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ΟΟ  ΘΘΕΕΟΟΣΣ  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  
ΑΑΓΓΑΑΘΘΕΕΣΣ  ∆∆ΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 (Ψαλμ οβ/18) ευλογητος Κυριος ο Θεος ο Θεος του ισραηλ οστις μονος καμνει θαυμασια 
 (Εκκλ γ/13) και ετι το να τρωγη πας ανθρωπος και να πινη και να απολαμβανη καλον εκ παντος του μοχθου αυτου ειναι χαρισμα 
Θεου 
 (Εκκλ ε/19) και εις οντινα ανθρωπον ο Θεος δοσας πλουτη και υπαρχοντα εδωκεν εις αυτον και εξουσιαν να τρωγη απ αυτων και 
να λαμβανη το μεριδιον αυτου και να ευφραινεται εις τον κοπον αυτου τουτο ειναι δωρον Θεου 20 διοτι δεν θελει ενθυμεισθαι πολυ τας 
ημερας της ζωης αυτου επειδη ο Θεος αποκρινεται εις την καρδιαν αυτου δι ευφροσυνης 
 (Ησα νδ/16) ιδου εγω εκαμον τον χαλκεα οστις φυσα τους ανθρακας εν τω πυρι και εξαγει το εργαλειον δια το εργον αυτου και εγω 
εκαμον τον πορθητην δια να καταστρεφη 
 (Ιερ ιδ/22) υπαρχει μεταξυ των ματαιοτητων των εθνων διδους βροχην η οι ουρανοι διδουσιν υετους δεν εισαι συ αυτος ο δοτηρ 
Κυριε Θεε ημων δια τουτο θελομεν σε προσμενει διοτι συ εκαμες παντα ταυτα 
 (Δαν β/20) και ελαλησεν ο δανιηλ και ειπεν ειη το ονομα του Θεου ευλογημενον απο του αιωνος και εως του αιωνος διοτι αυτου 
ειναι η σοφια και η δυναμις 21 και αυτος μεταβαλλει τους καιρους και τους χρονους καθαιρει βασιλεις και καθιστα βασιλεις διδει σοφιαν 
εις τους σοφους και γνωσιν εις τους συνετους 
 (Λουκ ια/13)  εαν λοιπον σεις πονηροι οντες εξευρετε να διδητε καλας δοσεις εις τα τεκνα σας ποσω μαλλον ο πατηρ ο ουρανιος 
θελει δωσει πνευμα αγιον εις τους αιτουντας παρ αυτου 
 (Ιωαν γ/27)  απεκριθη ο ιωαννης και ειπε δεν δυναται ο ανθρωπος να λαμβανη ουδεν εαν δεν ηναι δεδομενον εις αυτον εκ του 
ουρανου 
 (Ιωαν θ/31)  εξευρομεν δε οτι αμαρτωλους ο Θεος δεν ακουει αλλ εαν τις ηναι θεοσεβης και καμνη το θελημα αυτου τουτον ακουει 
32  εκ του αιωνος δεν ηκουσθη οτι ηνοιξε τις οφθαλμους γεγεννημενου τυφλου 33  εαν ουτος δεν ητο παρα Θεου δεν ηδυνατο να καμη 
ουδεν 
 (Ιωαν ι/21)  αλλοι ελεγον ουτοι οι λογοι δεν ειναι δαιμονιζομενου μηπως δυναται δαιμονιον να ανοιγη οφθαλμους τυφλων; 
 (Ιωαν ιθ/11)  απεκριθη ο Ιησους δεν ειχες ουδεμιαν εξουσιαν κατ εμου εαν δεν σοι ητο δεδομενον ανωθεν δια τουτο ο παραδιδων 
με εις σε εχει μεγαλητεραν αμαρτιαν 
 (Πραξ ι/38) πως ο Θεος εχρισε τον Ιησουν τον απο ναζαρετ με πνευμα αγιον και με δυναμιν οστις διηλθεν ευεργετων και 
θεραπευων παντας τους καταδυναστευομενους υπο του διαβολου διοτι ο Θεος ητο μετ αυτου 
 (Ρωμ ι/12)  επειδη δεν ειναι διαφορα ιουδαιου τε και ελληνος διοτι ο αυτος Κυριος ειναι παντων πλουσιος προς παντας τους 
επικαλουμενους αυτόν 
 (Ιακ α/16) μη πλανασθε αδελφοι μου αγαπητοι 17  πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ειναι ανωθεν καταβαινον απο του 
πατρος των φωτων εις τον οποιον δεν υπαρχει αλλοιωσις η σκια μεταβολης 

ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΑ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ/ΤΕΧΝΗ 
 (Έξο κη/3) και συ λαλησον προς παντας τους σοφους την καρδιαν τους οποιους εγω ενεπλησα απο πνευματος σοφιας να καμωσι 
την στολην του ααρων δια να καθιερωσης αυτον ωστε να ιερατευη εις εμε 
 (Έξο λα/2) ιδε εγω εκαλεσα εξ ονοματος βεσελεηλ τον υιον του ουρι υιου του ωρ εκ της φυλης του ιουδα 3 και ενεπλησα αυτον 
πνευματος θειου σοφιας και συνεσεως και επιστημης και πασης καλλιτεχνιας 4 δια να επινοη εντεχνα εργα ωστε να εργαζηται εις 
χρυσον και εις αργυρον και εις χαλκον 5 και να γλυφη λιθους ενθεσεως και να σκαλιζη ξυλα δι εργασιαν εις πασαν καλλιτεχνιαν 
 (Έξο λε/31-35) και ενεπλησεν αυτον πνευματος θειου σοφιας συνεσεως και επιστημης και πασης καλλιτεχνιας 32 και δια να επινοη 
εντεχνα εργα ωστε να εργαζηται εις χρυσιον και εις αργυριον και εις χαλκον 33 και να γλυφη λιθους ενθεσεως και να σκαλιζη ξυλα … 
ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ  
 (Ιωαν γ/16)  διοτι τοσον ηγαπησεν ο Θεος τον κοσμον ωστε εδωκε τον υιον αυτου τον μονογενη δια να μη απολεσθη πας ο 
πιστευων εις αυτον αλλα να εχη ζωην αιωνιον 17  επειδη δεν απεστειλεν ο Θεος τον υιον αυτου εις τον κοσμον δια να κρινη τον κοσμον 
αλλα δια να σωθη ο κοσμος δι αυτου 
 (Ιωαν ιε/12)  αυτη ειναι η εντολη μου να αγαπατε αλληλους καθως σας ηγαπησα 13  μεγαλητεραν ταυτης αγαπην δεν εχει ουδεις 
του να βαλη τις την ψυχην αυτου υπερ των φιλων αυτου 
 (Ρωμ ε/5)  η δε ελπις δεν καταισχυνει διοτι η αγαπη του Θεου ειναι εκκεχυμενη εν ταις καρδιαις ημων δια πνευματος αγιου του 
δοθεντος εις ημας 
 (Ρωμ ε/8)  αλλ ο Θεος δεικνυει την εαυτου αγαπην εις ημας διοτι ενω ημεις ημεθα τι αμαρτωλοι ο Χριστος απεθανεν υπερ ημων 
 (Ρωμ η/32)  επειδη οστις τον ιδιον εαυτου υιον δεν εφεισθη αλλα παρεδωκεν αυτον υπερ παντων ημων πως και μετ αυτου δεν 
θελει χαρισει εις ημας τα παντα 
 (Εφεσ β/4) ο Θεος ομως πλουσιος ων εις ελεος δια την πολλην αγαπην αυτου με την οποιαν ηγαπησεν ημας 5  και ενω ημεθα 
νεκροι δια τα αμαρτηματα εζωοποιησεν ημας μετα του Χριστου κατα χαριν εισθε σεσωσμενοι 
 (Α Ιωαν γ/1)  ιδετε οποιαν αγαπην εδωκεν εις ημας ο πατηρ ωστε να ονομασθωμεν τεκνα Θεου 
 (Α Ιωαν γ/16)  εκ τουτου γνωριζομεν την αγαπην οτι εκεινος υπερ ημων την ψυχην αυτου εβαλε και ημεις χρεωστουμεν υπερ των 
αδελφων να βαλλωμεν τας ψυχας ημων 
 (Α Ιωαν δ/9)  εν τουτω εφανερωθη η αγαπη του Θεου προς ημας οτι τον υιον αυτου τον μονογενη απεστειλεν ο Θεος εις τον 
κοσμον δια να ζησωμεν δι αυτου 10  εν τουτω ειναι η αγαπη ουχι οτι ημεις ηγαπησαμεν τον Θεον αλλ οτι αυτος ηγαπησεν ημας και 
απεστειλε τον υιον αυτου ιλασμον περι των αμαρτιων ημων 
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ΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΛΛΗΗΨΨΙΙΑΑ  
 (Β Χρον ιθ/7) τωρα λοιπον ας ηναι εφ υμας ο φοβος του Κυριου προσεχετε εις τας πραξεις σας διοτι δεν ειναι αδικια παρα κυριω 
τω Θεω ημων ουδε προσωποληψια ουδε δωροδοκια 
 (Πραξ ι/34) τοτε ο πετρος ανοιξας το στομα ειπεν επ αληθειας γνωριζω οτι δεν ειναι προσωποληπτης ο Θεος 35  αλλ εν παντι 
εθνει οστις φοβειται αυτον και εργαζεται δικαιοσυνην ειναι δεκτος εις αυτον 
 (Ρωμ β/11)  επειδη δεν ειναι προσωποληψια παρα τω Θεω 
 (Γαλ β/6) περι δε των νομιζομενων οτι ειναι τι οποιοι ποτε και αν ησαν ουδολως φροντιζω ο Θεος δεν βλεπει εις προσωπον 
ανθρωπου διοτι εις εμε οι επισημοτεροι δεν προσεθεσαν ουδεν περισσοτερον 
 (Εφεσ ς/9) και οι Κυριοι τα αυτα πραττετε προς αυτους αφινοντες την απειλην εξευροντες οτι και σεις αυτοι εχετε Κυριον εν 
ουρανοις και προσωποληψια δεν υπαρχει παρ αυτω 
 (Κολ γ/25)  οστις ομως αδικει θελει λαβει την αμοιβην της αδικιας αυτου και δεν υπαρχει προσωποληψια 
∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΣΣ  
 (Ρωμ β/5) δια δε την σκληροτητα σου και αμετανοητον καρδιαν θησαυριζεις εις σεαυτον οργην εν τη ημερα της οργης και της 
αποκαλυψεως της δικαιοκρισιας του Θεου 
ΕΕΥΥΑΑΡΡΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  
 (Α Χρον κθ/17) και γνωριζω Θεε μου οτι συ εισαι ο δοκιμαζων την καρδιαν και αρεσκεσαι εις την ευθυτητα εγω εν ευθυτητι της 
καρδιας μου προσεφερα παντα ταυτα και τωρα ειδον μετ ευφροσυνης τον λαον σου τον ενταυθα παροντα οτι αυτοπροαιρετως προσφερει 
εις σε 
 (Ιερ θ/24) αλλ ο καυχωμενος ας καυχαται εις τουτο οτι εννοει και γνωριζει εμε οτι εγω ειμαι ο Κυριος ο ποιων ελεος κρισιν και 
δικαιοσυνην επι της γης επειδη εις ταυτα ευαρεστουμαι λεγει Κυριος 
 (Μιχ ς/8) αυτος σοι εδειξεν ανθρωπε τι το καλον και τι ζητει ο Κυριος παρα σου ειμη να πραττης το δικαιον και να αγαπας ελεος 
και να περιπατης ταπεινως μετα του Θεου σου 
 (Ματθ ιβ/7) εαν ομως εγνωριζετε τι ειναι ελεον θελω και ουχι θυσιαν δεν ηθελετε καταδικασει τους αθωους 
 (Ρωμ ιδ/18)  επειδη ο δουλευων εν τουτοις τον Χριστον ευαρεστει εις τον Θεον και ευδοκιμει παρα τοις ανθρωποις 
 (Εφεσ ε/1) γινεσθε λοιπον μιμηται του Θεου ως τεκνα αγαπητα 2  και περιπατειτε εν αγαπη καθως και ο Χριστος ηγαπησεν ημας 
και παρεδωκεν εαυτον υπερ ημων προσφοραν και θυσιαν εις τον Θεον εις οσμην ευωδιας 
 (Κολ α/9) δια τουτο και ημεις αφ ης ημερας ηκουσαμεν δεν παυομεν προσευχομενοι δια σας και δεομενοι να εμπλησθητε απο της 
επιγνωσεως του θεληματος αυτου μετα πασης σοφιας και πνευματικης συνεσεως 10  δια να περιπατησητε αξιως του Κυριου 
ευαρεστουντες κατα παντα καρποφορουντες εις παν εργον αγαθον και αυξανομενοι εις την επιγνωσιν του Θεου 
 (Εβρ ια/6) χωρις δε πιστεως αδυνατον ειναι να ευαρεστηση τις εις αυτον διοτι ο προσερχομενος εις τον Θεον πρεπει να πιστευη 
οτι ειναι και γινεται μισθαποδοτης εις τους εκζητουντας αυτόν 
 (Εβρ ιγ/16) την δε αγαθοποιιαν και το μεταδοτικον μη λησμονειτε διοτι εις τοιαυτας θυσιας ευαρεστειται ο Θεος 
ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΚΚΑΑ  
 (Ρωμ α/24) δια τουτο και παρεδωκεν αυτους ο Θεος δια των επιθυμιων των καρδιων αυτων εις ακαθαρσιαν ωστε να ατιμαζωνται 
τα σωματα αυτων μεταξυ αυτων 
ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  
 (Ψαλμ θ/7) αλλ ο Κυριος διαμενει εις τον αιωνα ητοιμασε τον θρονον αυτου δια κρισιν 8 και αυτος θελει κρινει την οικουμενην εν 
δικαιοσυνη θελει κρινει τους λαους εν ευθυτητι 
 (Ψαλμ νη/11) και εκαστος θελει λεγει επ αληθειας ειναι καρπος δια τον δικαιον επ αληθειας ειναι Θεος κρινων επι της γης 
 (Εκκλ η/11) επειδη η κατα του πονηρου εργου αποφασις δεν εκτελειται ταχεως δια τουτο η καρδια των υιων των ανθρωπων ειναι 
ολη εκδοτος εις το να πραττη το κακον 
 (Ιωαν γ/18)  οστις πιστευει εις αυτον δεν κρινεται οστις ομως δεν πιστευει ειναι ηδη κεκριμενος διοτι δεν επιστευσεν εις το ονομα 
του μονογενους υιου του Θεου 19  και αυτη ειναι η κρισις οτι το φως ηλθεν εις τον κοσμον και οι ανθρωποι ηγαπησαν το σκοτος μαλλον 
παρα το φως διοτι ησαν πονηρα τα εργα αυτων 
 (Ιωαν γ/36)  οστις πιστευει εις τον υιον εχει ζωην αιωνιον οστις ομως απειθει εις τον υιον δεν θελει ιδει ζωην αλλ η οργη του 
Θεου μενει επανω αυτου 
 (Ιωαν ε/22)  επειδη ουδε κρινει ο πατηρ ουδενα αλλ εις τον υιον εδωκε πασαν την κρισιν 
 (Ιωαν ε/28  μη θαυμαζετε τουτο διοτι ερχεται ωρα καθ ην παντες οι εν τοις μνημειοις θελουσιν ακουσει την φωνην αυτου 29  και 
θελουσιν εξελθει οι πραξαντες τα αγαθα εις αναστασιν ζωης οι δε πραξαντες τα φαυλα εις αναστασιν κρισεως 
 (Ρωμ α/18)  διοτι οργη Θεου αποκαλυπτεται απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων οιτινες κατακρατουσι την 
αληθειαν εν αδικια 
 (Ρωμ β/1-5)  δια τουτο αναπολογητος εισαι ω ανθρωπε πας οστις κρινεις διοτι εις ο τι κρινεις τον αλλον σεαυτον κατακρινεις 
επειδη τα αυτα πραττεις συ ο κρινων 2  εξευρομεν δε οτι η κρισις του Θεου ειναι κατα αληθειαν εναντιον των πραττοντων τα τοιαυτα  … 
 (Ρωμ β/16)  εν τη ημερα οτε θελει κρινει ο Θεος τα κρυπτα των ανθρωπων δια του Ιησου Χριστου κατα το ευαγγελιον μου 
 (Β Θεσ α/8)  εν πυρι φλογος καμνων εκδικησιν εις τους μη γνωριζοντας Θεον και εις τους μη υπακουοντας εις το ευαγγελιον του 
Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Β Τιμ δ/1) Διαμαρτυρομαι λοιπον εγω ενωπιον του Θεου και του Κυριου Ιησου Χριστου οστις μελλει να κρινη ζωντας και νεκρους 
εν τη επιφανεια αυτου και τη βασιλεια αυτου 
 (Α Πετρ δ/5)  οιτινες θελουσιν αποδωσει λογον εις εκεινον οστις ειναι ετοιμος να κρινη ζωντας και νεκρους 
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ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑ  
 (Έξο γ/13-15) και ειπεν ο μωυσης προς τον Θεον ιδου οταν εγω υπαγω προς τους υιους ισραηλ και ειπω προς αυτους ο Θεος των 
πατερων σας με απεστειλε προς εσας και εκεινοι μ ερωτησωσι τι ειναι το ονομα αυτου τι θελω ειπει προς αυτους 14 και ειπεν ο … 
 (Έξο ς/3) και εφανην εις τον αβρααμ εις τον ισαακ και εις τον ιακωβ με το ονομα Θεος παντοκρατωρ δεν εγνωρισθην ομως εις 
αυτους με το ονομα μου ιεοβα 
 (Έξο ιε/3) ο Κυριος ειναι δυνατος πολεμιστης Κυριος το ονομα αυτου 
 (Έξο λδ/14) διοτι δεν θελεις προσκυνησει αλλον θεον επειδη ο Κυριος του οποιου το ονομα ειναι ζηλοτυπος ειναι Θεος ζηλοτυπος 
 (Ησα θ/6) διοτι παιδιον εγεννηθη εις ημας υιος εδοθη εις ημας και η εξουσια θελει εισθαι επι τον ωμον αυτου και το ονομα αυτου 
θελει καλεσθη θαυμαστος συμβουλος Θεος ισχυρος πατηρ του μελλοντος αιωνος αρχων ειρηνης 
