωάννη θ:39 



«Εγώ είμαι η θύρα· δι' εμού εάν 
τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει 
εισέλθει και εξέλθει και θέλει 
ευρεί βοσκήν.»  Ιωάννη ι:9 

«Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και 
γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι 

υπό των εμών» 
Ιωάννη ι:14 

«Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν 
αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή 

εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει 
αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου.» 

Ιωάννη ι:28 

«Αύτη η ασθένεια δεν είναι προς 
θάνατον, αλλ' υπέρ της δόξης του 
Θεού, διά να δοξασθή ο Υιός του 
Θεού δι' αυτής.»  Ιωάννη ια:4 

«Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα 
ζητήσης παρά του Θεού, θέλει σοι 

δώσει ο Θεός.» 
Ιωάννη ια:22 

«Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο 
πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει 
ζήσει· και πας όστις ζη και πιστεύει εις 
εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. 
Πιστεύεις τούτο;»  Ιωάννη ια:25,26 

«Δεν σοι είπον ότι εάν πιστεύσης, 
θέλεις ιδεί την δόξαν του Θεού;» 

Ιωάννη ια:40 

«Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει 
απολέση αυτήν, και όστις μισεί την 
ψυχήν αυτού εν τω κόσμω τούτω, εις 
ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν.» 

Ιωάννη ιβ:25  

«Εάν εμέ υπηρετή τις, εμέ ας 
ακολουθή, και όπου είμαι εγώ, εκεί 

θέλει είσθαι και ο υπηρέτης ο εμός· και 
εάν τις εμέ υπηρετή, θέλει τιμήσει 
αυτόν ο Πατήρ.»  Ιωάννη ιβ:26 

«Ενόσω έχετε το φως, 
πιστεύετε εις το φως, διά να 
γείνητε υιοί του φωτός.» 

Ιωάννη ιβ:36 

«Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμον, 
διά να μη μείνη εν τω σκότει πας 

ο πιστεύων εις εμέ.» 
Ιωάννη ιβ:46 

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν 
είναι δούλος ανώτερος του κυρίου 
αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος 
του πέμψαντος αυτόν.» Ιωάννη ιγ:16 

«Εντολήν καινήν σας δίδω, Να 
αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ 

σας ηγάπησα και σεις να 
αγαπάτε αλλήλους.» Ιωάννη ιγ:34 

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις 
δέχεται όντινα πέμψω, εμέ δέχεται, 
και όστις δέχεται, εμέ δέχεται τον 
πέμψαντά με.»  Ιωάννη ιγ:20  

«Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει 
πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, 

εάν έχητε αγάπην προς 
αλλήλους.»  Ιωάννη ιγ:35 

«Ας μη ταράττηται η καρδία 
σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, 

και εις εμέ πιστεύετε.» 
Ιωάννη ιδ:1 

«Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια 
και η ζωή· ουδείς έρχεται προς 
τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.» 

Ιωάννη ιδ:6 

«Και ό,τι αν ζητήσητε εν τω 
ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, 

διά να δοξασθή ο Πατήρ 
εν τω Υιώ.»   Ιωάννη ιδ:13 

«Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί 
μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.» 

Ιωάννη ιδ:14 

«Εάν με αγαπάτε, 
τας εντολάς μου φυλάξατε.»  

Ιωάννη ιδ:15 

«Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων 
αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε 

αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός 
μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και 
θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν.»  

Ιωάννη ιδ:21 

«Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην 
την εμήν δίδω εις εσάς· ουχί καθώς 

ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. 
Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ 

ας δειλιά.»  Ιωάννη ιδ:27 

«Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον 
καρπόν, εκκόπτει αυτό, και παν το 
φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, διά 

να φέρη πλειότερον καρπόν.»  
Ιωάννη ιε:2 

«Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι 
μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε 
ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει 
γείνει εις εσάς.»  Ιωάννη ιε:7 

«Εν τούτω δοξάζεται ο Πατήρ 
μου, εις το να φέρητε καρπόν 
πολύν· και ούτω θέλετε είσθαι 
μαθηταί μου.»  Ιωάννη ιε:8 

«Μείνατε εν εμοί, και εγώ εν υμίν. 
Καθώς το κλήμα δεν δύναται να φέρη 
καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνη εν 
τη αμπέλω, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν 

μείνητε εν εμοί.»  Ιωάννη ιε:4 

«Εάν ο κόσμος σας μισή, 
εξεύρετε ότι εμέ πρότερον 

υμών εμίσησεν.» 
Ιωάννη ιε:18 

«Αύτη είναι η εντολή μου, να 
αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας 

ηγάπησα.» 
Ιωάννη ιε:12 

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι 
όσα αν αιτήσητε παρά του 

Πατρός εν τω ονόματί μου, θέλει 
σας δώσει.»  Ιωάννη ις:23 

«Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν 
τω ονόματί μου· αιτείτε και 
θέλετε λαμβάνει, διά να ήναι 

πλήρης η χαρά σας.» Ιωάννη ις:24 

«Εν τω κόσμω θέλετε έχει 
θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ 
ενίκησα τον κόσμον.» 

Ιωάννη ις:33 

«Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να 
γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν 
Θεόν και τον οποίον απέστειλας 
Ιησούν Χριστόν.»  Ιωάννη ιζ:3 

«Πας όστις είναι εκ της αληθείας 
ακούει την φωνήν μου.» 

Ιωάννη ιζ:37 

«Μακάριοι όσοι δεν είδον και 
επίστευσαν.» 
Ιωάννη κ:29 

«…αγαπάς με περισσότερον 
τούτων;» 

Ιωάννη κα:15 

«Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, 
όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα 

εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ 
μάρτυρες…»   Πράξεις α:8 



«Και πας όστις αν επικαλεσθή το 
όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή.» 

Πράξεις β:21 

«Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή 
έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού 
Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και 
θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου 

Πνεύματος.»  Πράξεις β:38 

«Μετανοήσατε λοιπόν και 
επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι 
αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί 
αναψυχής από της παρουσίας του 

Κυρίου.»  Πράξεις γ:19 

«Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η 
σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι 
υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ 

των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει 
να σωθώμεν.»  Πράξεις γ:19 

«Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον 
Θεόν μάλλον παρά εις τους 

ανθρώπους.» 
Πράξεις ε:29 

«Έξελθε εκ της γης σου και εκ της 
συγγενείας σου, και ελθέ εις γην, 
την οποίαν θέλω σοι δείξει.» 

Πράξεις ζ:3 

«Εάν πιστεύης εξ όλης της 
καρδίας, δύνασαι.» 

Πράξεις η:37 

«Ύπαγε, διότι ούτος είναι σκεύος 
εκλογής εις εμέ…» 

Πράξεις θ:15 

«Αι προσευχαί σου και αι 
ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις 
μνημόσυνόν σου ενώπιον του 

Θεού.»  Πράξεις ι:4 

«Όσα ο Θεός εκαθάρισε, συ μη 
λέγε βέβηλα.» 
Πράξεις ι:15 

«…εισηκούσθη η προσευχή σου 
και αι ελεημοσύναι σου 

εμνημονεύθησαν ενώπιον του 
Θεού.»  Πράξεις ι:31 

«Επ' αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι 
προσωπολήπτης ο Θεός, αλλ' εν παντί 

έθνει, όστις φοβείται αυτόν και 
εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός 

εις αυτόν.»  Πράξεις ι:34,35  

«Διά του ονόματος αυτού θέλει 
λάβει άφεσιν αμαρτιών πας ο 

πιστεύων εις αυτόν.» 
Πράξεις ι:43 

«Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι 
Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον 
αυτού και με ηλευθέρωσεν…» 

Πράξεις ιβ:11 

«Διότι έργον εγώ εργάζομαι εν ταις 
ημέραις υμών, έργον, εις το οποίον 
δεν θέλετε πιστεύσει, εάν τις διηγηθή 

εις εσάς.»   Πράξεις ιγ:41 

«…διά πολλών θλίψεων πρέπει 
να εισέλθωμεν εις την 
βασιλείαν του Θεού.» 

Πράξεις ιδ:22 

«Πίστευσον εις τον Κύριον 
Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, 

συ και ο οίκός σου.» 
Πράξεις ις:31 

«Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας 
παραβλέψας ο Θεός, τώρα 
παραγγέλλει εις πάντας τους 

ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι.»  
Πράξεις ιζ:30 

«Μη φοβού, αλλά ομίλει και μη 
σιωπήσης, διότι εγώ είμαι μετά σου, και 
ουδείς θέλει επιβάλει χείρα επί σε διά να 
σε κακοποιήση, διότι έχω λαόν πολύν εν 

τη πόλει ταύτη.»  Πράξεις ιη:9,10 

«Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού 
επιστεύσατε;» 
Πράξεις ιθ:3 

«Μακάριον είναι να δίδη τις 
μάλλον παρά να λαμβάνη.» 

Πράξεις κ:35 

«Και τώρα τι βραδύνεις; σηκωθείς 
βαπτίσθητι και απολούσθητι από 
των αμαρτιών σου, επικαλεσθείς το 
όνομα του Κυρίου.»  Πράξεις κβ:16 

«Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, 
όταν περιπέσητε εις διαφόρους 
πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η 

δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται 
υπομονήν.»   Ιακώβου α:2,3 

«Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει 
πειρασμόν· διότι αφού δοκιμασθή, θέλει 

λάβει τον στέφανον της ζωής, τον 
οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους 
αγαπώντας αυτόν.»   Ιακώβου α:12 

«Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα 
τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από 

του Πατρός των φώτων, εις τον 
οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά 

μεταβολής.»   Ιακώβου α:17 

«Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου 
και μη μόνον ακροαταί, 
απατώντες εαυτούς.» 

Ιακώβου α:22 

«Ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το να 
ακούη, βραδύς εις το να λαλή, βραδύς 
εις οργήν· διότι η οργή του ανθρώπου 
δεν εργάζεται την δικαιοσύνην του 

Θεού.»  Ιακώβου α:19,20 

«…διότι η κρίσις θέλει είσθαι 
ανίλεως εις τον όστις δεν έκαμεν 
έλεος· και το έλεος καυχάται 

κατά της κρίσεως.»  Ιακώβου β:13 

«Διότι καθώς το σώμα χωρίς 
πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω 
και η πίστις χωρίς των έργων 
είναι νεκρά.»  Ιακώβου β:26 

«Μη γίνεσθε πολλοί διδάσκαλοι, 
αδελφοί μου, εξεύροντες ότι 

μεγαλητέραν κατάκρισιν θέλομεν 
λάβει· διότι εις πολλά πταίομεν 

άπαντες.»  Ιακώβου γ:1,2 

«Υποτάχθητε λοιπόν εις τον 
Θεόν. Αντιστάθητε εις τον 
διάβολον, και θέλει φύγει 
από σας.»  Ιακώβου γ:7 

«Ταπεινώθητε ενώπιον του 
Κυρίου, και θέλει σας υψώσει.» 

Ιακώβου γ:10 

«Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα 
πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ 
αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ 

ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως 
γενομένη.»  Ιακώβου δ:16 

«…διά το οποίον αγαλλιάσθε, αν 
και τώρα ολίγον, εάν χρειασθή, 

λυπηθήτε εν διαφόροις 
πειρασμοίς.»  Ά Πέτρου α:6  

«…και δόντα εις αυτόν δόξαν, 
ώστε η πίστις σας και η ελπίς να 

ήναι εις τον Θεόν.»  
Ά Πέτρου α:21 

«Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη 
το λογικόν άδολον γάλα, διά να 
αυξηθήτε δι' αυτού,  επειδή 

εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος.» 
Ά Πέτρου β:2,3 



«Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους 
και παρεπιδήμους, να απέχητε από 
των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες 
στρατεύονται κατά της ψυχής.» 

Ά Πέτρου β:11 

«Διότι όστις θέλει να αγαπά την ζωήν 
και ίδη ημέρας αγαθάς ας παύση την 
γλώσσαν αυτού από κακού και τα 
χείλη αυτού από του να λαλώσι 

δόλον…»   Ά Πέτρου γ:10 

«Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου 
είναι επί τους δικαίους και τα 

ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών.» 
Ά Πέτρου γ:12 

«Πάντων δε το τέλος επλησίασε. 
Φρονίμως λοιπόν διάγετε και 
αγρυπνείτε εις τας προσευχάς.» 

Ά Πέτρου δ:7 

«Προ πάντων δε έχετε ένθερμον 
την εις αλλήλους αγάπην, διότι η 
αγάπη θέλει καλύψει πλήθος 
αμαρτιών.»  Ά Πέτρου δ:8 

«Εάν ονειδίζησθε διά το όνομα του 
Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το 
Πνεύμα της δόξης και το του Θεού 

αναπαύεται εφ' υμάς…»  
Ά Πέτρου δ:14 

«Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κραταιάν 
χείρα του Θεού, διά να σας υψώση εν 
καιρώ, και πάσαν την μέριμναν υμών 
ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει 

περί υμών.»   Ά Πέτρου ε:6,7 

«Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι 
ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων 
ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα 

να καταπίη.»   Ά Πέτρου ε:8 

«Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερόνη 
εκ του πειρασμού τους 

ευσεβείς…» 
΄Β Πέτρου β:9 

«Διότι από όντινα νικάταί τις, 
τούτου και δούλος γίνεται.» 

΄Β Πέτρου β:19 

«Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν 
αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο 

βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη 
θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες 
να έλθωσιν εις μετάνοιαν.»  ΄Β Πέτρου γ:9 

«Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού 
νέους ουρανούς και νέαν γην 
προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη 

κατοικεί.»  ΄Β Πέτρου γ:13 

«Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η 
βασιλεία των ουρανών.» 

Ματθαίον γ:2 

«Έλθετε οπίσω μου και θέλω σας 
κάμει αλιείς ανθρώπων.» 

Ματθαίον δ:19 

«Μακάριοι οι πτωχοί τω 
πνεύματι, διότι αυτών είναι η 
βασιλεία των ουρανών.» 

Ματθαίον ε:3 

«Μακάριοι οι πενθούντες, διότι 
αυτοί θέλουσι παρηγορηθή.» 

Ματθαίον ε:4 

«Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί 
θέλουσι κληρονομήσει την γην.» 

Ματθαίον ε:5 

«Μακάριοι οι πεινώντες και 
διψώντες την δικαιοσύνην, διότι 

αυτοί θέλουσι χορτασθή.» 
Ματθαίον ε:6 

«Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι 
αυτοί θέλουσιν ελεηθή.» 