 (Ησα μζ/4) του λυτρωτου ημων το ονομα ειναι ο Κυριος των δυναμεων ο αγιος του ισραηλ 
 (Ησα να/15) διοτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου ο ταραττων την θαλασσαν και ηχουσι τα κυματα αυτης Κυριος των δυναμεων το 
ονομα αυτου 
 (Ησα νδ/5) διοτι ο ανηρ σου ειναι ο ποιητης σου το ονομα αυτου ειναι ο Κυριος των δυναμεων και ο λυτρωτης σου ειναι ο αγιος του 
ισραηλ αυτος θελει ονομασθη ο Θεος πασης της γης 
 (Ησα νζ/15) διοτι ουτω λεγει ο υψιστος και ο υπερτατος ο κατοικων την αιωνιοτητα του οποιου το ονομα ειναι ο αγιος 
 (Ησα ξγ/16) συ βεβαιως εισαι ο πατηρ ημων αν και ο αβρααμ δεν εξευρη ημας και ο ισραηλ δεν γνωριζη ημας συ Κυριε εισαι ο πατηρ 
ημων λυτρωτης ημων ειναι το ονομα σου απ αιωνος 
 (Ιερ ις/21) δια τουτο ιδου θελω καμει αυτους ταυτην την φοραν να γνωρισωσι θελω καμει αυτους να γνωρισωσι την χειρα μου και 
την δυναμιν μου και θελουσι γνωρισει οτι το ονομα μου ειναι ο Κυριος 
 (Ιερ κγ/6) εν ταις ημεραις αυτου ο Ιουδας θελει σωθη και ο ισραηλ θελει κατοικησει εν ασφαλεια και τουτο ειναι το ονομα αυτου με 
το οποιον θελει ονομασθη ο Κυριος η δικαιοσυνη ημων 
 (Ιερ λγ/16) και τουτο ειναι το ονομα με το οποιον θελει ονομασθη ο Κυριος η δικαιοσυνη ημων 
 (Ιερ μς/18) ζω εγω λεγει ο βασιλευς του οποιου το ονομα ειναι ο Κυριος των δυναμεων  
 (Αμως δ/13) Κυριος ο Θεος των δυναμεων ειναι το ονομα αυτου 
 (Αποκ ιθ/13) και ητο ενδεδυμενος ιματιον βεβαμμενον με αιμα και καλειται το ονομα αυτου ο λογος του Θεου 
 (Αποκ ιθ/16) και επι το ιματιον και επι τον μηρον αυτου εχει γεγραμμενον το ονομα βασιλευς βασιλεων και Κυριος κυριων 
ΠΠΑΑΝΝΤΤΑΑΧΧΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΩΩΝΝ  
 (Ιώβ κβ/23) ο Θεος εννοει την οδον αυτης και αυτος γνωριζει τον τοπον αυτης 24 επειδη αυτος θεωρει εως των περατων της γης 
βλεπει υποκατω παντος του ουρανου 
 (Ιώβ λδ/21) διοτι οι οφθαλμοι αυτου ειναι επι τας οδους του ανθρωπου και βλεπει παντα τα βηματα αυτου 22 δεν ειναι σκοτος 
ουδε σκια θανατου οπου οι εργαται της ανομιας να κρυφθωσιν 
 (Ψαλμ λγ/13) ο Κυριος διεκυψεν εξ ουρανου ειδε παντας τους υιους των ανθρωπων 14 εκ του τοπου της κατοικησεως αυτου θεωρει 
παντας τους κατοικους της γης 15 εξ ισου επλασε τας καρδιας αυτων γνωριζει παντα τα εργα αυτων 
 (Ψαλμ ρλθ/5-12) με περικυκλονεις οπισθεν και εμπροσθεν και εθεσας επ εμε την χειρα σου 6 η γνωσις αυτη ειναι υπερθαυμαστος 
εις εμε ειναι υψηλη δεν δυναμαι να φθασω εις αυτην 7 που να υπαγω απο του πνευματος σου και απο του προσωπου σου που να φυγω … 
 (Παρ ιε/3) οι οφθαλμοι του Κυριου ειναι εν παντι τοπω παρατηρουντες κακους και αγαθους 
 (Ιερ κγ/23) Θεος εγγυθεν ειμαι εγω λεγει Κυριος και ουχι Θεος μακροθεν 24 δυναται τις να κρυφθη εν κρυφιοις τοποις και εγω να 
μη ιδω αυτον λεγει Κυριος δεν πληρω εγω τον ουρανον και την γην λεγει Κυριος 
ΣΣΥΥΓΓΧΧΩΩΡΡΕΕΣΣΗΗ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ  
 (Ψαλμ λβ/1) μακαριος εκεινος του οποιου συνεχωρηθη η παραβασις του οποιου εσκεπασθη η αμαρτια 2 μακαριος ο ανθρωπος εις 
τον οποιον ο Κυριος δεν λογαριαζει ανομιαν και εις του οποιου το πνευμα δεν υπαρχει δολος 
 (Ψαλμ λβ/5) την αμαρτιαν μου εφανερωσα προς σε και την ανομιαν μου δεν εκρυψα ειπα εις τον Κυριον θελω εξομολογηθη τας 
παραβασεις μου και συ συνεχωρησας την ανομιαν της αμαρτιας μου 
 (Ψαλμ ξε/3) λογοι ανομιας υπερισχυσαν κατ εμου συ θελεις καθαρισει τας παραβασεις ημων 
 (Ψαλμ ρλθ/3) εαν Κυριε παρατηρησης ανομιας Κυριε τις θελει δυνηθη να σταθη 4 παρα σοι ομως ειναι συγχωρησις δια να σε 
φοβωνται 
 (Ησα α/18) ελθετε τωρα και ας διαδικασθωμεν λεγει Κυριος εαν αι αμαρτιαι σας ηναι ως το πορφυρουν θελουσι γεινει λευκαι ως 
χιων εαν ηναι ερυθραι ως κοκκινον θελουσι γεινει ως λευκον μαλλιον 
 (Ησα μγ/25) εγω, εγω ειμαι οστις εξαλειφω τας παραβασεις σου ενεκεν εμου και δεν θελω ενθυμηθη τας αμαρτιας σου  
 (Ησα μδ/22) εξηλειψα ως πυκνην ομιχλην τας παραβασεις σου και ως νεφος τας αμαρτιας σου επιστρεψον προς εμε διοτι εγω σε 
ελυτρωσα 
 (Ησα νε/7) ας εγκαταλιπη ο ασεβης την οδον αυτου και ο αδικος τας βουλας αυτου και ας επιστρεψη προς τον Κυριον και θελει 
ελεησει αυτον και προς τον Θεον ημων διοτι αυτος θελει συγχωρησει αφθονως 
 (Ματθ ς/14) διοτι εαν συγχωρησητε εις τους ανθρωπους τα πταισματα αυτων θελει συγχωρησει και εις εσας ο πατηρ σας ο 
ουρανιος 15  εαν ομως δεν συγχωρησητε εις τους ανθρωπους τα πταισματα αυτων ουδε ο πατηρ σας θελει συγχωρησει τα πταισματα 
σας 
 (Μαρκ β/7) δια τι ουτος λαλει τοιαυτας βλασφημιας τις δυναται να συγχωρη αμαρτιας ειμη εις ο Θεος 
 (Μαρκ ια/25)  και οταν ιστασθε προσευχομενοι συγχωρειτε εαν εχητε τι κατα τινος δια να συγχωρηση εις εσας και ο πατηρ σας ο 
εν τοις ουρανοις τα αμαρτηματα σας 26  αλλ εαν σεις δεν συγχωρητε ουδε ο πατηρ σας ο εν τοις ουρανοις θελει συγχωρησει τα 
αμαρτηματα σας 
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 (Μιχ ζ/18) τις Θεος ομοιος σου συγχωρων ανομιαν και παραβλεπων την παραβασιν του υπολοιπου της κληρονομιας αυτου δεν 
φυλαττει την οργην αυτου διαπαντος διοτι αυτος αρεσκεται εις το ελεος 19 θελει επιστρεψει θελει ευσπλαγχνισθη ημας θελει 
καταστρεψει τας ανομιας ημων και θελεις ριψει πασας τας αμαρτιας αυτων εις τα βαθη της θαλασσης 
 (Λουκ ε/24)  αλλα δια να γνωρισητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης να συγχωρη αμαρτιας 
 (Λουκ ζ/49)  και ηρχισαν οι συγκαθημενοι εις την τραπεζαν να λεγωσι καθ εαυτους τις ειναι ουτος οστις και αμαρτιας συγχωρει; 
 (Πραξ ι/43) εις τουτον παντες οι προφηται μαρτυρουσιν οτι δια του ονοματος αυτου θελει λαβει αφεσιν αμαρτιων πας ο πιστευων 
εις αυτον 
 (Πραξ ιγ/38) εστω λοιπον γνωστον εις εσας ανδρες αδελφοι οτι δια τουτου κηρυττεται προς εσας αφεσις αμαρτιων 
 (Ρωμ δ/7)  μακαριοι εκεινοι των οποιων συνεχωρηθησαν αι ανομιαι και των οποιων εσκεπασθησαν αι αμαρτιαι 8  μακαριος ο 
ανθρωπος εις τον οποιον ο Κυριος δεν θελει λογιζεσθαι αμαρτιαν 
 (Κολ β/13)  και εσας οντας νεκρους εις τα αμαρτηματα και την ακροβυστιαν της σαρκος σας συνεζωοποιησε μετ αυτου συγχωρησας 
εις εσας παντα τα πταισματα 14  εξαλειψας το καθ ημων χειρογραφον συνισταμενον εις διαταγματα το οποιον ητο εναντιον εις ημας και 
αφηρεσεν αυτο εκ του μεσου προσηλωσας αυτο επι του σταυρου 
 (Εβρ ς/12) διοτι θελω εισθαι ιλεως εις τας αδικιας αυτων και τας αμαρτιας αυτων και τας ανομιας αυτων δεν θελω ενθυμεισθαι 
πλεον 
 (Αποκ ς/5) και απο του Ιησου Χριστου οστις ειναι ο μαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος εκ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της 
γης εις τον αγαπησαντα ημας και λουσαντα ημας απο των αμαρτιων ημων με το αιμα αυτου 
ΤΤΡΡΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 (Α Ιωαν ε/7)  διοτι τρεις ειναι οι μαρτυρουντες εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και ουτοι οι τρεις ειναι εν 
ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ  
 (Αριθ ιβ/6) και ειπεν ακουσατε τωρα τους λογους μου εαν ηναι μεταξυ σας προφητης εγω ο Κυριος δι οπτασιας θελω γνωρισθη εις 
αυτον καθ υπνον θελω λαλησει προς αυτόν  7 δεν ειναι ουτως περι του θεραποντος μου μωυσεως εν ολω τω οικω μου ουτος ειναι 
πιστος 8 στομα προς στομα θελω λαλει προς αυτον και φανερως και ουχι δι αινιγματων και το προσωπον του Κυριου θελει βλεπει 
 (Αριθ κδ/4) ειπεν εκεινος οστις ηκουσε τα λογια του Θεου οστις ειδεν ορασιν του παντοδυναμου πεσων εις εκστασιν εχων ομως 
ανοικτους τους οφθαλμους αυτου 
 (Ιώβ δ/12-16) και λογος ηλθεν επ εμε κρυφιως και το ωτιον μου ελαβε τι παρ αυτου 13 εν μεσω των στοχασμων δια τα οραματα 
της νυκτος οτε βαθυς υπνος πιπτει επι τους ανθρωπους 14 φρικη συνελαβε με και τρομος και μεγαλως τα οστα μου συνεσεισε … 
 (Ιώβ λγ/14) διοτι ο Θεος λαλει απαξ και δις αλλ ο ανθρωπος δεν προσεχει 15 εν ενυπνιω εν ορασει νυκτερινη οτε βαθυς υπνος 
πιπτει επι τους ανθρωπους οτε υπνωττουσιν επι της κλινης 16 τοτε ανοιγει τα ωτα των ανθρωπων και επισφραγιζει την προς αυτους 
νουθεσιαν 
 (Ωση ιδ/10) ελαλησα ετι δια προφητων και ορασεις επληθυνα εγω και παρεστησα ομοιωσεις δια χειρος των προφητων 
 (Εβρ α/1) ο Θεος αφου ελαλησε το παλαι προς τους πατερας ημων δια των προφητων πολλακις και πολυτροπως 2  εν ταις 
εσχαταις ταυταις ημεραις ελαλησε προς ημας δια του υιου τον οποιον εθεσε κληρονομον παντων δι ου εκαμε και τους αιωνας 

ΒΕΒΑΙΟΤΕΡΟΣ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 (Δευτ ιγ/1-4) εαν εγερθη εν μεσω σου προφητης η ενυπνιαζομενος ενυπνια και δωση εις σε σημειον η τεραστιον 2 και αληθευση το 
σημειον η το τεραστιον περι του οποιου ελαλησε προς σε λεγων ας υπαγωμεν κατοπιν αλλων θεων τους οποιους δεν εγνωρισας και … 
 (Β Πετρ α/19-21)  και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον εις τον οποιον καμνετε καλα να προσεχητε ως εις λυχνον 
φεγγοντα εν σκοτεινω τοπω εωσου ελθη η αυγη της ημερας και ο φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων 20  τουτο πρωτον … 
ΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣ  
 (Ιωαν α/17)  διοτι και ο νομος εδοθη δια του μωυσεως η δε χαρις και αληθεια εγεινε δια Ιησου Χριστου 
 (Πραξ ιε/10) τωρα λοιπον δια τι πειραζετε τον Θεον επιβαλλοντες ζυγον εις τον τραχηλον των μαθητων τον οποιον ουτε οι 
πατερες ημων ουτε ημεις δεν ηδυνηθημεν να βαστασωμεν 11  αλλα δια της χαριτος του Κυριου Ιησου Χριστου πιστευομεν οτι θελομεν 
σωθη καθ ον τροπον και εκεινοι 
 (Ρωμ α/4)  και απεδειχθη υιος Θεου εν δυναμει κατα το πνευμα της αγιωσυνης δια της εκ νεκρων αναστασεως Ιησου Χριστου του 
Κυριου ημων 5  δια του οποιου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως παντων των εθνων υπερ του ονοματος αυτου 
 (Ρωμ γ/23)  επειδη παντες ημαρτον και υστερουνται της δοξης του Θεου 24  δικαιουνται δε δωρεαν με την χαριν αυτου δια της 
απολυτρωσεως της εν Χριστω Ιησου 
 (Ρωμ ε/15)  πλην δεν ειναι καθως το αμαρτημα ουτω και το χαρισμα διοτι αν δια το αμαρτημα του ενος απεθανον οι πολλοι πολυ 
περισσοτερον η χαρις του Θεου και η δωρεα δια της χαριτος του ενος ανθρωπου Ιησου Χριστου επερισσευσεν εις τους πολλους 
 (Ρωμ ε/20) οπου επερισσευσεν η αμαρτια υπερεπερισσευσεν η χαρις 
 (Ρωμ ς/14)  διοτι η αμαρτια δεν θελει σας κυριευσει επειδη δεν εισθε υπο νομον αλλ υπο χαριν 
 (Ρωμ ια/6)  εαν δε κατα χαριν δεν ειναι πλεον εξ εργων επειδη τοτε η χαρις δεν γινεται πλεον χαρις εαν δε εξ εργων δεν ειναι 
πλεον χαρις επειδη το εργον δεν ειναι πλεον εργον 
 (Α Κορ ιε/9)  διοτι εγω ειμαι ο ελαχιστος των αποστολων οστις δεν ειμαι αξιος να ονομαζωμαι αποστολος διοτι κατεδιωξα την 
εκκλησιαν του Θεου 10  αλλα χαριτι Θεου ειμαι οτι ειμαι και η εις εμε χαρις αυτου δεν εγεινε ματαια αλλα περισσοτερον αυτων παντων 
εκοπιασα πλην ουχι εγω αλλ η χαρις του Θεου η μετ εμου 
 (Α Κορ ιε/57)  αλλα χαρις εις τον Θεον οστις διδει εις ημας την νικην δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Β Κορ β/14)  πλην χαρις εις τον Θεον οστις παντοτε καμνει ημας να βριαμβευωμεν δια του Χριστου και φανερονει εν παντι τοπω 
δι ημων την οσμην της γνωσεως αυτου 15  διοτι του Χριστου ευωδια ειμεθα προς τον Θεον εις τους σωζομενους και εις τους 
απολλυμενους 16  εις τουτους μεν οσμη θανατου δια θανατον εις εκεινους δε οσμη ζωης δια ζωην και προς ταυτα τις ειναι ικανος 
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 (Γαλ β/21) δεν αθετω την χαριν του Θεου διοτι αν η δικαιωσις γινηται δια του νομου αρα ο Χριστος εις ματην απεθανε 
 (Εφεσ β/8) διοτι κατα χαριν εισθε σεσωσμενοι δια της πιστεως και τουτο δεν ειναι απο σας Θεου το δωρον 9  ουχι εξ εργων δια να 
μη καυχηθη τις 
 (Α Τιμ α/14)  αλλ υπερεπερισσευσεν η χαρις του Κυριου ημων μετα πιστεως και αγαπης της εν Χριστω Ιησου 
 (Β Τιμ β/1)  συ λοιπον τεκνον μου ενδυναμου δια της χαριτος της εν Χριστω Ιησου 
 (Τιτ β/11) διοτι εφανερωθη η χαρις του Θεου η σωτηριος εις παντας ανθρωπους 12  διδασκουσα ημας να αρνηθωμεν την ασεβειαν 
και τας κοσμικας επιθυμιας και να ζησωμεν σωφρονως και δικαιως και ευσεβως εν τω παροντι αιωνι 

ΟΟ  ΙΙΗΗΣΣΟΟΥΥΣΣ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ  
ΑΑΙΙΜΜΑΑ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ  
 (Ρωμ γ/25)  τον οποιον ο Θεος προεθετο μεσον εξιλεωσεως δια της πιστεως εν τω αιματι αυτου 