Ματθαίον ε:7 

«Μακάριοι οι καθαροί την 
καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν 

ιδεί τον Θεόν.» 
Ματθαίον ε:8 

«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι 
αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί 

Θεού.» 
Ματθαίον ε:9 

«Μακάριοι οι δεδιωγμένοι 
ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών 
είναι η βασιλεία των ουρανών.» 

Ματθαίον ε:10 

«Μακάριοι είσθε, όταν σας 
ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν 
εναντίον σας πάντα κακόν λόγον 

ψευδόμενοι ένεκεν εμού.»  
Ματθαίον ε:11 

«Σεις είσθε το φως του 
κόσμου· πόλις κειμένη επάνω 
όρους δεν δύναται να κρυφθή.» 

Ματθαίον ε:14 

«Ούτως ας λάμψη το φως σας 
έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να 

ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι 
τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.»  

Ματθαίον ε:16 

«Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο 
βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση 
αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη 
καρδία αυτού.»  Ματθαίον ε:27 

«Εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς 
ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς 

είναι τέλειος.» 
Ματθαίον ε:48 

«Επειδή όπου είναι ο θησαυρός 
σας, εκεί θέλει είσθαι και η 

καρδία σας.» 
Ματθαίον ς:21 

«Διά τούτο σας λέγω, μη 
μεριμνάτε περί της ζωής σας…» 

Ματθαίον ς:25 

«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν 
του Θεού και την δικαιοσύνην 

αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας 
προστεθή.»  Ματθαίον ς:33  

«Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της 
αύριον· διότι η αύριον θέλει 

μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι 
εις την ημέραν το κακόν αυτής.»  

Ματθαίον ς:34 

«Μη κρίνετε, διά να μη κριθήτε· 
διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε θέλετε 
κριθή, και με οποίον μέτρον μετρείτε 

θέλει αντιμετρηθή εις εσάς.»  
Ματθαίον ζ:1,2 

«Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και 
θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας 

ανοιχθή. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και 
ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα 

θέλει ανοιχθή.»  Ματθαίον ζ:7,8 

«Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε 
να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, 
πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις 
ουρανοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους 
ζητούντας παρ' αυτού;»  Ματθαίον ζ:11 

«Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε να 
κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω 
και σεις κάμνετε εις αυτούς· διότι 

ούτος είναι ο νόμος και οι προφήται.»  
Ματθαίον ζ:12 

«Επειδή στενή είναι η πύλη και 
τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την 

ζωήν, και ολίγοι είναι οι 
ευρίσκοντες αυτήν.»  Ματθαίον ζ:14 



«Θέλω, καθαρίσθητι.» 
Ματθαίον η:3 

«Ύπαγε, και ως επίστευσας, ας 
γείνη εις σε.» 
Ματθαίον η:13 

«Τότε σηκωθείς επετίμησε τους 
ανέμους και την θάλασσαν, και 

έγεινε γαλήνη μεγάλη.» 
Ματθαίον η:26 

«Ακολούθει μοι.» 
Ματθαίον θ:9 

«Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω 
δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις 

μετάνοιαν.» 
Ματθαίον θ:13 

«Ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται 
ολίγοι· παρακαλέσατε λοιπόν τον 

κύριον του θερισμού, διά να αποστείλη 
εργάτας εις τον θερισμόν αυτού.» 

Ματθαίον θ:37,38 

«Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα 
εν μέσω λύκων· γίνεσθε λοιπόν 

φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι 
περιστεραί.»  Ματθαίον ι:16 

«…ο δε υπομείνας έως τέλους, 
ούτος θέλει σωθή.» 

Ματθαίον ι:22 

«Πας λοιπόν όστις με ομολογήση 
έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω 

ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν 
του Πατρός μου του εν ουρανοίς.»  

Ματθαίον ι:32 

«Όστις εύρη την ζωήν αυτού 
θέλει απολέσει αυτήν, και όστις 
απολέση την ζωήν αυτού δι' εμέ 
θέλει ευρεί αυτήν.»  Ματθαίον ι:39 

«…και μακάριος είναι όστις δεν 
σκανδαλισθή εν εμοί.» 

Ματθαίον ια:6 

«Έλθετε προς με, πάντες οι 
κοπιώντες και πεφορτισμένοι, 
και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» 

Ματθαίον ια:28 

«Κάλαμον συντετριμμένον δεν 
θέλει θλάσει και λινάριον 

καπνίζον δεν θέλει σβέσει…» 
Ματθαίον ιβ:20 

«Διότι εκ των λόγων σου θέλεις 
δικαιωθή, και εκ των λόγων σου 

θέλεις καταδικασθή.» 
Ματθαίον ιβ:37 

«Διότι όστις κάμη το θέλημα του 
Πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός 
μου είναι αδελφός και αδελφή και 

μήτηρ.»  Ματθαίον ιβ:50 

«Διότι όστις έχει, έτι θέλει δοθή εις 
αυτόν και θέλει περισσευθή· όστις 
όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει 

αφαιρεθή απ' αυτού.»  
Ματθαίον ιγ:12 

«Υμών δε οι οφθαλμοί είναι 
μακάριοι, διότι βλέπουσι, και τα 
ώτα σας, διότι ακούουσιν.» 

Ματθαίον ιγ:16 

«Θαρσείτε, εγώ είμαι· μη 
φοβείσθε.» 

Ματθαίον ιδ:27 

«Δεν μολύνει τον άνθρωπον το 
εισερχόμενον εις το στόμα, αλλά το 
εξερχόμενον εκ του στόματος τούτο 

μολύνει τον άνθρωπον.»  
Ματθαίον ιε:11 

«Κύριε, βοήθει μοι.» 
Ματθαίον ιε:25 

«Ω γύναι, μεγάλη σου η 
πίστις· ας γείνη εις σε ως θέλεις.» 

Ματθαίον ιε:28 

«Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, 
ας απαρνηθή εαυτόν και ας 

σηκώση τον σταυρόν αυτού και 
ας με ακολουθή.» Ματθαίον ις:24 

«Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν 
αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και 
όστις απολέση την ζωήν αυτού 
ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν.» 

Ματθαίον ις:25 

«Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν 
τον κόσμον όλον κερδήση, την δε 

ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει 
άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής 

αυτού;» Ματθαίον ις:26 

«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, 
θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, 
Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει 
μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν 
αδύνατον εις εσάς.»  Ματθαίον ιζ:20 

«Όστις λοιπόν ταπεινώση εαυτόν 
ως το παιδίον τούτο, ούτος είναι 
ο μεγαλήτερος εν τη βασιλεία 
των ουρανών.»   Ματθαίον ιη:4 

«Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας 
συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός 
πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει 
αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του 

Πατρός μου του εν ουρανοίς.» 
Ματθαίον ιη:19 

«Διότι όπου είναι δύο ή τρεις 
συνηγμένοι εις το όνομά μου, 
εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω 
αυτών.»   Ματθαίον ιη:19 

«Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία 
σαρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο 
Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη 

χωρίζη.»   Ματθαίον ιθ:6 

«Παρά ανθρώποις τούτο 
αδύνατον είναι, παρά τω Θεώ 
όμως τα πάντα είναι δυνατά.» 

Ματθαίον ιθ:26 

«Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσιν 
είσθαι έσχατοι και 
έσχατοι πρώτοι.» 
Ματθαίον ιθ:30 

«…διότι πολλοί είναι οι 
κεκλημένοι, ολίγοι δε 

οι εκλεκτοί.» 
Ματθαίον κ:16 

«Ελέησον ημάς, Κύριε, υιέ του 
Δαβίδ.» 