 (Ρωμ ε/9)  πολλω μαλλον λοιπον αφου εδικαιωθημεν τωρα δια του αιματος αυτου θελομεν σωθη απο της οργης δι αυτου 
 (Εφες α/7) δια του οποιον εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των αμαρτηματων κατα τον πλουτον της 
χαριτος αυτου 
 (Εφεσ β/3) τωρα ομως δια του Ιησου Χριστου σεις οι ποτε οντες μακραν εγεινετε πλησιον δια του αιματος του Χριστου 
 (Κολ α/14)  εις τον οποιον εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των αμαρτιων 
 (Κολ α/20)  και δι αυτου να συνδιαλλαξη τα παντα προς εαυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου δι αυτου ειτε τα 
επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις 
 (Εβρ θ/14 ) ποσω μαλλον το αιμα του Χριστου οστις δια του πνευματος του αιωνιου προσεφερεν εαυτον αμωμον εις τον Θεον θελει 
καθαρισει την συνειδησιν σας απο νεκρων εργων εις το να λατρευητε τον ζωντα Θεον 
 (Α Πετρ α/18)  εξευροντες οτι δεν ελυτρωθητε απο της ματαιας πατροπαραδοτου διαγωγης υμων δια φθαρτων αργυριου η χρυσιου 
19  αλλα δια του τιμιου αιματος του Χριστου ως αμνου αμωμου και ασπιλου 
 (Α Ιωαν α/7-9)  εαν ομως περιπατωμεν εν τω φωτι καθως αυτος ειναι εν τω φωτι εχομεν κοινωνιαν μετ αλληλων και το αιμα του 
Ιησου Χριστου του υιου αυτου καθαριζει ημας απο πασης αμαρτιας 8  εαν ειπωμεν οτι αμαρτιαν δεν εχομεν εαυτους πλανωμεν και η … 
 (Αποκ ς/5) και απο του Ιησου Χριστου οστις ειναι ο μαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος εκ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της 
γης εις τον αγαπησαντα ημας και λουσαντα ημας απο των αμαρτιων ημων με το αιμα αυτου 
 (Αποκ ε/9) και ψαλλουσι νεαν ωδην λεγοντες αξιος εισαι να λαβης το βιβλιον και να ανοιξης τας σφραγιδας αυτου διοτι εσφαγης και 
ηγορασας ημας εις τον Θεον δια του αιματος σου εκ πασης φυλης και γλωσσης και λαου και εθνους 
 (Αποκ ζ/14) και ειπα προς αυτον Κυριε συ εξευρεις και ειπε προς εμε ουτοι ειναι οι ερχομενοι εκ της θλιψεως της μεγαλης και 
επλυναν τας στολας αυτων και ελευκαναν αυτας εν τω αιματι του αρνιου 
ΘΘΕΕΟΟΣΣ  
 (Ησα θ/6) διοτι παιδιον εγεννηθη εις ημας υιος εδοθη εις ημας και η εξουσια θελει εισθαι επι τον ωμον αυτου και το ονομα αυτου 
θελει καλεσθη θαυμαστος συμβουλος Θεος ισχυρος πατηρ του μελλοντος αιωνος αρχων ειρηνης 
 (Ιωαν α/1) εν αρχη ητο ο λογος και ο λογος ητο παρα τω Θεω και Θεος ητο ο λογος 2  ουτος ητο εν αρχη παρα τω Θεω 3  παντα 
δι αυτου εγειναν και χωρις αυτου δεν εγεινεν ουδε εν το οποιον εγεινεν 
 (Ιωαν γ/13)  και ουδεις ανεβη εις τον ουρανον ειμη ο καταβας εκ του ουρανου ο υιος του ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω 
 (Ιωαν ε/18)  δια τουτο λοιπον μαλλον εζητουν οι ιουδαιοι να θανατωσωσιν αυτον διοτι ουχι μονον παρεβαινε το σαββατον αλλα και 
πατερα εαυτου ελεγε τον Θεον ισον με τον Θεον καμνων εαυτον 
 (Ιωαν η/19)  ελεγον λοιπον προς αυτον που ειναι ο πατηρ σου απεκριθη ο Ιησους ουτε εμε εξευρετε ουτε τον πατερα μου εαν 
ηξευρετε εμε ηθελετε εξευρει και τον πατερα μου 
 (Ιωαν ι/30)  εγω και ο πατηρ εν ειμεθα  31  επιασαν λοιπον παλιν οι ιουδαιοι λιθους δια να λιθοβολησωσιν αυτον 32  απεκριθη 
προς αυτους ο Ιησους πολλα καλα εργα εδειξα εις εσας εκ του πατρος μου δια ποιον εργον εξ αυτων με λιθοβολειτε 33  απεκριθησαν 
προς αυτον οι ιουδαιοι λεγοντες περι καλου εργου δεν σε λιθοβολουμεν αλλα περι βλασφημιας και διοτι συ ανθρωπος ων καμνεις 
σεαυτον Θεον 
 (Ιωαν ιδ/8-11) λεγει προς αυτον ο φιλιππος Κυριε δειξον εις ημας τον πατερα και αρκει εις ημας 9  λεγει προς αυτον ο Ιησους 
τοσον καιρον ειμαι μεθ υμων και δεν με εγνωρισας φιλιππε οστις ειδεν εμε ειδε τον πατερα και πως συ λεγεις δειξον εις ημας τον … 
 (Πραξ κ/28) προσεχετε λοιπον εις εαυτους και εις ολον το ποιμνιον εις το οποιον το πνευμα το αγιον σας εθεσεν επισκοπους δια 
να ποιμαινητε την εκκλησιαν του Θεου την οποιαν απεκτησε δια του ιδιου αυτου αιματος 
 (Ρωμ θ/5) των οποιων ειναι οι πατερες και εκ των οποιων εγεννηθη ο Χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων Θεος 
 (Ρωμ η/9) σεις ομως δεν εισθε της σαρκος αλλα του πνευματος εαν το πνευμα του Θεου κατοικη εν υμιν αλλ εαν τις δεν εχη το 
πνευμα του Χριστου ουτος δεν ειναι αυτου 
 (Β Κορ δ/4)  των οποιων απιστων οντων ο Θεος του κοσμου τουτου ετυφλωσε τον νουν δια να μη επιλαμψη εις αυτους ο φωτισμος 
του ευαγγελιου της δοξης του Χριστου οστις ειναι εικων του Θεου 
 (Κολ α/15)  οστις ειναι εικων του Θεου του αορατου 
 (Α Τιμ γ/16) και αναντιρρητως το μυστηριον της ευσεβειας ειναι μεγα ο Θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι εφανη εις 
αγγελους εκηρυχθη εις τα εθνη επιστευθη εις τον κοσμον ανεληφθη εν δοξη 
 (Εβρ α/3) οστις ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου και βασταζων τα παντα με τον λογον της δυναμεως 
αυτου αφου δι εαυτου εκαμε καθαρισμον των αμαρτιων ημων εκαθησεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις 
 (Α Ιωαν β/22)  τις ειναι ο ψευστης ειμη ο αρνουμενος οτι ο Ιησους δεν ειναι ο Χριστος ουτος ειναι ο αντιχριστος ο αρνουμενος τον 
πατερα και τον υιον 23  πας ο αρνουμενος τον υιον δεν εχει ουδε τον πατερα οστις ομολογει τον υιον εχει και τον πατερα 
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 (Α Ιωαν ε/20)  εξευρομεν δε οτι ο υιος του Θεου ηλθε και εδωκεν εις ημας νοησιν δια να γνωριζωμεν τον αληθινον και ειμεθα εν 
τω αληθινω εν τω υιω αυτου Ιησου Χριστω ουτος ειναι ο αληθινος Θεος και η ζωη η αιωνιος 
ΘΘΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ  
 (Ρωμ ε/6)  επειδη ο Χριστος οτε ημεθα ετι ασθενεις απεθανε κατα τον ωρισμενον καιρον υπερ των ασεβων 
ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΗΗΣΣ  
 (Ησα νγ/12) δια τουτο θελω δωσει εις αυτον μεριδα μετα των μεγαλων και τους ισχυρους θελει μοιρασθη λαφυρον διοτι παρεδωκε 
την ψυχην αυτου εις θανατον και μετα ανομων ελογισθη και αυτος εβαστασε τας αμαρτιας πολλων και θελει μεσιτευσει υπερ των 
ανομων 
 (Ρωμ η/33)  τις θελει εγκαλεσει τους εκλεκτους του Θεου Θεος ειναι ο δικαιων 34  τις θελει εισθαι ο κατακρινων Χριστος ο 
αποθανων μαλλον δε και αναστας οστις και ειναι εν τη δεξια του Θεου οστις και μεσιτευει υπερ ημων 
 (Α Τιμ β/5)  διοτι ειναι εις Θεος εις και μεσιτης Θεου και ανθρωπων ανθρωπος Ιησους Χριστος 6  οστις εδωκεν εαυτον 
αντιλυτρον υπερ παντων μαρτυριαν γενομενην εν ωρισμενοις καιροις 
 (Εβρ α/3) οστις ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου και βασταζων τα παντα με τον λογον της δυναμεως 
αυτου αφου δι εαυτου εκαμε καθαρισμον των αμαρτιων ημων εκαθησεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις 
 (Εβρ β/17) οθεν επρεπε να ομοιωθη κατα παντα με τους αδελφους δια να γεινη ελεημων και πιστος αρχιερευς εις τα προς τον 
Θεον δια να καμνη εξιλεωσιν υπερ των αμαρτιων του λαου 18  επειδη καθ οτι αυτος επαθε πειρασθεις δυναται να βοηθηση τους 
πειραζομενους 
 (Εβρ δ/14) εχοντες λοιπον αρχιερεα μεγαν οστις διηλθε τους ουρανους Ιησουν τον υιον του Θεου ας κρατωμεν την ομολογιαν 15  
διοτι δεν εχομεν αρχιερεα μη δυναμενον να συμπαθηση εις τας ασθενειας ημων αλλα πειρασθεντα κατα παντα καθ ομοιοτητα ημων 
χωρις αμαρτιας 
 (Εβρ ζ/24) εκεινος ομως επειδη μενει εις τον αιωνα εχει αμεταθετον την ιερωσυνην 25  οθεν δυναται και να σωζη εντελως τους 
προσερχομενους εις τον Θεον δι αυτου ζων παντοτε δια να μεσιτευση υπερ αυτων 
 (Εβρ θ/15) και δια τουτο ειναι μεσιτης διαθηκης καινης ινα δια του θανατου οστις εγεινε προς απολυτρωσιν των επι της πρωτης 
διαθηκης παραβασεων λαβωσιν οι κεκλημενοι την επαγγελιαν της αιωνιου κληρονομιας 
 (Εβρ ιβ/24) και εις νεας διαθηκης μεσιτην Ιησουν και εις αιμα καθαρισμου το οποιον λαλει καλητερα παρα το του αβελ 
 (Α Πετρ γ/22)  οστις ειναι εν δεξια του Θεου πορευθεις εις τον ουρανον και εις ον υπεταχθησαν αγγελοι και εξουσιαι και δυναμεις 
 (Α Ιωαν β/1)  τεκνια μου ταυτα σας γραφω δια να μη αμαρτησητε και εαν τις αμαρτηση εχομεν παρακλητον προς τον πατερα τον 
Ιησουν Χριστον τον δικαιον 2  και αυτος ειναι ιλασμος περι των αμαρτιων ημων και ουχι μονον περι των ημετερων αλλα και περι ολου 
του κοσμου 
ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΑΑΣΣ  
 (Ψαλμ ξβ/1) επι τον Θεον βεβαιως αναπαυεται η ψυχη μου εξ αυτου πηγαζει η σωτηρια μου 
 (Ησα μγ/3) διοτι εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου ο αγιος του ισραηλ ο σωτηρ σου 
 (Ησα μγ/11) εγω εγω ειμαι ο Κυριος και εκτος εμου σωτηρ δεν υπαρχει 
 (Ησα με/21) απαγγειλατε και φερετε αυτους πλησιον μαλιστα ας συμβουλευθωσιν ομου τις ανηγγειλε τουτο απ αρχης τις εφανερωσε 
τουτο εξ εκεινου του καιρου ουχι εγω ο Κυριος και δεν υπαρχει εκτος εμου αλλος Θεος Θεος δικαιος και σωτηρ δεν υπαρχει εκτος εμου 
 (Ησα μθ/26) και θελει γνωρισει πασα σαρξ οτι εγω ο Κυριος ειμαι ο σωτηρ σου και ο λυτρωτης σου ο ισχυρος του ιακωβ 
 (Ωση ιγ/4) αλλ εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου εκ γης αιγυπτου και αλλον Θεον πλην εμου δεν θελεις γνωρισει διοτι δεν υπαρχει 
αλλος σωτηρ εκτος εμου 
 (Ματθ α/21) θελει δε γεννησει υιον και θελεις καλεσει το ονομα αυτου Ιησουν διοτι αυτος θελει σωσει τον λαον αυτου απο των 
αμαρτιων αυτων 
 (Ματθ ιη/11) επειδη ο υιος του ανθρωπου ηλθε δια να σωση το απολωλος  
 (Λουκ β/11)  διοτι σημερον εγεννηθη εις εσας εν πολει δαβιδ σωτηρ οστις ειναι Χριστος Κυριος 
 (Λουκ θ/56)  διοτι ο υιος του ανθρωπου δεν ηλθε να απολεση ψυχας ανθρωπων αλλα να σωση 
 (Ιωαν α/29)  τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον Ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδου ο αμνος του Θεου ο αιρων την 
αμαρτιαν του κοσμου 
 (Ιωαν γ/16)  διοτι τοσον ηγαπησεν ο Θεος τον κοσμον ωστε εδωκε τον υιον αυτου τον μονογενη δια να μη απολεσθη πας ο 
πιστευων εις αυτον αλλα να εχη ζωην αιωνιον 17  επειδη δεν απεστειλεν ο Θεος τον υιον αυτου εις τον κοσμον δια να κρινη τον κοσμον 
αλλα δια να σωθη ο κοσμος δι αυτου 
 (Ιωαν δ/42)  και προς την γυναικα ελεγον οτι δεν πιστευομεν πλεον δια τον λογον σου επειδη ημεις ηκουσαμεν και γνωριζομεν οτι 
ουτος ειναι αληθως ο σωτηρ του κοσμου ο Χριστος 
 (Ιωαν ι/7) ειπε λοιπον παλιν προς αυτους ο Ιησους αληθως αληθως σας λεγω οτι εγω ειμαι η θυρα των προβατων 8  παντες οσοι 
ηλθον προ εμου κλεπται ειναι και λησται αλλα δεν ηκουσαν αυτους τα προβατα 9  εγω ειμαι η θυρα δι εμου εαν τις εισελθη θελει σωθη 
και θελει εισελθει και εξελθει και θελει ευρει βοσκην 
 (Πραξ δ/12) και δεν υπαρχει δι ουδενος αλλου η σωτηρια διοτι ουτε ονομα αλλο ειναι υπο τον ουρανον δεδομενον μεταξυ των 
ανθρωπων δια του οποιου πρεπει να σωθωμεν 
 (Εφεσ ε/23) διοτι ο ανηρ ειναι κεφαλη της γυναικος καθως και ο Χριστος κεφαλη της εκκλησιας και αυτος ειναι σωτηρ του σωματος 
 (Φιλ γ/20)  διοτι το πολιτευμα ημων ειναι εν ουρανοις οποθεν και προσμενομεν σωτηρα τον Κυριον Ιησουν Χριστον 
 (Α Τιμ α/15)  πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος οτι ο Ιησους Χριστος ηλθεν εις τον κοσμον δια να σωση τους αμαρτωλους 
των οποιων πρωτος ειμαι εγω 
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 (Α Τιμ δ/10)  επειδη δια τουτο και κοπιαζομεν και ονειδιζομεθα διοτι ελπιζομεν εις τον ζωντα Θεον οστις ειναι ο σωτηρ παντων 
ανθρωπων μαλιστα των πιστων 
 (Α Ιωαν β/1)  τεκνια μου ταυτα σας γραφω δια να μη αμαρτησητε και εαν τις αμαρτηση εχομεν παρακλητον προς τον πατερα τον 
Ιησουν Χριστον τον δικαιον 2  και αυτος ειναι ιλασμος περι των αμαρτιων ημων και ουχι μονον περι των ημετερων αλλα και περι ολου 
του κοσμου 
 (Α Ιωαν δ/14)  και ημεις ειδομεν και μαρτυρουμεν οτι ο πατηρ απεστειλε τον υιον σωτηρα του κοσμου 
ΥΥΙΙΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ  
 (Ρωμ α/4)  και απεδειχθη υιος Θεου εν δυναμει κατα το πνευμα της αγιωσυνης δια της εκ νεκρων αναστασεως Ιησου Χριστου του 
Κυριου ημων 

ΟΟ  ΓΓΕΕΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟ  
 (Μαρκ ιβ/36)  διοτι αυτος ο δαβιδ ειπε δια του πνευματος του αγιου ειπεν ο Κυριος προς τον Κυριον μου καθου εκ δεξιων μου 
εωσου θεσω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου 
 (Πραξ α/16) ανδρες αδελφοι επρεπε να πληρωθη η γραφη αυτη την οποιαν προειπε το πνευμα το αγιον δια στοματος του δαβιδ περι 