Ματθαίον κ:30 

«Τι θέλετε να σας κάμω;» 
Ματθαίον κ:30 

«…και πάντα όσα αν ζητήσητε εν 
τη προσευχή έχοντες πίστιν 

θέλετε λάβει.» 
Ματθαίον κα:22 

«Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν 
σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ 
όλης της ψυχής σου και εξ όλης της 
διανοίας σου.»   Ματθαίον κβ:37 



«Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου 
ως σεαυτόν.» 
Ματθαίον κβ:38 

«Ο δε μεγαλήτερος από σας θέλει 
είσθαι υπηρέτης σας. Όστις δε υψώση 
εαυτόν θέλει ταπεινωθή, και όστις 
ταπεινώση εαυτόν θέλει υψωθή.»  

Ματθαίον κγ:12 

«Ο ουρανός και η γη θέλουσι 
παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν 

θέλουσι παρέλθει.» 
Ματθαίον κδ:35 

«Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν 
εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο 

Κύριος υμών.» 
Ματθαίον κδ:42 

«Διά τούτο και σεις γίνεσθε 
έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν 
στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του 
ανθρώπου.»  Ματθαίον κδ:44 

«Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν 
εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, 

καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου 
έρχεται.»   Ματθαίον κε:13 

«Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα 
ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών 
θέλω σε καταστήσει· είσελθε εις την 

χαράν του κυρίου σου.» 
Ματθαίον κε:21 

«Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει 
δοθή και περισσευθή, από δε του μη 
έχοντος και εκείνο το οποίον έχει 

θέλει αφαιρεθή απ' αυτού.»  
Ματθαίον κε:29 

«Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά 
να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το 
μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ 

ασθενής.»   Ματθαίον κς:41 

«…και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών 
πάσας τας ημέρας έως της 

συντελείας του αιώνος. Αμήν.» 
Ματθαίον κη:20 

«…επληρώθη ο καιρός και 
επλησίασεν η βασιλεία του 

Θεού· μετανοείτε και πιστεύετε 
εις το ευαγγέλιον.»  Μάρκον α:15 

«Προς σε λέγω, Σηκώθητι και 
έπαρε τον κράββατόν σου και 
ύπαγε εις τον οίκόν σου.» 

Μάρκον β:11 

«Προσέχετε τι ακούετε. Με οποίον 
μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθή εις 
εσάς, και θέλει γείνει προσθήκη εις 
εσάς τους ακούοντας.»  Μάρκον δ:24 

«Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον 
και είπε προς την θάλασσαν· Σιώπα, 
ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος, και 

έγεινε γαλήνη μεγάλη.»  
Μάρκον δ:39 

«Διά τι είσθε ούτω δειλοί; πως δεν 
έχετε πίστιν;» 
 Μάρκον δ:40 

«Ύπαγε εις τον οίκόν σου προς τους 
οικείους σου και ανάγγειλον προς 
αυτούς όσα ο Κύριος σοι έκαμε και 

σε ηλέησε.»  Μάρκον ε:19 

«Θύγατερ, η πίστις σου σε 
έσωσεν· ύπαγε εις ειρήνην και 

έσο υγιής από της μάστιγός σου.» 
Μάρκον ε:34 

«Μη φοβού, μόνον πίστευε.» 
Μάρκον ε:36 

«εάν δύνασαι να πιστεύσης, 
πάντα είναι δυνατά εις τον 

πιστεύοντα.» 
Μάρκον θ:23 

«Τούτο το γένος δεν δύναται να 
εξέλθη δι' ουδενός άλλου τρόπου 

ειμή διά προσευχής και 
νηστείας.»  Μάρκον θ:29 

«Όστις θέλει να ήναι πρώτος, 
θέλει είσθαι πάντων έσχατος και 

πάντων υπηρέτης.» 
Μάρκον θ:3 

«Έχετε πίστιν Θεού.» 
Μάρκον ια:22 

«Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα 
προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε 
ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις 

εσάς.»  Μάρκον ια:24 

«Προσέχετε, αγρυπνείτε και 
προσεύχεσθε· διότι δεν εξεύρετε 

πότε είναι ο καιρός.» 
Μάρκον ιγ:33 

«Όστις πιστεύση και βαπτισθή 
θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση 

θέλει κατακριθή.» 
Μάρκον ις:16 

«Διότι το μωρόν του Θεού είναι 
σοφώτερον των ανθρώπων, και το 
ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον 
των ανθρώπων.»   Ά Κορινθίους α:25 

«Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε 
και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν 
ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο 
Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας 

αυτόν.»    Ά Κορινθίους β:9 

«Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το 
Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν; Εάν τις 
φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει 
φθείρει ο Θεός· διότι ο ναός του Θεού 

είναι άγιος, όστις είσθε σεις.» 
Ά Κορινθίους γ:16,17  

«Διότι ηγοράσθητε διά 
τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά 

του σώματός σας και διά του 
πνεύματός σας, τα οποία είναι του 

Θεού.»    Ά Κορινθίους ς:20 

«Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου 
αλλά πάντα δεν συμφέρουσι· πάντα 
είναι εις την εξουσίαν μου, αλλά 

πάντα δεν οικοδομούσι.»  
Ά Κορινθίους ι:23 

«…αλλ' όταν κρινώμεθα, 
παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, 
διά να μη κατακριθώμεν μετά 
του κόσμου.»  Ά Κορινθίους ια:32 

«Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε 
στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες 
πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, 

γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι 
μάταιος εν Κυρίω.»   Ά Κορινθίους ιε:58 

«Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον 
ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, 

είμεθα ελεεινότεροι πάντων των 
ανθρώπων.»  Ά Κορινθίους ιε:19 

«Αγρυπνείτε, στέκεσθε εν τη 
πίστει, ανδρίζεσθε, ενδυναμούσθε. 
Πάντα τα έργα υμών ας γίνωνται 
εν αγάπη.»   Ά Κορινθίους ις:13,14  

«Διότι πάσαι αι επαγγελίαι του 
Θεού είναι εν αυτώ, το ναι και εν 

αυτώ το αμήν, προς δόξαν του Θεού 
δι' ημών.»  ΄Β Κορινθίους α:20 

«Ο δε Κύριος είναι το 
Πνεύμα· και όπου είναι το 
Πνεύμα του Κυρίου, εκεί 

ελευθερία.»  ΄Β Κορινθίους γ:17 



«Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις 
ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν 
εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, 
επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα 
βλεπόμενα...» Β Κορινθίους. δ:16-17 

«Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν 
έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά 

να ανταμειφθή έκαστος κατά τα 
πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α 

έπραξεν...» ΄Β Κορινθίους ε:10 

«Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ 
είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία 
παρήλθον, ιδού, τα πάντα 

έγειναν νέα.» ΄Β Κορινθίους ε:17 

«Εν καιρώ δεκτώ επήκουσά σου και εν 
ημέρα σωτηρίας σε εβοήθησα· ιδού, 
τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, 

τώρα ημέρα σωτηρίας.»  
΄Β Κορινθίους ς:2 

«Μη ομοζυγείτε με τους 
απίστους· διότι τίνα μετοχήν έχει η 
δικαιοσύνη με την ανομίαν; τίνα δε 
κοινωνίαν το φως προς το σκότος;»  

΄Β Κορινθίους ς:14 

«Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύτας τας 
επαγγελίας, ας καθαρίσωμεν εαυτούς 
από παντός μολυσμού σαρκός και 

πνεύματος, εκπληρούντες αγιωσύνην εν 
φόβω Θεού.»  ΄Β Κορινθίους ζ:1 

«Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά 
μετάνοιαν προς σωτηρίαν 

αμεταμέλητον· η λύπη όμως του 
κόσμου γεννά θάνατον.»  