του ιουδα οστις εγεινεν οδηγος εις τους συλλαβοντας τον Ιησουν 
 (Ρωμ α/16)  διοτι δεν αισχυνομαι το ευαγγελιον του Χριστου επειδη ειναι δυναμις Θεου προς σωτηριαν εις παντα τον πιστευοντα 
ιουδαιον τε πρωτον και ελληνα 
 (Α Κορ α/18)  διοτι ο λογος του σταυρου εις μεν τους απολλυμενους ειναι μωρια εις ημας δε τους σωζομενους ειναι δυναμις Θεου 
 (Γαλ α/11) αλλα σας γνωστοποιω αδελφοι οτι το ευαγγελιον το κηρυχθεν υπ εμου δεν ειναι ανθρωπινον 12  διοτι ουδ εγω 
παρελαβον αυτο παρα ανθρωπου ουτε εδιδαχθην αλλα δι αποκαλυψεως Ιησου Χριστου 
 (Α Θεσ β/13)  δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τον Θεον αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες τον λογον του Θεου τον οποιον 
ηκουσατε παρ ημων εδεχθητε αυτον ουχι ως λογον ανθρωπων αλλα καθως ειναι αληθως λογον Θεου οστις και ενεργειται μεταξυ υμων 
των πιστευοντων 
 (Εβρ ι/15) μαρτυρει δε εις ημας και το πνευμα το αγιον διοτι αφου ειπε προτερον 16  αυτη ειναι η διαθηκη την οποιαν θελω καμει 
προς αυτους μετα τας ημερας εκεινας λεγει ο Κυριος θελω δωσει τους νομους μου εις τας καρδιας αυτων και θελω γραψει αυτους επι 
των διανοιων αυτων προσθετει 
 (Β Πετρ α/19)  και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον εις τον οποιον καμνετε καλα να προσεχητε ως εις λυχνον φεγγοντα 
εν σκοτεινω τοπω εωσου ελθη η αυγη της ημερας και ο φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων 20  τουτο πρωτον εξευροντες οτι 
ουδεμια προφητεια της γραφης γινεται εξ ιδιας του προφητευοντος διασαφησεως 21  διοτι δεν ηλθε ποτε προφητεια εκ θεληματος 
ανθρωπου αλλ υπο του πνευματος του αγιου κινουμενοι ελαλησαν οι αγιοι ανθρωποι του Θεου 
∆∆ΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΕΕΩΩΣΣ  
 (Εφεσ γ/3) οτι δι αποκαλυψεως εφανερωσεν εις εμε το μυστηριον καθως προεγραψα συντομως 4  εξ ων δυνασθε αναγινωσκοντες 
να νοησητε την εν τω μυστηριω του Χριστου γνωσιν μου 5  το οποιον εν αλλαις γενεαις δεν εγνωστοποιηθη εις τους υιους των 
ανθρωπων καθως τωρα απεκαλυφθη δια πνευματος εις τους αγιους αυτου αποστολους και προφητας 
∆∆ΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣΣ  
 (Λευ ιη/5) θελετε φυλαττει λοιπον τα προσταγματα μου και τας κρισεις μου τα οποια καμνων ο ανθρωπος θελει ζησει δι αυτων 
 (Ψαλμ λζ/31) ο νομος του Θεου αυτου ειναι εν τη καρδια αυτου τα διαβηματα αυτου δεν θελουσιν ολισθησει 
 (Ιεζ κ/11) και εδωκα εις αυτους τα διαταγματα μου και εκαμον εις αυτους γνωστας τας κρισεις μου τας οποιας καμνων ο ανθρωπος 
θελει ζησει δι αυτων 
 (Ρωμ α/16)  διοτι δεν αισχυνομαι το ευαγγελιον του Χριστου επειδη ειναι δυναμις Θεου προς σωτηριαν εις παντα τον πιστευοντα 
ιουδαιον τε πρωτον και ελληνα 17  διοτι δι αυτου αποκαλυπτεται η δικαιοσυνη του Θεου εκ πιστεως εις πιστιν καθως ειναι γεγραμμενον 
ο δε δικαιος θελει ζησει εκ πιστεως 
 (Ρωμ ιε/4) διοτι οσα προεγραφησαν δια την διδασκαλιαν ημων προεγραφησαν δια να εχωμεν την ελπιδα δια της υπομονης και της 
παρηγοριας των γραφων 
 (Α Κορ ιε/1)  σας φανερονω δε αδελφοι το ευαγγελιον το οποιον εκηρυξα προς εσας το οποιον και παρελαβετε εις το οποιον και 
ιστασθε 2  δια του οποιου και σωζεσθε τινι τροπω σας εκηρυξα αυτο αν φυλαττητε αυτο εκτος εαν επιστευσατε ματαιως 3  διοτι 
παρεδωκα εις εσας εν πρωτοις εκεινο το οποιον και παρελαβον οτι ο Χριστος απεθανε δια τας αμαρτιας ημων κατα τας γραφας 
 (Β Κορ α/20)  διοτι πασαι αι επαγγελιαι του Θεου ειναι εν αυτω το ναι και εν αυτω το αμην προς δοξαν του Θεου δι ημων 
 (Εφεσ α/13) εις τον οποιον και σεις ηλπισατε ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας σας εις τον οποιον 
και πιστευσαντες εσφραγισθητε με το πνευμα το αγιον της επαγγελιας 
 (Εφεσ γ/5) το οποιον εν αλλαις γενεαις δεν εγνωστοποιηθη εις τους υιους των ανθρωπων καθως τωρα απεκαλυφθη δια πνευματος 
εις τους αγιους αυτου αποστολους και προφητας 6  να ηναι τα εθνη συγκληρονομα και συσσωμα και συμμετοχα της επαγγελιας αυτου εν 
τω Χριστω δια του ευαγγελιου 
 (Β Θεσ β/13)  ημεις ομως οφειλομεν να ευχαριστωμεν παντοτε τον Θεον δια σας αδελφοι ηγαπημενοι υπο του Κυριου οτι σας 
εξελεξεν ο Θεος απ αρχης εις σωτηριαν δια του αγιασμου του πνευματος και της πιστεως της αληθειας 14  εις τον οποιον σας εκαλεσε 
δια του ευαγγελιου ημων προς απολαυσιν της δοξης του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Β Τιμ α/10)  φανερωθεισαν δε τωρα δια της επιφανειας του σωτηρος ημων Ιησου Χριστου οστις κατηργησε μεν τον θανατον εφερε 
δε εις φως την ζωην και την αφθαρσιαν δια του ευαγγελιου 
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 (Β Τιμ γ/15) και οτι απο βρεφους γνωριζεις τα ιερα γραμματα, τα δυναμενα να σε σοφισωσιν εις σωτηριαν δια της πιστεως της εν 
Χριστω Ιησου. 16 ολη η γραφη ειναι θεοπνευστος, και ωφελιμος προς διδασκαλια, προς ελεγχον, προς επανορθωσιν, προς εκπαιδευσιν 
την μετα της δικαιοσυνης 17 δια να ηναι τελειος ο ανθρωπος του Θεου, ητοιμασμενος εις παν εργον αγαθον 
 (Εβρ δ/12) διοτι ο λογος του Θεου ειναι ζων και ενεργος και κοπτερωτερος υπερ πασαν διστομον μαχαιραν και διερχεται μεχρι 
διαιρεσεως ψυχης τε και πνευματος αρμων τε και μυελων και διερευνα τους διαλογισμους και τας εννοιας της καρδιας 13  και δεν ειναι 
ουδεν κτισμα αφανες ενωπιον αυτου αλλα παντα ειναι γυμνα και τετραχηλισμενα εις τους οφθαλμους αυτου προς ον εχομεν να δωσωμεν 
λογον 
 (Ιακ α/21) δια τουτο απορριψαντες πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιας δεχθητε μετα πραοτητος τον εμφυτευθεντα λογον τον 
δυναμενον να σωση τας ψυχας σας 
 (Β Πετρ γ/5)  διοτι εκουσιως αγνοουσι τουτο οτι με τον λογον του Θεου οι ουρανοι εγειναν εκπαλαι και η γη συνεστωσα εξ υδατος 
και δι υδατος 
ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ,,  ΟΟΧΧΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ΑΑΚΚΡΡΟΟΑΑΣΣΗΗ  
 (Ιησ α/8) δεν θελει απομακρυνθη τουτο το βιβλιον του νομου απο του στοματος σου αλλ εν αυτω θελεις μελετα ημεραν και νυκτα 
δια να προσεχης να καμνης κατα παντα οσα ειναι γεγραμμενα εν αυτω διοτι τοτε θελεις ευοδουσθαι εις την οδον σου και τοτε θελεις 
φερεσθαι με τα συνεσεως 
 (Ιησ κγ/6) ανδριζεσθε λοιπον σφοδρα εις το να φυλαττητε και να εκτελητε παντα τα γεγραμμενα εν τω βιβλιω του νομου του 
μωυσεως δια να μη εκκλινητε απ αυτου δεξια η αριστερα 
 (Ψαλμ ιθ/11) ο δουλος σου μαλιστα νουθετειται δι αυτων εις την τηρησιν αυτων η ανταμοιβη ειναι μεγαλη 
 (Ψαλμ ριθ/2) μακαριοι οι φυλαττοντες τα μαρτυρια αυτου οι εκζητουντες αυτον εξ ολης καρδιας 
 (Ματθ ε/19) οστις λοιπον αθετηση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτω τους ανθρωπους ελαχιστος θελει 
ονομασθη εν τη βασιλεια των ουρανων οστις δε εκτελεση και διδαξη ουτος μεγας θελει ονομασθη εν τη βασιλεια των ουρανων 
 (Ματθ ζ/21-27) δεν θελει εισελθει εις την βασιλειαν των ουρανων πας ο λεγων προς εμε Κυριε Κυριε αλλ ο πραττων το θελημα του 
πατρος μου του εν τοις ουρανοις 22  πολλοι θελουσιν ειπει προς εμε εν εκεινη τη ημερα Κυριε Κυριε δεν προεφητευσαμεν εν τω .. 
 (Ματθ ιβ/50) διοτι οστις καμη το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις αυτος μου ειναι αδελφος και αδελφη και μητηρ 
 (Λουκ ς/46-49)  δια τι δε με κραζετε Κυριε Κυριε και δεν πραττετε οσα λεγω 47  πας οστις ερχεται προς εμε και ακουει τους 
λογους μου και καμνει αυτους θελω σας δειξει με ποιον ειναι ομοιος 48  ειναι ομοιος με ανθρωπον οικοδομουντα οικιαν οστις εσκαψε … 
 (Λουκ η/21)  ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτους μητηρ μου και αδελφοι μου ειναι ουτοι οι ακουοντες τον λογον του Θεου και 
πραττοντες αυτόν 
 (Λουκ ια/28)  αυτος δε ειπε μακαριοι μαλλον οι ακουοντες τον λογον του Θεου και φυλαττοντες αυτον 
 (Ιωαν η/51)  αληθως αληθως σας λεγω εαν τις φυλαξη τον λογον μου θανατον δεν θελει ιδει εις τον αιωνα 
 (Ιωαν ιγ/17)  εαν εξευρητε ταυτα μακαριοι εισθε εαν καμνητε αυτά 
 (Ιωαν ιδ/21)  ο εχων τας εντολας μου και φυλαττων αυτας εκεινος ειναι ο αγαπων με 
 (Ιωαν ιδ/23)  απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτον εαν τις με αγαπα τον λογον μου θελει φυλαξει και ο πατηρ μου θελει 
αγαπησει αυτον και προς αυτον θελομεν ελθει και εν αυτω θελομεν κατοικησει 24  ο μη αγαπων με τους λογους μου δεν φυλαττει και ο 
λογος τον οποιον ακουετε δεν ειναι ιδικος μου αλλα του πεμψαντος με πατρος 
 (Ρωμ γ/35) διοτι οστις καμη το θελημα του Θεου ουτος ειναι αδελφος μου και αδελφη μου και μητηρ 
 (Ρωμ β/13)  διοτι δεν ειναι δικαιοι παρα τω Θεω οι ακροαται του νομου αλλ οι εκτελεσται του νομου θελουσι δικαιωθη 
 (Ρωμ β/23)  ο καυχωμενος εις τον νομον ατιμαζεις τον Θεον δια της παραβασεως του νομου  24  διοτι το ονομα του Θεου εξ αιτιας 
σας βλασφημειται μεταξυ των εθνων καθως ειναι γεγραμμενον 
 (Α Κορ ζ/19)  η περιτομη ειναι ουδεν και η ακροβυστια ειναι ουδεν αλλ η τηρησις των εντολων του Θεου 
 (Α Κορ ιε/1)  σας φανερονω δε αδελφοι το ευαγγελιον το οποιον εκηρυξα προς εσας το οποιον και παρελαβετε εις το οποιον και 
ιστασθε 2  δια του οποιου και σωζεσθε τινι τροπω σας εκηρυξα αυτο αν φυλαττητε αυτο εκτος εαν επιστευσατε ματαιως 3  διοτι 
παρεδωκα εις εσας εν πρωτοις εκεινο το οποιον και παρελαβον οτι ο Χριστος απεθανε δια τας αμαρτιας ημων κατα τας γραφας 
 (Φιλ α/3)ευχαριστώ τον Θεον μου οσακις σας ενθυμουμαι 4  παντοτε εν παση προσευχη μου υπερ παντων υμων δεομενος μετα 
χαρας 5  δια την εις το ευαγγελιον κοινωνιαν σας απο της πρωτης ημερας μεχρι του νυν 
 (Φιλ α/27)  μονον πολιτευεσθε αξιως του ευαγγελιου του Χριστου 
 (Ιακ α/22) γινεσθε δε εκτελεσται του λογου και μη μονον ακροαται απατωντες εαυτους 23  διοτι εαν τις ηναι ακροατης του λογου 
και ουχι εκτελεστης ουτος ομοιαζει με ανθρωπον οστις θεωρει το φυσικον αυτου προσωπον εν κατοπτρω 24  διοτι εθεωρησεν εαυτον 
και ανεχωρησε και ευθυς ελησμονησεν οποιος ητο 25  οστις ομως εγκυψη εις τον τελειον νομον της ελευθεριας και επιμεινη εις αυτον 
ουτος γενομενος ουχι ακροατης επιλησμων αλλ εκτελεστης εργου ουτος θελει εισθαι μακαριος εις την εκτελεσιν αυτου 
 (Α Ιωαν β/3)  και εν τουτω γνωριζομεν οτι εγνωρισαμεν αυτον εαν τας εντολας αυτου φυλαττωμεν 4  οστις λεγει εγνωρισα αυτον 
και τας εντολας αυτου δεν φυλαττει ψευστης ειναι και εν τουτω η αληθεια δεν υπαρχει 5  οστις ομως φυλαττη τον λογον αυτου αληθως 
εν τουτω η αγαπη του Θεου ειναι τετελειωμενη εν τουτω γνωριζομεν οτι ειμεθα εν αυτω 
 (Α Ιωαν γ/22)  και οτι αν ζητωμεν λαμβανομεν παρ αυτου διοτι φυλαττομεν τας εντολας αυτου και πραττομεν τα αρεστα ενωπιον 
αυτου 
ΕΕΠΠΙΙΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  
 (Παρ θ/10) αρχη σοφιας φοβος Κυριου και επιγνωσις αγιων φρονησις  
 (Ησα ε/13) δια τουτο ο λαος μου εφερθη εις αιχμαλωσιαν διοτι δεν εχει επιγνωσιν  
 (Ησα νγ/11) θελει ιδει τους καρπους του πονου της ψυχης αυτου και θελει χορτασθη ο δικαιος δουλος μου θελει δικαιωσει πολλους 
δια της επιγνωσεως αυτου διοτι αυτος θελει βαστασει τας ανομιας αυτων 
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 (Μαρκ ιβ/24) δεν πλανασθε δια τουτο μη γνωριζοντες τας γραφας μηδε την δυναμιν του Θεου; 
 (Λουκ α/77)  εις το να δωσης γνωσιν σωτηριας εις τον λαον αυτου δια της αφεσεως των αμαρτιων αυτων 
 (Ρωμ α/28)  και καθως απεδοκιμασαν το να εχωσιν επιγνωσιν του Θεου παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις αδοκιμον νουν ωστε να 
πραττωσι τα μη πρεποντα 
 (Ρωμ ι/2)  διοτι μαρτυρω περι αυτων οτι εχουσι ζηλον Θεου αλλ ουχι κατ επιγνωσιν  3  επειδη μη γνωριζοντες την δικαιοσυνην του 
Θεου και ζητουντες να συστησωσι την ιδιαν αυτων δικαιοσυνην δεν υπεταχθησαν εις την δικαιοσυνην του Θεου 
 (Α Κορ ιε/34)  συνελθετε εις εαυτους κατα το δικαιον και μη αμαρτανετε διοτι τινες εχουσιν αγνωσιαν Θεου προς εντροπην σας 
λεγω τουτο 
 (Β Κορ δ/3)  εαν δε και ηναι το ευαγγελιον ημων κεκαλυμμενον εις τους απολλυμενους ειναι κεκαλυμμενον 4  των οποιων απιστων 
οντων ο Θεος του κοσμου τουτου ετυφλωσε τον νουν δια να μη επιλαμψη εις αυτους ο φωτισμος του ευαγγελιου της δοξης του Χριστου 
οστις ειναι εικων του Θεου 
 (Εφεσ α/16) δεν παυομαι ευχαριστων τον Θεον υπερ υμων μνημονευων υμας εν ταις προσευχαις μου 17  δια να σας δωση ο Θεος 
του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ο πατηρ της δοξης πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εις επιγνωσιν αυτου 
 (Φιλ γ/8) μαλιστα δε και νομιζω τα παντα οτι ειναι ζημια δια το εξοχον της γνωσεως του Ιησου Χριστου του Κυριου μου δια τον 
οποιον εζημιωθην τα παντα και λογιζομαι οτι ειναι σκυβαλα δια να κερδησω τον Χριστον 
 (Β Πετρ α/2)  χαρις και ειρηνη πληθυνθειη εις εσας δια της επιγνωσεως του Θεου και του Ιησου του Κυριου ημων 
ΙΙΣΣΧΧΥΥΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΑΑ  
 (Ψαλμ ιβ/6) τα λογια του Κυριου ειναι λογια καθαρα αργυριον δεδοκιμασμενον εν πηλινω χωνευτηριω κεκαθαρισμενον επταπλασιως 
7 συ Κυριε θελεις φυλαξει αυτους θελεις διατηρησει αυτους απο της γενεας ταυτης εις τον αιωνα 
 (Ησα μ/8) ο χορτος εξηρανθη το ανθος εμαρανθη ο λογος ομως του Θεου ημων μενει εις τον αιωνα 
 (Ματθ ε/18) διοτι αληθως σας λεγω εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η μια κεραια δεν θελει παρελθει απο του νομου 
εωσου εκπληρωθωσι παντα 
 (Ματθ κδ/35) ο ουρανος και η γη θελουσι παρελθει οι δε λογοι μου δεν θελουσι παρελθει 
 (Μαρκ ιγ/31)  ο ουρανος και η γη θελουσι παρελθει οι δε λογοι μου δεν θελουσι παρελθει 
 (Λουκ ις/17)  ευκολωτερον δε ειναι ο ουρανος και η γη να παρελθωσι παρα μια κεραια του νομου να πεση 
 (Λουκ κα/33)  ο ουρανος και η γη θελουσι παρελθει οι δε λογοι μου δεν θελουσι παρελθει 
 (Ιωαν ι/35)  εαν εκεινους ειπε Θεους προς τους οποιους εγεινεν ο λογος του Θεου και δεν δυναται να αναιρεθη η γραφη 
 (Ρωμ θ/6)  αλλα δεν ειναι δυνατον οτι εξεπεσεν ο λογος του Θεου 
 (Α Πετρ α/25)  ο λογος ομως του Κυριου μενει εις τον αιωνα και ουτος ειναι ο λογος ο ευαγγελισθεις εις εσας 
 (Β Ιωαν 2  δια την αληθειαν ητις μενει εν ημιν και θελει εισθαι μεθ ημων εις τον αιωνα 
ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΟΟ  
 (Λουκ ις/28)  διοτι εχω πεντε αδελφους δια να μαρτυρηση εις αυτους ωστε να μη ελθωσι και αυτοι εις τον τοπον τουτον της 
βασανου 29  λεγει προς αυτον ο αβρααμ εχουσι τον μωυσην και τους προφητας ας ακουσωσιν αυτους  30  ο δε ειπεν ουχι πατερ αβρααμ 
αλλ εαν τις απο νεκρων υπαγη προς αυτους θελουσι μετανοησει 31  ειπε δε προς αυτον εαν τον μωυσην και τους προφητας δεν 
ακουωσιν ουδε εαν τις αναστηθη εκ νεκρων θελουσι πεισθη 
 (Ιωαν ιβ/47)  και εαν τις ακουση τους λογους μου και δεν πιστευση εγω δεν κρινω αυτον διοτι δεν ηλθον δια να κρινω τον κοσμον 
αλλα δια να σωσω τον κοσμον 48  ο αθετων εμε και μη δεχομενος τους λογους μου εχει τον κρινοντα αυτον ο λογος τον οποιον ελαλησα 
εκεινος θελει κρινει αυτον εν τη εσχατη ημερα 
 (Ρωμ β/16)  εν τη ημερα οτε θελει κρινει ο Θεος τα κρυπτα των ανθρωπων δια του Ιησου Χριστου κατα το ευαγγελιον μου 
 (Β Θεσ α/8)  εν πυρι φλογος καμνων εκδικησιν εις τους μη γνωριζοντας Θεον και εις τους μη υπακουοντας εις το ευαγγελιον του 
Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Εβρ δ/12) διοτι ο λογος του Θεου ειναι ζων και ενεργος και κοπτερωτερος υπερ πασαν διστομον μαχαιραν και διερχεται μεχρι 
διαιρεσεως ψυχης τε και πνευματος αρμων τε και μυελων και διερευνα τους διαλογισμους και τας εννοιας της καρδιας 13  και δεν ειναι 
ουδεν κτισμα αφανες ενωπιον αυτου αλλα παντα ειναι γυμνα και τετραχηλισμενα εις τους οφθαλμους αυτου προς ον εχομεν να δωσωμεν 
λογον 
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  
 (Ιησ α/8) δεν θελει απομακρυνθη τουτο το βιβλιον του νομου απο του στοματος σου αλλ εν αυτω θελεις μελετα ημεραν και νυκτα 
δια να προσεχης να καμνης κατα παντα οσα ειναι γεγραμμενα εν αυτω διοτι τοτε θελεις ευοδουσθαι εις την οδον σου και τοτε θελεις 
φερεσθαι με τα συνεσεως 
 (Ψαλμ α/2) αλλ εν τω νομω του Κυριου ειναι το θελημα αυτου και εν τω νομω αυτου μελετα ημεραν και νυκτα 
 (Ψαλμ ιη/22) διοτι πασαι αι κρισεις αυτου ησαν εμπροσθεν μου και τα διαταγματα αυτου δεν απεμακρυνα απ εμου 
 (Ψαλμ λε/28) και η γλωσσα μου θελει μελετα την δικαιοσυνην σου και τον επαινον σου ολην την ημεραν 
 (Ψαλμ ριθ/15) εις τας εντολας σου θελω μελετα και εις τας οδους σου θελω ενατενιζει 16 εις τα διαταγματα σου θελω εντρυφα δεν 
θελω λησμονησει τους λογους σου 
 (Ψαλμ ριθ/20) η ψυχη μου λιποθυμει εκ του ποθου τον οποιον εχω εις τας κρισεις σου παντοτε 
 (Ψαλμ ριθ/97) ποσον αγαπω τον νομον σου ολην την ημεραν ειναι μελετη μου 
 (Ωσηε δ/6) ο λαος μου ηφανισθη δι ελλειψιν γνωσεως 
 (Ματθ κβ/29) αποκριθεις δε ο Ιησους ειπε προς αυτους πλανασθε μη γνωριζοντες τας γραφας μηδε την δυναμιν του Θεου 
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 (Λουκ α/1) επειδη πολλοι επεχειρησαν να συνταξωσι διηγησιν περι των μετα πληροφοριας βεβαιωμενων εις ημας πραγματων 2  
καθως παρεδοσαν εις ημας οι απ αρχης γενομενοι αυτοπται και υπηρεται του λογου 3  εφανη και εις εμε ευλογον οστις διηρευνησα 
παντα εξ αρχης ακριβως να σοι γραψω κατα σειραν περι τουτων κρατιστε Θεοφιλε 
 (Ιωαν ε/39) ερευνατε τας γραφας διοτι σεις νομιζετε οτι εν αυταις εχετε ζωην αιωνιον και εκειναι ειναι αι μαρτυρουσαι περι εμου 
 (Πραξ ιζ/11) ουτοι δε ησαν ευγενεστεροι παρα τους εν θεσσαλονικη καθοτι εδεχθησαν τον λογον μετα πασης προθυμιας 
εξεταζοντες καθ ημεραν τας γραφας αν ουτως εχωσι ταυτα 
 (Πραξ ιζ/28) διοτι εντονως εξηλεγχε τους ιουδαιους δημοσια αποδεικνυων δια των γραφων οτι ο Ιησους ειναι ο Χριστος 
 (Πραξ κη/23) και αφου διωρισαν εις αυτον ημεραν ηλθον προς αυτον πολλοι εις το καταλυμα εις τους οποιους εξεθεσε δια 
μαρτυριων την βασιλειαν του Θεου και επειθεν αυτους εις τα περι του Ιησου απο τε του νομου του μωυσεως και των προφητων απο 
πρωι εως εσπερας 
 (Ρωμ ιβ/11)  εις την σπουδην αοκνοι 
 (Κολ γ/16)  ο λογος του Χριστου ας κατοικη εν υμιν πλουσιως μετα πασης σοφιας διδασκοντες και νουθετουντες αλληλους με 
ψαλμους και υμνους και ωδας πνευματικας εν χαριτι ψαλλοντες εκ της καρδιας υμων προς τον Κυριον 
 (Α Τιμ δ/13) εως να ελθω καταγινου εις την αναγνωσιν εις την προτροπην εις την διδασκαλιαν 
 (Β Τιμ γ/15) και οτι απο βρεφους γνωριζεις τα ιερα γραμματα, τα δυναμενα να σε σοφισωσιν εις σωτηριαν δια της πιστεως της εν 
Χριστω Ιησου. 16 ολη η γραφη ειναι θεοπνευστος, και ωφελιμος προς διδασκαλια, προς ελεγχον, προς επανορθωσιν, προς εκπαιδευσιν 
την μετα της δικαιοσυνης 17 δια να ηναι τελειος ο ανθρωπος του Θεου, ητοιμασμενος εις παν εργον αγαθον 
 (Β Πετρ γ/1)  δευτεραν ηδη ταυτην την επιστολην σας γραφω αγαπητοι με τας οποιας διεγειρω δι υπενθυμισεως την ειλικρινη σας 
διανοιαν 2  δια να ενθυμηθητε τους λογους τους προλαληθεντας υπο των αγιων προφητων και την παραγγελιαν ημων των αποστολων 
του Κυριου και σωτηρος 
ΜΜΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΉΉ  ΑΑΦΦΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 (Δευτ δ/2) δεν θελετε προσθεσει εις τον λογον τον οποιον εγω σας προσταζω ουδε θελετε αφαιρεσει απ αυτου δια να φυλαττητε 
τας εντολας Κυριου του Θεου σας τας οποιας εγω σας προσταζω 
 (Δευτ ς/17) θελετε φυλαττει επιμελως τας εντολας Κυριου του Θεου υμων και τα μαρτυρια αυτου και τα διαταγματα αυτου τα οποια 
προσεταξεν εις σε 
 (Ψαλμ ριθ/4) συ προσεταξας να φυλαττωνται ακριβως αι εντολαι σου 
 (Παρ λ/5) πας λογος Θεου ειναι δεδοκιμασμενος ειναι ασπις εις τους πεποιθοτας επ αυτον 6 μη προσθεσης εις τους λογους αυτου 
μηποτε σε εξελεγξη και ευρεθης ψευστης 
 (Γαλ α/6-9) θαυμαζω οτι τοσον ταχεως μεταφερεσθε απο εκεινου οστις σας εκαλεσε δια της χαριτος του Χριστου εις αλλο 
ευαγγελιον 7  το οποιον δεν ειναι αλλο αλλ υπαρχουσι τινες οι οποιοι σας ταραττουσι και θελουσι να μετατρεψωσι το ευαγγελιον … 
 (Αποκ κβ/18-19) διοτι μαρτυρομαι εις παντα ακουοντα τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιθεση εις ταυτα ο 
Θεος θελει επιθεσει εις αυτον τας πληγας τας γεγραμμενας εν τω βιβλιω τουτω 19  και εαν τις αφαιρεση απο των λογων του βιβλιου … 
ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΘΘΑΑ  ΑΑΚΚΟΟΥΥΣΣΟΟΥΥΝΝ  
 (Ματθ κδ/14) και θελει κηρυχθη τουτο το ευαγγελιον της βασιλειας εν ολη τη οικουμενη προς μαρτυριαν εις παντα τα εθνη και τοτε 
θελει ελθει το τελος 
 (Ματθ κς/13) αληθως σας λεγω οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω θελει λαληθη και τουτο το οποιον 
επραξεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης 
 (Μαρκ ιδ/9) αληθως σας λεγω οπου αν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εις ολον τον κοσμον και εκεινο το οποιον επραξεν αυτη θελει 
λαληθη εις μνημοσυνον αυτης 
 (Πραξ ιζ/30) τους καιρους λοιπον της αγνοιας παραβλεψας ο Θεος τωρα παραγγελλει εις παντας τους ανθρωπους πανταχου να 
μετανοωσι 
 (Ρωμ ι/18)  λεγω ομως μη δεν ηκουσαν μαλιστα εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων και εις τα περατα της οικουμενης οι 
λογοι αυτων 
 (Κολ α/5) δια την ελπιδα την αποτεταμιευμενην δια σας εν τοις ουρανοις την οποιαν προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του 
ευαγγελιου 6  το οποιον ηλθεν εις εσας καθως και εις ολον τον κοσμον 
 (Κολ α/23)  εαν επιμενητε εις την πιστιν τεθεμελιωμενοι και στερεοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου το 
οποιον ηκουσατε του κηρυχθεντος εις πασαν την κτισιν την υπο τον ουρανον του οποιου εγω ο Παυλος εγεινα υπηρετης 

ΤΤΟΟ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΤΤΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΟΟ  
ΒΒΑΑΠΠΤΤΙΙΣΣΗΗ  
 (Ματθ γ/11) εγω μεν σας βαπτιζω εν υδατι εις μετανοιαν ο δε οπισω μου ερχομενος ειναι ισχυροτερος μου του οποιου δεν ειμαι 
αξιος να βαστασω τα υποδηματα αυτος θελει σας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι 
 (Μαρκ α/8) εγω μεν σας εβαπτισα εν υδατι αυτος δε θελει σας βαπτισει εν πνευματι αγιω 
 (Λουκ γ/16)  απεκριθη ο ιωαννης προς παντας λεγων εγω μεν σας βαπτιζω εν υδατι ερχεται ομως ο ισχυροτερος μου του οποιου 
δεν ειμαι αξιος να λυσω το λωριον των υποδηματων αυτου αυτος θελει σας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι 
 (Πραξ α/4) και συνερχομενος μετ αυτων παρηγγειλε να μη απομακρυνθωσιν απο ιεροσολυμων αλλα να περιμενωσι την επαγγελιαν 
του πατρος την οποιαν ηκουσατε ειπε παρ εμου 5  διοτι ο μεν ιωαννης εβαπτισεν εν υδατι σεις ομως θελετε βαπτισθη εν πνευματι αγιω 
ουχι μετα πολλας ταυτας ημερας 
 (Πραξ β/1) και οτε ηλθεν η ημερα της πεντηκοστης ησαν απαντες ομοθυμαδον εν τω αυτω τοπω 2  και εξαιφνης εγεινεν ηχος εκ 
του ουρανου ως ανεμου βιαιως φερομενου και εγεμισεν ολον τον οικον οπου ησαν καθημενοι 3  και εφανησαν εις αυτους διαμεριζομεναι 
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γλωσσαι ως πυρος και εκαθησεν επι ενα εκαστον αυτων 4  και επλησθησαν απαντες πνευματος αγιου και ηρχισαν να λαλωσι ξενας 
γλωσσας καθως το πνευμα εδιδεν εις αυτους να λαλωσιν 
 (Πραξ β/16) αλλα τουτο ειναι το ρηθεν δια του προφητου ιωηλ 17  και εν ταις εσχαταις ημεραις λεγει ο Θεος θελω εκχεει απο του 
πνευματος μου επι πασαν σαρκα και θελουσι προφητευσει οι υιοι σας και αι θυγατερες σας και οι νεανισκοι σας θελουσιν ιδει ορασεις και 
οι πρεσβυτεροι σας θελουσιν ενυπνιασθη ενυπνια 18  και ετι επι τους δουλους μου και επι τας δουλας μου εν ταις ημεραις εκειναις θελω 
εκχεει απο του πνευματος μου και θελουσι προφητευσει 
 (Πραξ β/38) και ο πετρος ειπε προς αυτους μετανοησατε και ας βαπτισθη εκαστος υμων εις το ονομα του Ιησου Χριστου εις 
αφεσιν αμαρτιων και θελετε λαβει την δωρεαν του αγιου πνευματος 39  διοτι προς εσας ειναι η επαγγελια και προς τα τεκνα σας και 
προς παντας τους εις μακραν οσους αν προσκαλεση Κυριος ο Θεος ημων 
 (Πραξ ε/32) και ημεις ειμεθα μαρτυρες αυτου περι των λογων τουτων και το πνευμα δε το αγιον το οποιον εδωκεν ο Θεος εις τους 
πειθαρχουντας εις αυτόν 
 (Πραξ η/14) ακουσαντες δε οι αποστολοι οι εν ιεροσολυμοις οτι η σαμαρεια εδεχθη τον λογον του Θεου απεστειλαν προς αυτους 
τον πετρον και ιωαννην 15  οιτινες καταβαντες προσηυχηθησαν περι αυτων δια να λαβωσι πνευμα αγιον 16  διοτι δεν ειχεν ετι επιπεσει 
επ ουδενα εξ αυτων αλλα μονον ησαν βεβαπτισμενοι εις το ονομα του Κυριου Ιησου 17  τοτε επεθετον τας χειρας επ αυτους και 
ελαμβανον πνευμα αγιον 18  ιδων δε ο σιμων οτι δια της επιθεσεως των χειρων των αποστολων διδεται το πνευμα το αγιον προσεφερεν 
εις αυτους χρηματα 
 (Πραξ ι/44) ενω ετι ελαλει ο πετρος τους λογους τουτους επηλθε το πνευμα το αγιον επι παντας τους ακουοντας τον λογον 45  