΄Β Κορινθίους ζ:10 

«Διότι εξεύρετε την χάριν του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ων 
επτώχευσε διά σας, διά να πλουτήσητε 

σεις με την πτωχείαν εκείνου.» 
΄Β Κορινθίους η:9 

«Τούτο δε λέγω, ότι ο σπείρων με 
φειδωλίαν και με φειδωλίαν θέλει 
θερίσει, και ο σπείρων με αφθονίαν 
και με αφθονίαν θέλει θερίσει.» 

΄Β Κορινθίους θ:6 

«Αλλ' όστις καυχάται, εν Κυρίω ας 
καυχάται· διότι δεν είναι δόκιμος 
όστις συνιστά αυτός εαυτόν, αλλ' 

εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά.»  
΄Β Κορινθίους ι:17,18 

«Και ουδέν θαυμαστόν· διότι 
αυτός ο Σατανάς μετασχημα-
τίζεται εις άγγελον φωτός.»  

΄Β Κορινθίους ια:14 

«Αρκεί εις σε η χάρις μου· διότι η 
δύναμίς μου εν αδυναμία 

δεικνύεται τελεία.» 
΄Β Κορινθίους ιβ:9 

«Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη 
πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν 
γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς 

Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε 
αδόκιμοι κατά τι.» ΄Β Κορινθίους ιγ:5  

«Εξεύροντες ότι δεν δικαιούται 
άνθρωπος εξ έργων νόμου ειμή 
διά πίστεως Ιησού Χριστού…» 

Γαλάτας β:16 

«Διότι όλος ο νόμος εις ένα 
λόγον συμπληρούται, εις τον, 
Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου 
ως σεαυτόν.»  Γαλάτας ε:14 

«Περιπατείτε κατά το Πνεύμα 
και δεν θέλετε εκπληροί την 
επιθυμίαν της σαρκός.» 

Γαλάτας ε:16 

«Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε 
και ούτως εκπληρώσατε τον 

νόμον του Χριστού.» 
Γαλάτας ς:2 

«Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν 
εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη 
ο άνθρωπος, τούτο και θέλει 

θερίσει.»  Γαλάτας ς:7 

«Διότι ο σπείρων εις την σάρκα 
εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός 

φθοράν, αλλ' ο σπείρων εις το Πνεύμα 
θέλει θερίσει εκ του Πνεύματος ζωήν 

αιώνιον.»  Γαλάτας ς:8 

«Ας μη αποκάμνωμεν δε 
πράττοντες το καλόν· διότι εάν δεν 
αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν 
τω δέοντι καιρώ.»  Γαλάτας ς:9 

«Άρα λοιπόν ενόσω έχομεν καιρόν, 
ας εργαζώμεθα το καλόν προς 
πάντας, μάλιστα δε προς τους 

οικείους της πίστεως.»  Γαλάτας ς:10 

«Διότι κατά χάριν είσθε 
σεσωσμένοι διά της πίστεως· και 
τούτο δεν είναι από σας, Θεού το 

δώρον.»  Εφεσίους β:8 

«Μηδείς λόγος σαπρός ας μη 
εξέρχηται εκ του στόματός σας, αλλ' 
όστις είναι καλός προς οικοδομήν της 
χρείας, διά να δώση χάριν εις τους 

ακούοντας.»  Εφεσίους δ:29 

«Και μη λυπείτε το Πνεύμα το 
Άγιον του Θεού, με το οποίον 

εσφραγίσθητε διά την ημέραν της 
απολυτρώσεως.»  Εφεσίους δ:30 

«Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο 
ήλιος ας μη δύη επί τον 

παροργισμόν σας, μήτε δίδετε τόπον 
εις τον διάβολον.»  Εφεσίους δ:26,27 

«Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε 
ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως 

σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, 
διότι αι ημέραι είναι πονηραί.» 

Εφεσίους ε:15,16 

«Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς 
σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε 
την εκκλησίαν και παρέδωκεν 

εαυτόν υπέρ αυτής.» Εφεσίους ε:25 

«Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις 
τους άνδρας σας ως εις τον 

Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή 
της γυναικός…»  Εφεσίους ε:22,23 

«Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος 
τον πατέρα αυτού και την μητέρα και 
θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα 
αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις 

σάρκα μίαν.»  Εφεσίους ε:31 

«Ενδύθητε την πανοπλίαν του 
Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε 
εναντίον εις τας μεθοδείας του 
διαβόλου…» Εφεσίους ς:11 

«Διότι εις εσάς εχαρίσθη το υπέρ 
Χριστού, ου μόνον το να πιστεύητε 
εις αυτόν, αλλά και το να πάσχητε 
υπέρ αυτού.»  Φιλιππησίους α:29 

«Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας 
ή κενοδοξίας, αλλ' εν 

ταπεινοφροσύνη θεωρούντες 
αλλήλους υπερέχοντας εαυτών.» 

Φιλιππησίους β:3 

«Μετά φόβου και τρόμου 
εργάζεσθε την εαυτών 

σωτηρίαν.» 
Φιλιππησίους β:12 

«Χαίρετε εν Κυρίω 
πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, 

Χαίρετε.» 
Φιλιππησίους δ:4 

«Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν 
παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα 
ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' 
ευχαριστίας διά της προσευχής και 
της δεήσεως.»  Φιλιππησίους δ:6 

«Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει 
πάσαν χρείαν σας κατά τον 

πλούτον αυτού εν δόξη διά Ιησού 
Χριστού.»  Φιλιππησίους δ:19 



«Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα 
πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας 

καρδίας σας και τα διανοήματά σας 
διά του Ιησού Χριστού.»  

Φιλιππησίους δ:7 

«Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του 
Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο 
Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, 
τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης.» 

Κολοσσαείς γ:1,2 

«Και παν ό,τι αν πράττητε, εκ ψυχής 
εργάζεσθε, ως εις τον Κύριον και ουχί εις 
ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου 

θέλετε λάβει την ανταπόδοσιν της 
κληρονομίας· διότι εις τον Κύριον Χριστόν 

δουλεύετε.»  Κολοσσαείς γ:23,24 

«Εμμένετε εις την προσευχήν, 
αγρυπνούντες εις αυτήν μετά 

ευχαριστίας.» 
Κολοσσαείς δ:2 

«Επειδή τούτο είναι το θέλημα 
του Θεού, ο αγιασμός σας, να 
απέχησθε από της πορνείας.» 

Ά Θεσσαλονικείς δ:3 

«Διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν 
ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν 
σωτηρίας διά του Κυρίου ημών 

Ιησού Χριστού.» Ά Θεσσαλονικείς ε:9 

«Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως 
προσεύχεσθε, κατά πάντα 

ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το 
θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ 
Ιησού.»  Ά Θεσσαλονικείς ε:16-18 

«Πιστός είναι εκείνος όστις σας 
καλεί, όστις και θέλει εκτελέσει.» 

Ά Θεσσαλονικείς ε:24 

«Πιστός όμως είναι ο Κύριος, 
όστις θέλει σας στηρίξει και 
φυλάξει από του πονηρού.» 

΄Β Θεσσαλονικείς γ:3 

«Ο δε Κύριος είθε να κατευθύνη 
τας καρδίας σας εις την αγάπην 
του Θεού και εις την προσδοκίαν 
του Χριστού.» ΄Β Θεσσαλονικείς γ:5 

«Μη αποκάμητε 
πράττοντες το καλόν.» 
΄Β Θεσσαλονικείς γ:13 

«Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης είθε 
να σας δώση την ειρήνην διαπαντός εν 

παντί τρόπω. Ο Κύριος είη μετά 
πάντων υμών.»  Β Θεσσαλονικείς γ:13  

«Πιστός ο λόγος και πάσης 
αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς 

Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να 
σώση τους αμαρτωλούς.» 

 Ά Τιμοθέου α:15 

«Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων 
να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, 
παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ 

πάντων ανθρώπων.» Ά Τιμοθέου β:1 

«Μηδείς ας μη καταφρονή την 
νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των 

πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, 
εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις 

καθαρότητα.»  Ά Τιμοθέου β:1 
«Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της 

πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις 
την οποίαν και προσεκλήθης και 
ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν 

ενώπιον πολλών μαρτύρων.» 
 Ά Τιμοθέου ε:12 

«Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η 
φιλαργυρία, την οποίαν τινές 

ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της 
πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με 
οδύνας πολλάς.»  Ά Τιμοθέου ε:10 

«Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο 
Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά 
δυνάμεως και αγάπης και 

σωφρονισμού.»  ΄Β Τιμοθέου α:5 

«Διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα, και 
είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός 
να φυλάξη την παρακαταθήκην μου 

μέχρις εκείνης της ημέρας.» 
΄Β Τιμοθέου α:12 

«Συ λοιπόν, τέκνον μου, 
ενδυναμού διά της χάριτος της εν 

Χριστώ Ιησού.» 
΄Β Τιμοθέου β:1 

«Συ λοιπόν κακοπάθησον ως 
καλός στρατιώτης Ιησού 

Χριστού.» 
΄Β Τιμοθέου β:3 

«Εννόει εκείνα τα οποία 
λέγω· είθε δε να σοι δώση ο 
Κύριος σύνεσιν εις πάντα.» 

΄Β Τιμοθέου β:7 

«Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και 
ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την 

αγάπην, την ειρήνην μετά των 
επικαλουμένων τον Κύριον εκ 

καθαράς καρδίας.»  ΄Β Τιμοθέου β:22 

«Και πάντες δε οι θέλοντες να 
ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού 

θέλουσι διωχθή.» 
΄Β Τιμοθέου γ:12 

«Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και 
ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς 
έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς 

εκπαίδευσιν την μετά της 
δικαιοσύνης…»  ΄Β Τιμοθέου γ:16 

«Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την 
χείρα επίασεν αυτόν και λέγει προς 
αυτόν· Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας; 
Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, 

έπαυσεν ο άνεμος.»  Ματθαίον ιδ:31,32 

«Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να 
μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, 
έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, 
τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον.»        

Ά Ιωάννου β:1 

«Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν 
αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία.» 

Ά Ιωάννου α:5 

«Εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, 
καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν 

κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του 
Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει 
ημάς από πάσης αμαρτίας.»  Ά Ιωάν. α:7 

«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, 
είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να 

συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και 
καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.»  

Ά Ιωάννου α:9 

«Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα 
εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον 
κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν 
είναι εν αυτώ.»    Ά Ιωάννου β:15 

«Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ 
χρεωστεί, καθώς εκείνος 

περιεπάτησε, και αυτός ούτω να 
περιπατή.»      Ά Ιωάννου β:6 

«Και ο κόσμος παρέρχεται και η 
επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει 
το θέλημα του Θεού μένει εις τον 

αιώνα.»     Ά Ιωάννου β:17 

«Παιδία, εσχάτη ώρα είναι, και καθώς 
ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, 

και τώρα πολλοί αντίχριστοι 
υπάρχουσιν· όθεν γνωρίζομεν ότι 
είναι εσχάτη ώρα.»   Ά Ιωάννου β:18 

«Όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι 
με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν 
καθώς είναι. Και πας όστις έχει την 
ελπίδα ταύτην επ' αυτόν καθαρίζει 

εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.»   
Ά Ιωάννου γ:2,3  

«Και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν 
παρ' αυτού, διότι φυλάττομεν τας 
εντολάς αυτού και πράττομεν τα 

αρεστά ενώπιον αυτού.»  
Ά Ιωάννου γ:22 



«Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, 
διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού, και 

πας όστις αγαπά εκ του Θεού 
εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν.»   

Ά Ιωάννου δ:7 

«Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ' η 
τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, 
διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και ο 

φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος 
εν τη αγάπη.»   Ά Ιωάννου δ:18 

«Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του 
Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη 

είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, 
η πίστις ημών.»   Ά Ιωάννου ε:4 

«Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του 
Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ' όστις 

εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει αυτόν, 
και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν.»       

Ά Ιωάννου ε:18 

«Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά 
το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του 

Θεού είναι, ο δε κακοποιών δεν είδε 
τον Θεόν.» ΄ Β Ιωάννου 11 

«Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον 
του Χριστού· επειδή είναι δύναμις 
Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα         

τον πιστεύοντα...»  
Ρωμαίους α:16 

«Διά τούτο αναπολόγητος είσαι, ω 
άνθρωπε, πας όστις κρίνεις· διότι εις 

ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν 
κατακρίνεις· επειδή τα αυτά πράττεις 

συ ο κρίνων.»    Ρωμαίους β:1 

«…επειδή δεν είναι 
προσωποληψία παρά τω Θεώ.» 

Ρωμαίους β:11 

«Ο διδάσκων λοιπόν άλλον 
σεαυτόν δεν διδάσκεις;» 

Ρωμαίους β:21 

«Επειδή πάντες ήμαρτον και 
υστερούνται της δόξης του Θεού» 

Ρωμαίους γ:23 

«Μακάριοι εκείνοι, των οποίων 
συνεχωρήθησαν αι ανομίαι και των 

οποίων εσκεπάσθησαν αι 
αμαρτίαι· μακάριος ο άνθρωπος, εις τον 
οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι 

αμαρτίαν.»  Ρωμαίους δ:7,8 

«Ουδέ εδίστασεν εις την επαγγελίαν του 
Θεού διά της απιστίας, αλλ' 

ενεδυναμώθη εις την πίστιν, δοξάσας 
τον Θεόν, και πεποιθώς ότι εκείνο, το 
οποίον υπεσχέθη, είναι δυνατός και να 

εκτελέση.»  Ρωμαίους δ:20,21 

«Γινώσκοντες ότι θλίψις εργάζεται 
υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η 
δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς δεν 
καταισχύνει…»  Ρωμαίους ε:3-5 

«Και όπου επερίσσευσεν  
η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν 

 η χάρις» 
Ρωμαίους ε:8 

«Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι 
θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού 
ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του 

Κυρίου ημών.»  Ρωμαίους ς:23  

«Δεν εξεύρετε ότι εις όντινα παριστάνετε 
εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είσθε 

δούλοι εκείνου εις τον οποίον 
υπακούετε, ή της αμαρτίας προς 
θάνατον ή της υπακοής προς 
δικαιοσύνην;»  Ρωμαίους ς:16 

«Επειδή το φρόνημα της σαρκός 
είναι θάνατος, το δε φρόνημα 
του πνεύματος ζωή και ειρήνη.» 