και εξεπλαγησαν οι εκ περιτομης πιστοι οσοι ηλθον μετα του πετρου οτι η δωρεα του αγιου πνευματος εξεχυθη και επι τα εθνη 46  διοτι 
ηκουον αυτους λαλουντας γλωσσας και μεγαλυνοντας τον Θεον 
 (Πραξ ιε/7) ανδρες αδελφοι σεις εξευρετε οτι απ αρχης ο Θεος εξελεξε μεταξυ ημων δια του στοματος μου να ακουσωσι τα εθνη 
τον λογον του ευαγγελιου και να πιστευσωσι 8  και ο καρδιογνωστης Θεος εδωκεν εις αυτους μαρτυριαν χαρισας εις αυτους το πνευμα 
το αγιον καθως και εις ημας 
 (Πραξ ιθ/2) ειπε προς αυτους ελαβετε πνευμα αγιον αφου επιστευσατε; οι δε ειπον προς αυτον αλλ ουδε αν υπαρχη πνευμα αγιον 
ηκουσαμεν 
 (Πραξ ιθ/6) και αφου ο Παυλος επεθηκεν επ αυτων τας χειρας ηλθε το πνευμα το αγιον επ αυτους και ελαλουν γλωσσας και 
προεφητευον 7  ησαν δε παντες ουτοι ανδρες εως δωδεκα 
 (Εφεσ α/13) εις τον οποιον και σεις ηλπισατε ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας σας εις τον οποιον 
και πιστευσαντες εσφραγισθητε με το πνευμα το αγιον της επαγγελιας 14  οστις ειναι ο αρραβων της κληρονομιας ημων μεχρι της 
απολυτρωσεως του αποκτηθεντος λαου αυτου εις επαινον της δοξης αυτου 
ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΤΤΟΟΣΣ  
 (Ιωαν ιδ/16)  και εγω θελω παρακαλεσει τον πατερα και θελει σας δωσει αλλον παρακλητον δια να μενη μεθ υμων εις τον αιωνα 17  
το πνευμα της αληθειας το οποιον ο κοσμος δεν δυναται να λαβη διοτι δεν βλεπει αυτο ουδε γνωριζει αυτο σεις ομως γνωριζετε αυτο 
διοτι μενει μεθ υμων και εν υμιν θελει εισθαι 
 (Ιωαν ιδ/26)  ο δε παρακλητος το πνευμα το αγιον το οποιον θελει πεμψει ο πατηρ εν τω ονοματι μου εκεινος θελει σας διδαξει 
παντα και θελει σας υπενθυμισει παντα οσα ειπον προς εσας 
 (Ιωαν ιε/26)  οταν ομως ελθη ο παρακλητος τον οποιον εγω θελω πεμψει προς εσας παρα του πατρος το πνευμα της αληθειας το 
οποιον εκπορευεται παρα του πατρος εκεινος θελει μαρτυρησει περι εμου 
 (Ιωαν ις/7) εγω ομως την αληθειαν σας λεγω συμφερει εις εσας να απελθω εγω διοτι εαν δεν απελθω ο παρακλητος δεν θελει 
ελθει προς εσας αλλ αφου απελθω θελω πεμψει αυτον προς εσας 
 (Ρωμ η/27)  ο δε ερευνων τας καρδιας εξευρει τι ειναι το φρονημα του πνευματος οτι κατα Θεον ικετευει υπερ των αγιων 
ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  
 (Ρωμ ιβ/11) κατα το πνευμα ζεοντες  
 (Εφες ε/18)  και μη μεθυσκεσθε με οινον εις τον οποιον ειναι ασωτια αλλα πληρουσθε δια του πνευματος 
ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  
 (Ησα ια/2) και το πνευμα του Κυριου θελει αναπαυθη επ αυτον πνευμα σοφιας και συνεσεως πνευμα βουλης και δυναμεως πνευμα 
γνωσεως και φοβου του Κυριου 
 (Μαρκ ις/17)  σημεια δε εις τους πιστευσαντας θελουσι παρακολουθει ταυτα εν τω ονοματι μου θελουσιν εκβαλλει δαιμονια θελουσι 
λαλει νεας γλωσσας 
 (Λουκ α/35) πνευμα αγιον θελει επελθει επι σε και δυναμις του υψιστου θελει σε επισκιασει 
 (Ιωαν ζ/37) κατα δε την τελευταιαν ημεραν την μεγαλην της εορτης ιστατο ο Ιησους και εκραξε λεγων εαν τις διψα ας ερχηται 
προς εμε και ας πινη 38  οστις πιστευει εις εμε καθως ειπεν η γραφη ποταμοι υδατος ζωντος θελουσι ρευσει εκ της κοιλιας αυτου 39  
τουτο δε ειπε περι του πνευματος το οποιον εμελλον να λαμβανωσιν οι πιστευοντες εις αυτον διοτι δεν ητο ετι δεδομενον πνευμα αγιον 
επειδη ο Ιησους ετι δεν εδοξασθη 
 (Ιωαν ιδ/26)  ο δε παρακλητος το πνευμα το αγιον το οποιον θελει πεμψει ο πατηρ εν τω ονοματι μου εκεινος θελει σας διδαξει 
παντα και θελει σας υπενθυμισει παντα οσα ειπον προς εσας 
 (Ιωαν ιε/26)  οταν ομως ελθη ο παρακλητος τον οποιον εγω θελω πεμψει προς εσας παρα του πατρος το πνευμα της αληθειας το 
οποιον εκπορευεται παρα του πατρος εκεινος θελει μαρτυρησει περι εμου 
 (Ιωαν ις/7) εγω ομως την αληθειαν σας λεγω συμφερει εις εσας να απελθω εγω διοτι εαν δεν απελθω ο παρακλητος δεν θελει 
ελθει προς εσας αλλ αφου απελθω θελω πεμψει αυτον προς εσας 8  και ελθων εκεινος θελει ελεγξει τον κοσμον περι αμαρτιας και περι 
δικαιοσυνης και περι κρισεως 9  περι αμαρτιας μεν διοτι δεν πιστευουσιν εις εμε 10  περι δικαιοσυνης δε διοτι υπαγω προς τον πατερα 
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μου και πλεον δεν με βλεπετε 11  περι δε κρισεως διοτι ο αρχων του κοσμου τουτου εκριθη 12  ετι πολλα εχω να ειπω προς εσας δεν 
δυνασθε ομως τωρα να βασταζητε αυτα 13  οταν δε ελθη εκεινος το πνευμα της αληθειας θελει σας οδηγησει εις πασαν την αληθειαν 
διοτι δεν θελει λαλησει αφ εαυτου αλλ οσα αν ακουση θελει λαλησει και θελει σας αναγγειλει τα μελλοντα 14  εκεινος θελει δοξασει εμε 
διοτι εκ του εμου θελει λαβει και αναγγειλει προς εσας 
 (Πραξ α/8) αλλα θελετε λαβει δυναμιν οταν επελθη το αγιον πνευμα εφ υμας και θελετε εισθαι εις εμε μαρτυρες και εν ιερουσαλημ 
και εν παση τη ιουδαια και σαμαρεια και εως εσχατου της γης 
 (Πραξ β/33) αφου λοιπον υψωθη δια της δεξιας του Θεου και ελαβε παρα του πατρος την επαγγελιαν του αγιου πνευματος εξεχεε 
τουτο το οποιον τωρα σεις βλεπετε και ακουετε 
 (Πραξ ιθ/6) και αφου ο Παυλος επεθηκεν επ αυτων τας χειρας ηλθε το πνευμα το αγιον επ αυτους και ελαλουν γλωσσας και 
προεφητευον 7  ησαν δε παντες ουτοι ανδρες εως δωδεκα 
 (Ρωμ ε/5)  η δε ελπις δεν καταισχυνει διοτι η αγαπη του Θεου ειναι εκκεχυμενη εν ταις καρδιαις ημων δια πνευματος αγιου του 
δοθεντος εις ημας 
 (Ρωμ η/15)  διοτι δεν ελαβετε πνευμα δουλειας δια να φοβησθε παλιν αλλ ελαβετε πνευμα υιοθεσιας δια του οποιου κραζομεν αββα 
ο πατηρ 16  αυτο το πνευμα συμμαρτυρει με το πνευμα ημων οτι ειμεθα τεκνα Θεου 
 (Ρωμ η/26)  ωσαυτως δε και το πνευμα συμβοηθει εις τας ασθενειας ημων επειδη το τι να προσευχηθωμεν ως πρεπει δεν 
εξευρομεν αλλ αυτο το πνευμα ικετευει υπερ ημων δια στεναγμων αλαλητων 27  ο δε ερευνων τας καρδιας εξευρει τι ειναι το φρονημα 
του πνευματος οτι κατα Θεον ικετευει υπερ των αγιων 
 (Α Κορ β/10)  εις ημας δε ο Θεος απεκαλυψεν αυτα δια του πνευματος αυτου επειδη το πνευμα ερευνα τα παντα και τα βαθη του 
Θεου 11  διοτι τις των ανθρωπων γινωσκει τα του ανθρωπου ειμη το πνευμα του ανθρωπου το εν αυτω ουτω και τα του Θεου ουδεις 
γινωσκει ειμη το πνευμα του Θεου 
 (Α Κορ ιβ/3-11)  δια τουτο σας γνωστοποιω οτι ουδεις λαλων δια πνευματος Θεου λεγει αναθεμα τον Ιησουν και ουδεις δυναται να 
ειπη Κυριον Ιησουν ειμη δια πνευματος αγιου  4  ειναι δε διαιρεσεις χαρισματων το πνευμα ομως το αυτο 5  ειναι και διαιρεσεις 
διακονιων ο Κυριος ομως ο αυτος 6  ειναι και διαιρεσεις ενεργηματων ο Θεος ομως ειναι ο αυτος ο ενεργων τα παντα εν πασι… 
 (Εφεσδ/30) και μη λυπειτε το πνευμα το αγιον του Θεου με το οποιον εσφραγισθητε δια την ημεραν της απολυτρωσεως 
 (Α Θεσα ε/19)  το πνευμα μη σβυνετε  20  προφητειας μη εξουθενειτε 
 (Β Τιμ α/7)  διοτι δεν εδωκεν εις ημας ο Θεος πνευμα δειλιας αλλα δυναμεως και αγαπης και σωφρονισμου 
 (Α Ιωαν β/27)  και το χρισμα το οποιον υμεις ελαβετε απ αυτου εν υμιν μενει και δεν εχετε χρειαν να σας διδασκη τις αλλα καθως 
σας διδασκει το αυτο χρισμα περι παντων ουτω και αληθες ειναι και δεν ειναι ψευδος και καθως σας εδιδαξε θελετε μενει εν αυτω 
ΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
 (Ιερ κ/9) και ειπα δεν θελω αναφερει περι αυτου ουδε θελω λαλησει πλεον εν τω ονοματι αυτου ομως ο λογος αυτου ητο εν τη 
καρδια μου ως καιομενον πυρ περικεκλεισμενον εν τοις οστεοις μου και απεκαμον χαλινονων εμαυτον και δεν ηδυναμην πλεον 
 (Ιερ κη/9) ο προφητης οστις προφητευει περι ειρηνης οταν ο λογος του προφητου εκπληρωθη τοτε θελει γνωρισθη ο προφητης οτι 
αληθως απεστειλεν αυτον ο Κυριος 
 (Πραξ ιθ/6) και αφου ο Παυλος επεθηκεν επ αυτων τας χειρας ηλθε το πνευμα το αγιον επ αυτους και ελαλουν γλωσσας και 
προεφητευον 7  ησαν δε παντες ουτοι ανδρες εως δωδεκα 
 (Πραξ κ/23) πλην οτι το πνευμα το αγιον μαρτυρει εν παση πολει λεγον οτι δεσμα και θλιψεις με περιμενουσι 
 (Α Κορ α/5)  οτι κατα παντα επλουτισθητε δι αυτου κατα παντα λογον και πασαν γνωσιν 6  καθως η μαρτυρια του Χριστου 
εστηριχθη μεταξυ σας 7  ωστε δεν μενετε οπισω εις ουδεν χαρισμα 
 (Α Κορ ιβ/7-11)  διδεται δε εις εκαστον η φανερωσις του πνευματος προς το συμφερον 8  διοτι εις αλλον μεν διδεται δια του 
πνευματος λογος σοφιας εις αλλον δε λογος γνωσεως κατα το αυτο πνευμα 9  εις αλλον δε πιστις δια του αυτου πνευματος εις αλλον … 
 (Α Κορ ιβ/28-30)  και αλλους μεν εθεσεν ο Θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους 
επειτα θαυματα επειτα χαρισματα ιαματων βοηθειας κυβερνησεις ειδη γλωσσων 29  μη παντες ειναι αποστολοι μη παντες προφηται … 
 (Α Κορ ιδ)… 
 (Εφεσ δ/8) δια τουτο λεγει αναβας εις υψος ηχμαλωτευσεν αιχμαλωσιαν και εδωκε χαρισματα εις τους ανθρωπους 
 (Α Θεσα ε/20)  προφητειας μη εξουθενειτε 
 (Α Τιμ δ/14)  μη αμελει το χαρισμα το οποιον ειναι εν σοι το οποιον εδοθη εις σε δια προφητειας μετα επιθεσεως των χειρων του 
πρεσβυτεριου 
 (Β Τιμ α/6)  δια την οποιαν αιτιαν σε υπενθυμιζω να αναζωπυρης το χαρισμα του Θεου το οποιον ειναι εν σοι δια της επιθεσεως 
των χειρων μου 7  διοτι δεν εδωκεν εις ημας ο Θεος πνευμα δειλιας αλλα δυναμεως και αγαπης και σωφρονισμου 
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ΗΗ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ  

ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΛΛΗΗΘΘΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  
 (Ψαλμ μβ/4) ταυτα ενεθυμηθην και εξεχεα την ψυχην μου εντος μου οτι διεβαινον μετα του πληθους και περιεπατουν μετ αυτου 
εως του οικου του Θεου εν φωνη χαρας και αινεσεως μετα πληθους εορταζοντος 
 (Ματθ ζ/15-20) προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς εσας με ενδυματα προβατων εσωθεν ομως ειναι 
λυκοι αρπαγες 16  απο των καρπων αυτων θελετε γνωρισει αυτους μηποτε συναγουσιν απο ακανθων σταφυλια η απο τριβολων συκα … 
 (Μαρκ ις/17)  σημεια δε εις τους πιστευσαντας θελουσι παρακολουθει ταυτα εν τω ονοματι μου θελουσιν εκβαλλει δαιμονια θελουσι 
λαλει νεας γλωσσας 18  οφεις θελουσι πιανει και εαν θανασιμον τι πιωσι δεν θελει βλαψει αυτους επι αρρωστους θελουσιν επιθεσει τας 
χειρας και θελουσιν ιατρευεσθαι 
 (Ιωαν ιγ/34)  εντολην καινην σας διδω να αγαπατε αλληλους καθως εγω σας ηγαπησα και σεις να αγαπατε αλληλους 35  εκ τουτου 
θελουσι γνωρισει παντες οτι εισθε μαθηται μου εαν εχητε αγαπην προς αλληλους 
 (Ιωαν ιε/8) εν τουτω δοξαζεται ο πατηρ μου εις το να φερητε καρπον πολυν και ουτω θελετε εισθαι μαθηται μου 
Δες και θέμα: στους δούλους συμμαρτυρεί ο Θεός 
ΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟ  
 (Μαρκ ς/13)  και ηλειφον πολλους αρρωστους με ελαιον και εθεραπευον 
 (Ιακ ε/14) ασθενει τις μεταξυ σας ας προσκαλεση τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και ας προσευχηθωσιν επ αυτον αλειψαντες 
αυτον με ελαιον εν τω ονοματι του Κυριου 
ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΩΩΝΝ  
 (Ματθ ιθ/13) τοτε εφερθησαν προς αυτον παιδια δια να επιθεση τας χειρας επ αυτα και να ευχηθη οι δε μαθηται επεπληξαν αυτα 
 (Μαρκ ι/15)  αληθως σας λεγω οστις δεν δεχθη την βασιλειαν του Θεου ως παιδιον δεν θελει εισελθει εις αυτην 16  και 
εναγκαλισθεις αυτα εθετε τας χειρας επ αυτα και ηυλογει αυτά 
 (Μαρκ ις/17)  σημεια δε εις τους πιστευσαντας θελουσι παρακολουθει ταυτα εν τω ονοματι μου θελουσιν εκβαλλει δαιμονια θελουσι 
λαλει νεας γλωσσας 18  οφεις θελουσι πιανει και εαν θανασιμον τι πιωσι δεν θελει βλαψει αυτους επι αρρωστους θελουσιν επιθεσει τας 
χειρας και θελουσιν ιατρευεσθαι 
 (Λουκ ιγ/13)  και εθεσεν επ αυτην τας χειρας και παρευθυς ανωρθωθη και εδοξαζε τον Θεον  
 (Πραξ ς/5) και ηρεσεν ο λογος ενωπιον παντος του πληθους και εξελεξαν τον στεφανον ανδρα πληρη πιστεως και πνευματος αγιου 
και φιλιππον και προχορον και νικανορα και τιμωνα και παρμεναν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα 6  τους οποιους εστησαν ενωπιον 
των αποστολων και προσευχηθεντες επεθεσαν επ αυτους τας χειρας 
 (Πραξ η/17) τοτε επεθετον τας χειρας επ αυτους και ελαμβανον πνευμα αγιον 18  ιδων δε ο σιμων οτι δια της επιθεσεως των 
χειρων των αποστολων διδεται το πνευμα το αγιον προσεφερεν εις αυτους χρηματα 
 (Πραξ θ/17) υπηγε δε ο ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεσας επ αυτον τας χειρας ειπε σαουλ αδελφε ο Κυριος με 