Ρωμαίους η:6 

«Εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε 
τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. 

Επειδή όσοι διοικούνται υπό του 
Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί 

του Θεού.»  Ρωμαίους η:13,14 

«Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του 
παρόντος καιρού δεν είναι άξια να 

συγκριθώσι με την δόξαν την 
μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς.»  

Ρωμαίους η:18 

«Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι 
προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας 
τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά 

τον προορισμόν αυτού.»   
Ρωμαίους η:28 

«Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις 
θέλει είσθαι καθ' ημών;» 

Ρωμαίους η:31 

«Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν 
δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν 
υπέρ πάντων ημών, πως και μετ' 
αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα 

πάντα;»  Ρωμαίους η:32  

«Αλλ' εις πάντα ταύτα 
υπερνικώμεν διά του 
αγαπήσαντος ημάς.»  

Ρωμαίους η:37 

«Άρα λοιπόν δεν είναι του 
θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, 
αλλά του ελεούντος Θεού.» 

Ρωμαίους η:16 
«Εάν ομολογήσης διά του στόματός 

σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης 
εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν 

αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή.»  
Ρωμαίους ι:9 

«Διότι ανεπίδεκτα μεταμελείας 
είναι τα χαρίσματα και η 
πρόσκλησις του Θεού.» 

Ρωμαίους ια:29 

«Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά 
των οικτιρμών του Θεού, να 

παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν 
ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, 
ήτις είναι η λογική σας λατρεία…»  

Ρωμαίους ιβ:1 

«Η αγάπη ας ήναι ανυπόκριτος. 
Αποστρέφεσθε το πονηρόν, 

προσκολλάσθε εις το αγαθόν…» 
Ρωμαίους ιβ:9 

«Εις την ελπίδα χαίροντες, εις 
την θλίψιν υπομένοντες, εις την 
προσευχήν προσκαρτερούντες,» 

Ρωμαίους ιβ:12 

«Γίνεσθε προς αλλήλους 
φιλόστοργοι διά της φιλαδελφίας, 

προλαμβάνοντες να τιμάτε 
αλλήλους…»   Ρωμαίους ιβ:10 

«Ευλογείτε τους καταδιώκοντας 
υμάς, ευλογείτε και μη 

καταράσθε.» 
Ρωμαίους ιβ:14 

«Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν 
αντί κακού· προνοείτε τα καλά 

ενώπιον πάντων ανθρώπων· ει δυνα-
τόν, όσον το αφ' υμών ειρηνεύετε μετά 
πάντων ανθρώπων.» Ρωμαίους ιβ:17 

«Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά 
δότε τόπον τη οργή· διότι είναι 
γεγραμμένον· εις εμέ ανήκει η 

εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, 
λέγει Κύριος.»   Ρωμαίους ιβ:19 

«Μη νικάσαι υπό του κακού, 
αλλά νίκα διά του αγαθού το 

κακόν.» 
Ρωμαίους ιβ:21 

«Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ειμή 
το να αγαπάτε αλλήλους· διότι ο 
αγαπών τον άλλον εκπληροί τον 

νόμον.» Ρωμαίους ιγ:8 

«Η αγάπη κακόν δεν κάμνει εις 
τον πλησίον· είναι λοιπόν 

εκπλήρωσις του νόμου η αγάπη.» 
Ρωμαίους ιγ:10  



«Αλλ' ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν 
Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της 

σαρκός εις το να εκτελήτε τας 
επιθυμίας αυτής.»  Ρωμαίους ιγ:14 

«Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα 
επλησίασεν· ας απορρίψωμεν 

λοιπόν τα έργα του σκότους και ας 
ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός.» 

Ρωμαίους ιγ:12 

«Λοιπόν ας μη κρίνωμεν πλέον 
αλλήλους, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, 
το να μη βάλλητε πρόσκομμα εις τον 

αδελφόν ή σκάνδαλον.»  
Ρωμαίους ιδ:13 

«Διότι η βασιλεία του Θεού δεν 
είναι βρώσις και πόσις, αλλά 

δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν 
Πνεύματι Αγίω»   Ρωμαίους ιδ:17 

«Παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, 
είναι αμαρτία.» 
Ρωμαίους ιδ:23 

«Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας 
εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης διά 
της πίστεως, ώστε να περισσεύητε εις 
την ελπίδα διά της δυνάμεως του 

Πνεύματος του Αγίου.»  Ρωμαίους ιε:13 

«Οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί να 
βαστάζωμεν τα ασθενήματα των 

αδυνάτων, και να μη αρέσκωμεν εις 
εαυτούς. Αλλ' έκαστος ημών ας αρέσκη 
εις τον πλησίον διά το καλόν προς 

οικοδομήν»  Ρωμαίους ιε:1 

«Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως 
θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό 

τους πόδας σας.» 
Ρωμαίους ις:20 

«Επειδή καθ' ότι αυτός έπαθε 
πειρασθείς, δύναται να βοηθήση 

τους πειραζομένους.» 
Εβραίους β:18 

«Προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχη 
εις μήδενα από σας πονηρά καρδία 
απιστίας, ώστε να αποστατήση από 

Θεού ζώντος»   Εβραίους γ:12 

«Σήμερον, εάν της φωνής αυτού 
ακούσητε, μη σκληρύνητε τας 

καρδίας σας.» 
Εβραίους δ:7 

«Ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός 
και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον 
μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως 
ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και 
μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς 
και τας εννοίας της καρδίας»  Εβρ. δ:12 

«Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές 
ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι 
γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους 
οφθαλμούς αυτού, προς ον έχομεν να 
δώσωμεν λόγον.»  Εβραίους δ:13 

«Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά 
παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, 
διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν 

χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ 
χρείας.»  Εβραίους δ:16 

«Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε να 
λησμονήση το έργον σας και τον κόπον 
της αγάπης, την οποίαν εδείξατε εις το 
όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους 

αγίους και υπηρετούντες.» Εβραίους ς:10 

«Των τελείων όμως είναι η στερεά 
τροφή, οίτινες διά την έξιν έχουσι τα 
αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να 
διακρίνωσι το καλόν και το κακόν.» 

Εβραίους ε:14 

«Βεβαίως ευλογών θέλω σε 
ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε 

πληθύνει» 
Εβραίους ς:14 

«Όθεν δύναται και να σώζη εντελώς 
τους προσερχομένους εις τον Θεόν 
δι' αυτού, ζων πάντοτε διά να 

μεσιτεύση υπέρ αυτών.»  
Εβραίους ζ:25 

«Ας κρατώμεν την ομολογίαν της 
ελπίδος ασάλευτον· διότι πιστός ο 

υποσχεθείς· και ας φροντίζωμεν περί 
αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην 
και καλά έργα»  Εβραίους ι:23,24 

«Διότι έχετε χρείαν υπομονής, 
διά να κάμητε το θέλημα του 
Θεού και να λάβητε την 
επαγγελίαν.»  Εβραίους ι:36 

«Διότι έτι ολίγον καιρόν, και 
θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν 

θέλει βραδύνει.» 
Εβραίους ι:37 

«Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ 
πίστεως· και εάν τις συρθή οπίσω, 
η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις 

αυτόν.»  Εβραίους ι:38 

«Μη αποβάλητε λοιπόν την 
παρρησίαν σας, ήτις έχει 
μισθαποδοσίαν μεγάλην.» 