απεστειλεν ο Ιησους οστις εφανη εις σε εν τη οδω καθ ην ηρχου δια να αναβλεψης και να πλησθης πνευματος αγιου 
 (Πραξ ιδ/23) και αφου εχειροτονησαν εις αυτους πρεσβυτερους κατα πασαν εκκλησιαν προσευχηθεντες με νηστειας αφιερωσαν 
αυτους εις τον Κυριον εις τον οποιον ειχον πιστευσει 
 (Πραξ ιθ/6) και αφου ο Παυλος επεθηκεν επ αυτων τας χειρας ηλθε το πνευμα το αγιον επ αυτους και ελαλουν γλωσσας και 
προεφητευον 7  ησαν δε παντες ουτοι ανδρες εως δωδεκα 
 (Ιακ ε/14) ασθενει τις μεταξυ σας ας προσκαλεση τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και ας προσευχηθωσιν επ αυτον αλειψαντες 
αυτον με ελαιον εν τω ονοματι του Κυριου 
ΙΙΕΕΡΡΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ  
 (Λουκ γ/8) καμετε λοιπον καρπους αξιους της μετανοιας και μη αρχισητε να λεγητε καθ εαυτους πατερα εχομεν τον αβρααμ διοτι 
σας λεγω οτι δυναται ο Θεος εκ των λιθων τουτων να αναστηση τεκνα εις τον αβρααμ 
(Εβρ ζ) 
ΚΚΗΗΡΡΥΥΓΓΜΜΑΑ  
 (Ησα νβ/7) ποσον ωραιοι ειναι επι των ορεων οι ποδες του ευαγγελιζομενου του κηρυττοντος ειρηνην του ευαγγελιζομενου αγαθα 
του κηρυττοντος σωτηριαν του λεγοντος προς την σιων ο Θεος σου βασιλευει 
 (Ματθ κη/19) πορευθεντες λοιπον μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του 
αγιου πνευματος 20  διδασκοντες αυτους να φυλαττωσι παντα οσα παρηγγειλα εις εσας 
 (Μαρκ ις/15)  και ειπε προς αυτους υπαγετε εις ολον τον κοσμον και κηρυξατε το ευαγγελιον εις ολην την κτισιν 
 (Πραξ β/42) και ενεμενον εν τη διδαχη των αποστολων και εν τη κοινωνια και εν τη κλασει του αρτου και εν ταις προσευχαις 
 (Πραξ ε/42) και πασαν ημεραν εν τω ιερω και κατ οικον δεν επαυον διδασκοντες και ευαγγελιζομενοι τον Ιησουν Χριστον 
 (Ρωμ ι/14)  πως λοιπον θελουσιν επικαλεσθη εκεινον εις τον οποιον δεν επιστευσαν και πως θελουσι πιστευσει εις εκεινον περι 
του οποιου δεν ηκουσαν και πως θελουσιν ακουσει χωρις να υπαρχη ο κηρυττων 15  και πως θελουσι κηρυξει εαν δεν αποσταλωσι 
καθως ειναι γεγραμμενον ποσον ωραιοι οι ποδες των ευαγγελιζομενων ειρηνην των ευαγγελιζομενων τα αγαθα 
 (Α Κορ α/21)  διοτι επειδη εν τη σοφια του Θεου ο κοσμος δεν εγνωρισε τον Θεον δια της σοφιας ηυδοκησεν ο Θεος δια της μωριας 
του κηρυγματος να σωση τους πιστευοντας 22  επειδη και οι ιουδαιοι σημειον αιτουσι και οι ελληνες σοφιαν ζητουσιν 23  ημεις δε 
κηρυττομεν Χριστον εσταυρωμενον εις μεν τους ιουδαιους σκανδαλον εις δε τους ελληνας μωριαν 
 (Α Κορ β/4)  και ο λογος μου και το κηρυγμα μου δεν εγινοντο με καταπειστικους λογους ανθρωπινης σοφιας αλλα με αποδειξιν 
πνευματος και δυναμεως 5  δια να ηναι η πιστις σας ουχι δια της σοφιας των ανθρωπων αλλα δια της δυναμεως του Θεου 
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 (Β Κορ δ/5) διοτι ημεις δεν κηρυττομεν εαυτους αλλα τον Χριστον Ιησουν τον Κυριον εαυτους δε δουλους υμων δια τον Ιησουν 
 (Φιλ α/14) και οι πλειοτεροι των εν κυριω αδελφων πεποιθοτες εις τα δεσμα μου τολμωσι περισσοτερον να κηρυττωσιν αφοβως τον 
λογον 
 (Κολ α/25)  της οποιας εγω εγεινα υπηρετης κατα την οικονομιαν του Θεου την εις εμε δοθεισαν δια σας δια να εκπληρωσω το 
κηρυγμα του λογου του Θεου 26  το μυστηριον το οποιον ητο αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων τωρα δε εφανερωθη 
εις τους αγιους αυτου 
 (Α Θεσ β/9)  διοτι ενθυμεισθε αδελφοι τον κοπον ημων και τον μοχθον επειδη νυκτα και ημεραν εργαζομενοι δια να μη 
επιβαρυνωμεν τινα εξ υμων εκηρυξαμεν εις εσας το ευαγγελιον του Θεου 
 (Β Τιμ δ/17)  αλλ ο Κυριος με παρεσταθη και με ενεδυναμωσε δια να πληρωθη δι εμου το κηρυγμα και να ακουσωσι παντα τα εθνη 
και ηλευθερωθην εκ του στοματος του λεοντος 
 (Τιτ α/3) εφανερωσε δε εν καιροις ωρισμενοις τον λογον αυτου δια του κηρυγματος το οποιον ενεπιστευθην εγω κατ επιταγην του 
σωτηρος ημων Θεου 
 (Α Πετρ α/12)  εις τους οποιους απεκαλυφθη οτι ουχι δι εαυτους αλλα δι ημας υπηρετουν αυτα τα οποια τωρα ανηγγελθησαν προς 
εσας δια των κηρυξαντων το ευαγγελιον εις εσας εν πνευματι αγιω τω αποσταλεντι απ ουρανου 
ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΙΙΣΣΟΟΙΙ  
 (Πραξ ι/34) τοτε ο πετρος ανοιξας το στομα ειπεν επ αληθειας γνωριζω οτι δεν ειναι προσωποληπτης ο Θεος 35  αλλ εν παντι 
εθνει οστις φοβειται αυτον και εργαζεται δικαιοσυνην ειναι δεκτος εις αυτον 
 (Πραξ ιε/7) ανδρες αδελφοι σεις εξευρετε οτι απ αρχης ο Θεος εξελεξε μεταξυ ημων δια του στοματος μου να ακουσωσι τα εθνη 
τον λογον του ευαγγελιου και να πιστευσωσι 8  και ο καρδιογνωστης Θεος εδωκεν εις αυτους μαρτυριαν χαρισας εις αυτους το πνευμα 
το αγιον καθως και εις ημας 9  και δεν εκαμεν ουδεμιαν διακρισιν μεταξυ ημων και αυτων καθαρισας τας καρδιας αυτων δια της πιστεως 
 (Ρωμ γ/9) τι λοιπον υπερεχομεν των εθνικων ουχι βεβαιως διοτι προεξηλεγξαμεν ιουδαιους τε και ελληνας οτι ειναι παντες υπο 
αμαρτιαν 10  καθως ειναι γεγραμμενον οτι δεν υπαρχει δικαιος ουδε εις 
 (Ρωμ γ/22)  δικαιοσυνη δε του Θεου δια πιστεως Ιησου Χριστου εις παντας και επι παντας τους πιστευοντας διοτι δεν υπαρχει 
διαφορα 
 (Ρωμ ι/12)  επειδη δεν ειναι διαφορα ιουδαιου τε και ελληνος διοτι ο αυτος Κυριος ειναι παντων πλουσιος προς παντας τους 
επικαλουμενους αυτόν 
 (Α Κορ ια/11)  πλην ουτε ο ανηρ χωρις της γυναικος ουτε η γυνη χωρις του ανδρος υπαρχει εν κυριω 12  διοτι καθως η γυνη ειναι 
εκ του ανδρος ουτω και ο ανηρ ειναι δια της γυναικος τα παντα δε εκ του Θεου 
 (Γαλ γ/28) δεν ειναι πλεον ιουδαιος ουδε ελλην δεν ειναι δουλος ουδε ελευθερος δεν ειναι αρσεν και θηλυ διοτι παντες σεις εισθε 
εις εν Χριστω Ιησου 
 (Κολ γ/11)  οπου δεν ειναι ελλην και ιουδαιος περιτομη και ακροβυστια βαρβαρος σκυθης δουλος ελευθερος αλλα τα παντα και εν 
πασιν ειναι ο Χριστος 
ΣΣΩΩΜΜΑΑ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ  
 Ρωμ (ιβ/4)  διοτι καθως εχομεν εν ενι σωματι μελη πολλα παντα δε τα μελη δεν εχουσι το αυτο εργον 5  ουτω και ημεις οι πολλοι 
εν σωμα ειμεθα εν Χριστω ο δε καθεις μελη αλληλων 
 (Α Κορ ι/17)  διοτι εις αρτος εν σωμα ειμεθα οι πολλοι επειδη παντες εκ του ενος αρτου μετεχομεν 
 (Α Κορ ιβ/12-27)  διοτι καθως το σωμα ειναι εν και εχει μελη πολλα παντα δε τα μελη του σωματος του ενος πολλα οντα ειναι εν 
σωμα ουτω και ο Χριστος… 
 (Εφεσ δ/15) αλλα αληθευοντες εις την αγαπην να αυξησωμεν εις αυτον κατα παντα οστις ειναι η κεφαλη ο Χριστος 16  εξ ου παν το 
σωμα συναρμολογουμενον και συνδεδεμενον δια πασης συναφειας των συνεργουντων μελων κατα την αναλογον ενεργειαν ενος εκαστου 
μερους καμνει την αυξησιν του σωματος προς οικοδομην εαυτου εν αγαπη 
 (Εφεσ ε/30) επειδη μελη ειμεθα του σωματος αυτου εκ της σαρκος αυτου και εκ των οστεων αυτου 
 (Κολ α/18)  και αυτος ειναι η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας 
 (Κολ α/24)  τωρα χαιρω εις τα παθηματα μου δια σας και ανταναπληρω τα υστερηματα των θλιψεων του Χριστου εν τη σαρκι μου 
υπερ του σωματος αυτου το οποιον ειναι η εκκλησια 
 (Κολ γ/15)  και η ειρηνη του Θεου ας βασιλευη εν ταις καρδιαις υμων εις την οποιαν και προσεκληθητε εις εν σωμα και γινεσθε 
ευγνωμονες 
ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  
 (Ψαλμ κγ/6) βεβαιως χαρις και ελεος θελουσι με ακολουθει πασας τας ημερας της ζωης μου και θελω κατοικει εν τω οικω του 
Κυριου εις μακροτητα ημερων 
 (Ψαλμ κς/8) Κυριε ηγαπησα την κατοικησιν του οικου σου και τον τοπον της σκηνης της δοξης σου 
 (Ψαλμ κζ/4-6) εν εζητησα παρα του Κυριου τουτο θελω εκζητει το να κατοικω εν τω οικω του Κυριου πασας τας ημερας της ζωης 
μου να θεωρω το καλλος του Κυριου και να επισκεπτωμαι τον ναον αυτου 5 διοτι εν ημερα συμφορας θελει με κρυψει εν τη σκηνη … 
 (Ψαλμ μβ/4) ταυτα ενεθυμηθην και εξεχεα την ψυχην μου εντος μου οτι διεβαινον μετα του πληθους και περιεπατουν μετ αυτου 
εως του οικου του Θεου εν φωνη χαρας και αινεσεως μετα πληθους εορταζοντος 
 (Ψαλμ μς/4) ποταμος και οι ρυακες αυτου θελουσιν ευφραινει την πολιν του Θεου τον αγιον τοπον των σκηνωματων του υψιστου 5 
ο Θεος ειναι εν τω μεσω αυτης δεν θελει σαλευθη θελει βοηθησει αυτην ο Θεος απο του χαραγματος της αυγης 
 (Ψαλμ μη) 
 (Ψαλμ ν/2) εκ της σιων ητις ειναι η εντελεια της ωραιοτητος ελαμψεν ο Θεος 
 (Ψαλμ να/18) ευεργετησον την σιων δια της ευνοιας σου οικοδομησον τα τειχη της ιερουσαλημ 
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 (Ψαλμ νβ/8) εγω δε θελω εισθαι ως ελαια ακμαζουσα εν τω οικω του Θεου ελπιζω επι το ελεος του Θεου εις τον αιωνα του αιωνος 
 (Ψαλμ ξε/4) μακαριος εκεινος τον οποιον εξελεξας και προσελαβες δια να κατοικη εν ταις αυλαις σου θελομεν χορτασθη απο των 
αγαθων του οικου σου του αγιου ναου σου 
 (Ψαλμ πδ/1-10) εις τον πρωτον μουσικον επι γιττιθ ψαλμος δια τους υιους κορε ποσον αγαπηται ειναι αι σκηναι σου Κυριε των 
δυναμεων 2 επιποθει και μαλιστα λιποθυμει ψυχη μου δια τας αυλας του Κυριου η καρδια μου και η σαρξ μου αγαλλιωνται δια τον … 
 (Ψαλμ πζ) 
 (Ψαλμ //β/12) ο δικαιος ως φοινιξ θελει ανθει ως κεδρος του λιβανου θελει αυξανει 13 πεφυτευμενοι εν τω οικω του Κυριου 
θελουσιν ανθει εν ταις αυλαις του Θεου ημων 
 (Ψαλμ ρις/18) τας ευχας μου θελω αποδωσει εις τον Κυριον τωρα εμπροσθεν παντος του λαου αυτου 19 εν ταις αυλαις του οικου 
του Κυριου εν μεσω σου ιερουσαλημ αλληλουια 
 (Ψαλμ ρκβ) 
 (Ψαλμ ρκη/5) ο Κυριος θελει σε ευλογησει εκ της σιων και θελεις ιδει το καλον της ιερουσαλημ πασας τας ημερας της ζωης σου 6 
και θελεις ιδει υιους των υιων σου ειρηνη επι τον ισραηλ 
 (Ψαλμ ρλβ/13-17) διοτι εξελεξεν ο Κυριος την σιων ευηρεστηθη να κατοικη εν αυτη 14 αυτη ειναι η αναπαυσις μου εις τον αιωνα του 
αιωνος ενταυθα θελω κατοικει διοτι ηγαπησα αυτην 15 θελω ευλογησει εν ευλογια τας τροφας αυτης τους πτωχους αυτης θελω … 
 (Ησα λγ/20-24) αναβλεψον εις την σιων την πολιν των εορτων ημων οι οφθαλμοι σου θελουσιν ιδει την ιερουσαλημ ησυχον 
κατοικιαν σκηνην ητις δεν θελει καταβιβασθη οι πασσαλοι αυτης δεν θελουσι μετακινηθη εις τον αιωνα και … 
 (Ησα ξς/10-13) ευφρανθητε μετα της ιερουσαλημ και αγαλλεσθε μετ αυτης παντες οι αγαπωντες αυτην χαρητε χαραν μετ αυτης 
παντες οι πενθουντες δι αυτην 11 δια να θηλασητε και να χορτασθητε απο των μαστων των παρηγοριων αυτης… 

ΨΨΕΕΥΥ∆∆ΟΟ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΙΙΕΕΣΣ//ΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΣΣ//ΦΦΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΙΙΟΟΙΙ  
 (Μιχ γ/11) οι αρχοντες αυτης κρινουσι με δωρα και οι ιερεις αυτης διδασκουσιν επι μισθω και οι προφηται αυτης μαντευουσιν επι 
αργυριω και επαναπαυονται επι τον Κυριον λεγοντες δεν ειναι ο Κυριος εν μεσω ημων κακον δεν θελει ελθει εφ ημας 
 (Μαρκ ιβ/38)  και ελεγε προς αυτους εν τη διδαχη αυτου προσεχετε απο των γραμματεων οιτινες θελουσι να περιπατωσιν 
εστολισμενοι και αγαπωσι τους ασπασμους εν ταις αγοραις 39  και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και τους πρωτους τοπους εν 
τοις δειπνοις 40  οιτινες κατατρωγουσι τας οικιας των χηρων και τουτο επι προφασει οτι καμνουσι μακρας προσευχας ουτοι θελουσι 
λαβει μεγαλητεραν καταδικην 
 (Λουκ ια/39-52)  και ο Κυριος ειπε προς αυτον τωρα σεις οι φαρισαιοι το εξωθεν του ποτηριου και του πινακιου καθαριζετε το δε 
εσωτερικον σας γεμει αρπαγης και πονηριας… 
 (Λουκ κ/46)  προσεχετε απο των γραμματεων οιτινες θελουσι να περιπατωσιν εστολισμενοι και αγαπωσιν ασπασμους εν ταις 
αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και τους πρωτους τοπους εν τοις δειπνοις 47  οιτινες κατατρωγουσι τας οικιας των 
χηρων και τουτο επι προφασει οτι καμνουσι μακρας προσευχας ουτοι θελουσι λαβει μεγαλητεραν καταδικην 
∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΟΟ  
 (Β Χρον λδ/28) ιδου εγω θελω σε συναξει εις τους πατερας σου και θελεις συναχθη εις τον ταφον σου εν ειρηνη και δεν θελουσιν 
ιδει οι οφθαλμοι σου παντα τα κακα τα οποια εγω επιφερω επι τον τοπον τουτον και επι τους κατοικους αυτου 
 (Ιώβ ιδ/21) οι υιοι αυτου υψουνται και αυτος δεν εξευρει και ταπεινουνται και αυτος δεν εννοει ουδεν περι αυτων 
 (Ψαλμ ξ/11) βοηθησον ημας απο της θλιψεως διοτι ματαια ειναι η παρα των ανθρωπων σωτηρια 
 (Ψαλμ οβ/18) ευλογητος Κυριος ο Θεος ο Θεος του ισραηλ οστις μονος καμνει θαυμασια  