Εβραίους ι:35 

«Είναι δε η πίστις ελπιζομένων 
πεποίθησις, βεβαίωσις 

πραγμάτων μη βλεπομένων.» 
Εβραίους ια:1 

«Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να 
ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο 

προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να 
πιστεύη ότι είναι και γίνεται 

μισθαποδότης εις τους εκζητούντας 
αυτόν.»  Εβραίους ια:6 

«Ας απορρίψωμεν παν βάρος και την 
ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς 
αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ' 

υπομονής τον προκείμενον εις ημάς 
αγώνα»  Εβραίους ιβ:1 

«Υιέ μου, μη καταφρονής την παιδείαν 
του Κυρίου, μηδέ αθυμής ελεγχόμενος 
υπ' αυτού. Διότι όντινα αγαπά Κύριος 
παιδεύει και μαστιγόνει πάντα υιόν, 
τον οποίον παραδέχεται.» Εβραίους ιβ:6 

«Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν 
φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά 
λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους 

γυμνασθέντας δι' αυτής καρπόν 
ειρηνικόν δικαιοσύνης.»  Εβραίους ιβ:11 

«Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων, 
και τον αγιασμόν, χωρίς του 
οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον 
Κύριον»   Εβραίους ιβ:14 

«Διά τούτο παραλαμβάνοντες 
βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν 

την χάριν, διά της οποίας να 
λατρεύωμεν ευαρέστως τον Θεόν με 
σέβας και ευλάβειαν.»  Εβραίους ιβ:28 

«Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος, 
αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι αυτός 
είπε· Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε 
εγκαταλείψει»  Εβραίους ιγ:5 

«Ο Κύριος βοηθός μου, και δεν 
θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη 

άνθρωπος;» 
Εβραίους ιγ:6 

«Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός 
χθές και σήμερον και εις τους 

αιώνας.»   Εβραίους ιγ:8 

«Διότι δεν έχομεν εδώ πόλιν 
διαμένουσαν, αλλά την 
μέλλουσαν επιζητούμεν.» 

Εβραίους ιγ:14 

«Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή 
και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων 
και ο ην και ο ερχόμενος, ο 

παντοκράτωρ.»  Αποκάλυψις α:8 

«Μη φοβού· εγώ είμαι ο πρώτος και ο 
έσχατος και ο ζων, και έγεινα νεκρός, 
και ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των 
αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδία του 

άδου και του θανάτου.»   
Αποκάλυψις α:17 



«Εξεύρω τα έργα σου και τον 
κόπον σου και την υπομονήν 

σου...»   Αποκάλυψις β:2 

«Πλην έχω τι κατά σου, διότι την 
αγάπην σου την πρώτην 

αφήκας.» 
Αποκάλυψις β:4 

«Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν 
να φάγη εκ του ξύλου της ζωής, το 

οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου 
του Θεού.»  Αποκάλυψις β:7 

«Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η 
σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, 

διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την 
ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και 
να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και 
ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι»  Τίτον β:11 

«Φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην 
του Θεού, προσμένοντες το έλεος 

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις 
ζωήν αιώνιον.»   Ιούδα 21 

«Εις δε τον δυνάμενον να σας φυλάξη 
απταίστους, και να σας στήση 

κατενώπιον της δόξης αυτού αμώμους 
εν αγαλλιάσει, εις τον μόνον σοφόν 
Θεόν τον σωτήρα ημών…»   Ιούδα 24 

«Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις 
να πάθης… Γίνου πιστός μέχρι 
θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον 

στέφανον της ζωής.» Αποκάλυψις β:10 

«Ο νικών δεν θέλει αδικηθή εκ 
του θανάτου του δευτέρου.» 

Αποκάλυψις β:11 

«Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να 
φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και 
θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και 
επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, 

το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο 
λαμβάνων.»  Αποκάλυψις β:17 

«Και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι 
εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών 
νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας 
δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας.» 

Αποκάλυψις β:23 

«Ο νικών, ούτος θέλει ενδυθή ιμάτια 
λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα 
αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω 
ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του 
Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων 

αυτού.»  Αποκάλυψις γ:5 

«Επειδή εφύλαξας τον λόγον της 
υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει 
εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει 
να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να 
δοκιμάση τους κατοικούντας επί της 

γης.»  Αποκάλυψις γ:10 

«Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει 
εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη 
λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.» 

Αποκάλυψις γ:11 

«Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον 
εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει 
εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' 
αυτόν το όνομα του Θεού μου και το 
όνομα της πόλεως του Θεού μου… και 
το όνομά μου το νέον.»  Αποκάλυψις γ:12 

«Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και 
παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής 

και μετανόησον.» 
Αποκάλυψις γ:19 

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και 
κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου 
και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει 
προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' 

αυτού και αυτός μετ' εμού.» 
 Αποκάλυψις γ:20 

«Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να 
καθήση μετ' εμού εν τω θρόνω μου, 
καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθησα 
μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω 

αυτού.»  Αποκάλυψις γ:21 

«Η σωτηρία είναι του Θεού 
ημών, του καθημένου επί του 
θρόνου, και του Αρνίου.» 

Αποκάλυψις ζ:10 
«Μακάριοι οι νεκροί, οίτινες 

αποθνήσκουσιν εν Κυρίω από του νυν. 
Ναι, λέγει το Πνεύμα, διά να 

αναπαυθώσιν από των κόπων αυτών, 
και τα έργα αυτών ακολουθούσι με 

αυτούς.»   Αποκάλυψις ιδ:13 

«Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, 
Κύριε Θεέ παντοκράτωρ· δίκαιαι 
και αληθιναί αι οδοί σου, βασιλεύ 
των αγίων.»  Αποκάλυψις ιε:3 

«Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος 
όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια 
αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και 
βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.»  

Αποκάλυψις ις:15 

«Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το 
δείπνον του γάμου του Αρνίου.  

Και λέγει προς εμέ· Ούτοι είναι οι 
αληθινοί λόγοι του Θεού.»  

Αποκάλυψις ιθ:9 

«Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν 
δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και 
ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε 
πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν 

θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα 
παρήλθον.»  Αποκάλυψις κα:4 

«Και είπεν ο καθήμενος επί του 
θρόνου·  

Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα.» 
Αποκάλυψις κα:5 

«Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή 
και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον 
διψώντα εκ της πηγής του ύδατος 
της ζωής δωρεάν.»  Αποκάλυψις κα:6 

«Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα 
πάντα, και θέλω είσθαι εις αυτόν 
Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις 
εμέ υιός.»  Αποκάλυψις κα:6 

«Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο 
μισθός μου είναι μετ' εμού, διά να 

αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι 
το έργον αυτού»  Αποκάλυψις κβ:12 

«Εγώ είμαι το Α και το Ω,  
αρχή και τέλος,  

ο πρώτος και ο έσχατος.»   
Αποκάλυψις κβ:13 

«Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς 
αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το 
δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι 
διά των πυλώνων εις την πόλιν.» 

Αποκάλυψις κβ:13 

«Και το Πνεύμα και η νύμφη 
λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας 
είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, 

και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το 
ύδωρ της ζωής.»  Αποκάλυψις κβ:17 
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