 (Ψαλμ ογ/25) τινα αλλον εχω εν τω ουρανω και επι της γης δεν θελω αλλον παρα σε  
 (Ησα η/19) και οταν σας ειπωσιν ερωτησατε τους εχοντας πνευμα μαντειας και τους νεκρομαντεις τους μορμυριζοντας και 
ψιθυριζοντας αποκριθητε ο λαος δεν θελει ερωτησει τον Θεον αυτου θελει προστρεξει εις τους νεκρους περι των ζωντων; 
 (Ησα ξγ/16) συ βεβαιως εισαι ο πατηρ ημων αν και ο αβρααμ δεν εξευρη ημας και ο ισραηλ δεν γνωριζη ημας συ Κυριε εισαι ο πατηρ 
ημων λυτρωτης ημων ειναι το ονομα σου απ αιωνος 
 (Πραξ δ/12) και δεν υπαρχει δι ουδενος αλλου η σωτηρια διοτι ουτε ονομα αλλο ειναι υπο τον ουρανον δεδομενον μεταξυ των 
ανθρωπων δια του οποιου πρεπει να σωθωμεν 
 (Φιλ α/21)  διοτι εις εμε το ζην ειναι ο Χριστος και το αποθανειν κερδος 22  αλλ εαν το να ζω εν σαρκι τουτο συμβαλλη εις 
καρποφοριαν του εργου μου και τι να εκλεξω δεν γνωριζω 23  διοτι στενοχωρουμαι υπο των δυο εχων μεν την επιθυμιαν να αναχωρησω 
και να ειμαι με τον Χριστον διοτι ειναι πολυ πλεον καλητερον 24  το να μενω ομως εν τη σαρκι ειναι αναγκαιοτερον δια σας 
 (Εβρ β/11) επειδη και ο αγιαζων και οι αγιαζομενοι εξ ενος ειναι παντες δι ην αιτιαν δεν επαισχυνεται να ονομαζη αυτους αδελφους 
(ένας είναι ο αγιάζων ενώ πολλοί οι αγιαζόμενοι) 
∆∆ΕΕΝΝ  ΣΣΩΩΖΖΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  
 (Ρωμ γ/20-26) διοτι εξ εργων νομου δεν θελει δικαιωθη ουδεμια σαρξ ενωπιον αυτου επειδη δια του νομου γινεται η γνωρισις της 
αμαρτιας 21  τωρα δε χωρις νομου η δικαιοσυνη του Θεου εφανερωθη μαρτυρουμενη υπο του νομου και των προφητων … 
 (Γαλ β/15) ημεις εκ γεννησεως ιουδαιοι οντες και ουχι εκ των εθνων αμαρτωλοι 16  εξευροντες οτι δεν δικαιουται ανθρωπος εξ 
εργων νομου ειμη δια πιστεως Ιησου Χριστου και ημεις επιστευσαμεν εις τον Ιησουν Χριστον δια να δικαιωθωμεν εκ πιστεως Χριστου 
και ουχι εξ εργων νομου διοτι δεν θελει δικαιωθη εξ εργων νομου ουδεις ανθρωπος 
 (Γαλ β/21) δεν αθετω την χαριν του Θεου διοτι αν η δικαιωσις γινηται δια του νομου αρα ο Χριστος εις ματην απεθανε 
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ΕΕΙΙ∆∆ΩΩΛΛΑΑ  
 (Έξο κ/4) μη καμης εις σεαυτον ειδωλον μηδε ομοιωμα τινος οσα ειναι εν τω ουρανω ανω η οσα εν τη γη κατω οσα εν τοις υδασιν 
υποκατω της γης 5 μη προσκυνησης αυτα μηδε λατρευσης αυτά 
 (Δευτ δ/15-19) φυλαττετε λοιπον καλως τας ψυχας σας διοτι δεν ειδετε ουδεν ομοιωμα εν τη ημερα καθ ην ο Κυριος ελαλησε προς 
εσας εν χωρηβ εκ μεσον του πυρος 16 μηπως διαφθαρητε και καμητε εις εαυτους ειδωλον εικονα τινος μορφης ομοιωμα αρσενικου… 
 (Δευτ δ/25-28) εαν αφου γεννησης υιους και υιους υιων και πολυχρονισητε επι της γης διαφθαρητε και καμητε ειδωλον εικονα 
τινος και πραξητε πονηρα ενωπιον Κυριου του Θεου σου ωστε να παροργισητε αυτόν… 
 (Α Σαμ ιε/23) διοτι η απειθεια ειναι καθως το αμαρτημα της μαγειας και το πεισμα καθως η ασεβεια και ειδωλολατρεια 
 (Α Χρον ις/26) διοτι παντες οι θεοι των εθνων ειναι ειδωλα ο δε Κυριος τους ουρανους εποιησε 
 (Ψαλμ //ζ/7) ας αισχυνθωσι παντες οι λατρευοντες τα γλυπτα οι καυχωμενοι εις τα ειδωλα προσκυνειτε αυτον παντες οι θεοι 
 (Ψαλμ ριε/4) τα ειδωλα αυτων ειναι αργυριον και χρυσιον εργα χειρων ανθρωπων 5 στομα εχουσι και δεν λαλουσιν οφθαλμους 
εχουσι και δεν βλεπουσιν 6 ωτα εχουσι και δεν ακουουσι μυκτηρας εχουσι και δεν οσφραινονται 7 χειρας εχουσι και δεν ψηλαφωσι 
ποδας εχουσι και δεν περιπατουσιν ουδε ομιλουσι δια του λαρυγγος αυτων 8 ομοιοι αυτων ας γεινωσιν οι ποιουντες αυτα πας ο ελπιζων 
επ αυτά 
 (Ψαλμ ρλε/15) τα ειδωλα των εθνων ειναι αργυριον και χρυσιον εργον χειρων ανθρωπου 16 στομα εχουσι και δεν λαλουσιν 
οφθαλμους εχουσι και δεν βλεπουσιν 17 ωτα εχουσι και δεν ακουουσιν ουδε ειναι πνοη εν τω στοματι αυτων 18 ομοιοι αυτων ας 
γεινωσιν οι ποιουντες αυτα πας ο ελπιζων επ αυτα 
 (Ησα ιζ/7) εν εκεινη τη ημερα ο ανθρωπος θελει αναβλεψει προς τον ποιητην αυτου και οι οφθαλμοι αυτου θελουσιν ενατενισει 
προς τον αγιον του ισραηλ 8 και δεν θελει αναβλεψει προς τους βωμους το εργον των χειρων αυτου ουδε θελει σεβασθη εκεινο το 
οποιον εκαμον οι δακτυλοι αυτου ουτε τα αλση ουτε τα ειδωλα 
 (Ησα λα/7) διοτι εν εκεινη τη ημερα πας ανθρωπος θελει ριψει τα αργυρα αυτου ειδωλα και τα χρυσα αυτου ειδωλα τα οποια αι 
χειρες σας κατεσκευασαν εις εσας αμαρτιαν 
 (Ησα μ/18) με τινα λοιπον θελετε εξομοιωσει τον Θεον η τι ομοιωμα θελετε προσαρμοσει εις αυτον 19 ο τεχνιτης χωνευει εικονα 
γλυπτην και ο χρυσοχοος εκτεινει χρυσον επ αυτην και χυνει αργυρας αλυσεις 20 ο πτωχος καμνων προσφοραν εκλεγει ξυλον ασηπτον 
και ζητει εις εαυτον επιδεξιον τεχνιτην δια να κατασκευαση εικονα γλυπτην μη σαλευομενην 
 (Ησα μβ/8) εγω ειμαι ο Κυριος τουτο ειναι το ονομα μου και δεν θελω δωσει την δοξαν μου εις αλλον ουδε την αινεσιν μου εις τα 
γλυπτα 
 (Ησα μδ/9-20) οσοι κατασκευαζουσιν ειδωλα παντες ειναι ματαιοτης και τα πολυεραστα αυτων ειδωλα δεν ωφελουσι και αυτοι ειναι 
μαρτυρες αυτων οτι δεν βλεπουσιν ουδε νοουσι δια να καταισχυνθωσι… 
 (Ησα με/20) συναχθητε και ελθετε πλησιασατε ομου οι σεσωσμενοι των εθνων δεν εχουσι νοησιν οσοι σηκονουσι το γλυπτον ξυλον 
αυτων και προσευχονται εις Θεον μη δυναμενον να σωση 
 (Ησα μθ/5) με τινα θελετε με εξομοιωσει και θελετε με εξισωσει και με συγκρινει και θελομεν εισθαι ομοιοι 6 χυνουσι χρυσιον εκ 
του βαλαντιου και ζυγιζουσιν αργυριον δια του στατηρος και μισθονουσι χρυσοχοον και κατασκευαζει αυτο θεον επειτα προσπιπτουσι και 
προσκυνουσι 7 σηκονουσιν αυτον επ ωμου φερουσιν αυτον και θετουσιν αυτον εις τον τοπον αυτου και ισταται δεν θελει μετασαλευσει εκ 
του τοπου αυτου προσετι βοωσι προς αυτον αλλα δεν δυναται να αποκριθη ουδε να σωση αυτους απο της συμφορας αυτων 
 (Ησα μη/5) εκτοτε δε ανηγγειλα τουτο προς σε πριν γεινη διεκηρυξα τουτο εις σε δια να μη ειπης το ειδωλον μου εκαμε ταυτα και 
το γλυπτον μου και το χυτον μου προσεταξε ταυτα 
 (Ιερ α/16) και θελω προφερει τας κρισεις μου εναντιον αυτων περι πασης της κακιας αυτων διοτι με εγκατελιπον και εθυμιασαν εις 
θεους αλλοτριους και προσεκυνησαν τα εργα των χειρων αυτων 
 (Ιερ β/26) καθως ο κλεπτης αισχυνεται οταν ευρεθη ουτω θελει αισχυνθη ο οικος ισραηλ αυτοι οι βασιλεις αυτων οι αρχοντες 
αυτων και οι ιερεις αυτων και οι προφηται αυτων 27 οιτινες λεγουσι προς το ξυλον πατηρ μου εισαι και προς τον λιθον συ με εγεννησας 
διοτι εστρεψαν νωτα προς εμε και ουχι προσωπον εν τω καιρω ομως της συμφορας αυτων θελουσιν ειπει αναστηθι και σωσον ημας 28 
και που ειναι οι θεοι σου τους οποιους εκαμες εις σεαυτον ας αναστηθωσιν εαν δυνανται να σε σωσωσιν εν τω καιρω της συμφορας σου 
διοτι κατα τον αριθμον των πολεων σου ησαν οι θεοι σου ιουδα 
 (Ιερ ι/2) ουτω λεγει Κυριος μη μανθανετε την οδον των εθνων και εις τα σημεια του ουρανου μη πτοεισθε διοτι τα εθνη πτοουνται 
εις αυτα 3 διοτι τα νομιμα των λαων ειναι ματαια διοτι κοπτουσι ξυλον εκ του δασους εργον χειρων τεκτονος με τον πελεκυν 4 
καλλωπιζουσιν αυτο με αργυρον και χρυσον στερεονουσιν αυτο με καρφια και με σφυρας δια να μη κινηται 5 ειναι ορθια ως φοινιξ αλλα 
δεν λαλουσιν εχουσι χρειαν να βασταζωνται διοτι δεν δυνανται να περιπατησωσι μη φοβεισθε αυτα διοτι δεν δυνανται να κακοποιησωσιν 
ουδε ειναι δυνατον εις αυτα να αγαθοποιησωσι 
 (Ιερ ι/14) πας ανθρωπος εμωρανθη υπο της γνωσεως αυτου πας χωνευτης κατησχυνθη υπο των γλυπτων διοτι ψευδος ειναι το 
χωνευτον αυτου και πνοη δεν υπαρχει εν αυτω 15 ματαιοτης ταυτα εργον πλανης εν τω καιρω της επισκεψεως αυτων θελουσιν 
απολεσθη 
 (Ιερ ια/13) διοτι κατα τον αριθμον των πολεων σου ησαν οι θεοι σου ιουδα  
 (Ιερ να/17) πας ανθρωπος εμωρανθη υπο της γνωσεως αυτου πας χωνευτης κατησχυνθη απο των γλυπτων διοτι ψευδος ειναι το 
χωνευτον αυτου και πνοη εν αυτω δεν υπαρχει 18 ματαιοτης ταυτα εργον πλανης εν καιρω επισκεψεως αυτων θελουσιν απολεσθη 
 (Ωση ιγ/2) και τωρα αμαρτανουσιν επι μαλλον και μαλλον και εκαμον εις εαυτους χωνευτα εκ του αργυριου αυτων ειδωλα κατα την 
φαντασιαν αυτων παντα ταυτα εργον τεχνιτων αυτοι λεγουσι περι αυτων οι ανθρωποι οι θυσιαζοντες ας φιλησωσι τους μοσχους 
 (Μιχ ε/12) και θελω εξολοθρευσει τας μαγειας απο της χειρος σου και δεν θελεις εχει πλεον μαντεις 13 και θελω εξολοθρευσει τα 
γλυπτα σου και τα ειδωλα σου εκ μεσου σου και δεν θελεις λατρευσει πλεον το εργον των χειρων σου 
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 (Αββ β/18) τις η ωφελεια του γλυπτου οτι ο μορφωτης αυτου εγλυψεν αυτο του χωνευτου και του διδασκαλου του ψευδους οτι ο 
κατασκευασας θαρρει εις το εργον αυτου ωστε να καμνη ειδωλα αφωνα 19 ουαι εις τον λεγοντα προς το ξυλον εξεγειρου εις τον αφωνον 
λιθον σηκωθητι αυτο θελει διδαξει ιδου αυτο ειναι περιεσκεπασμενον με χρυσον και αργυρον και δεν ειναι πνοη παντελως εν αυτω 20 
αλλ ο Κυριος ειναι εν τω ναω τω αγιω αυτου σιωπα ενωπιον αυτου πασα η γη 
 (Ιωαν δ/23)  πλην ερχεται ωρα και ηδη ειναι οτε οι αληθινοι προσκυνηται θελουσι προσκυνησει τον πατερα εν πνευματι και αληθεια 
διοτι ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον 24  ο Θεος ειναι πνευμα και οι προσκυνουντες αυτον εν πνευματι και αληθεια 
πρεπει να προσκυνωσι 
 (Πραξ ιζ/25) ουδε λατρευεται υπο χειρων ανθρωπων ως εχων χρειαν τινος επειδη αυτος διδει εις παντας ζωην και πνοην και τα 
παντα 
 (Πραξ ιζ/29) γενος λοιπον οντες του Θεου δεν πρεπει να νομιζωμεν τον Θεον οτι ειναι ομοιος με χρυσον η αργυρον η λιθον 
κεχαραγμενα δια τεχνης και επινοιας ανθρωπου 
 (Πραξ ιθ/26) και θεωρειτε και ακουετε οτι πολυν λαον ου μονον της εφεσου αλλα σχεδον πασης της ασιας ο Παυλος ουτος επεισε 
και μετεβαλε λεγων οτι δεν ειναι θεοι οι δια χειρων κατασκευαζομενοι 
 (Ρωμ α/22)  λεγοντες οτι ειναι σοφοι εμωρανθησαν 23  και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου Θεου εις ομοιωμα εικονος φθαρτου 
ανθρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων 
 (Α Κορ ς/9)  η δεν εξευρετε οτι οι αδικοι δεν θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου μη πλανασθε ουτε πορνοι ουτε 
ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται 10  ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ουτε λοιδοροι ουτε αρπαγες 
θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου 
 (Α Κορ ι/14-21) δια τουτο αγαπητοι μου φευγετε απο της ειδωλολατρειας… 
 (Α Κορ ιβ/2)  εξευρετε οτι ησθε εθνικοι συρομενοι οπως εσυρεσθε προς τα ειδωλα τα αφωνα 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Α Πετρ δ/3)  διοτι αρκετος ειναι εις ημας ο παρελθων καιρος του βιου οτε επραξαμεν το θελημα των εθνων περιπατησαντες εν 
ασελγειαις επιθυμιαις οινοποσιαις κωμοις συμποσιοις και αθεμιτοις ειδωλολατρειαις 
 (Α Ιωαν ε/21)  τεκνια φυλαξατε εαυτους απο των ειδωλων 
 (Αποκ θ/20) και οι λοιποι των ανθρωπων οιτινες δεν εθανατωθησαν με τας πληγας ταυτας ουτε μετενοησαν απο των εργων των 
χειρων αυτων ωστε να μη προσκυνησωσι τα δαιμονια και τα ειδωλα τα χρυσα και τα αργυρα και τα χαλκινα και τα λιθινα και τα ξυλινα τα 
οποια ουτε να βλεπωσι δυνανται ουτε να ακουωσιν ουτε να περιπατωσι 
 (Αποκ κα/8 ) οι δε δειλοι και απιστοι και βδελυκτοι και φονεις και πορνοι και μαγοι και ειδωλολατραι και παντες οι ψευσται 
θελουσιν εχει την μεριδα αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη με πυρ και θειον ουτος ειναι ο δευτερος θανατος 
 (Αποκ κβ/15) εξω δε ειναι οι κυνες και οι μαγοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο αγαπων και πραττων το 
ψευδος 
ΗΗ  ΛΛΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟ  ΟΟΧΧΙΙ  ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΥΥΣΣ  
 (Ψαλμ οα/16) θελω περιπατει εν τη δυναμει Κυριου του Θεου θελω μνημονευει την δικαιοσυνην σου σου μονου 
 (Ησα μη/11) ενεκεν εμου ενεκεν εμου θελω καμει τουτο διοτι πως ηθελε μολυνθη το ονομα μου ναι δεν θελω δωσει την δοξαν μου 
εις αλλον 
 (Ματθ δ/10) τοτε ο Ιησους λεγει προς αυτον υπαγε σατανα διοτι ειναι γεγραμμενον Κυριον τον Θεον σου θελεις προσκυνησει και 
αυτον μονον θελεις λατρευσει 
 (Λουκ β/37)  και αυτη ητο χηρα ως ετων ογδοηκοντα τεσσαρων ητις δεν απεμακρυνετο απο του ιερου νυκτα και ημεραν λατρευουσα 
τον Θεον εν νηστειαις και προσευχαις 
 (Λουκ δ/15)  και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων 
 (Ιωαν ς/32)  ειπε λοιπον προς αυτους ο Ιησους αληθως αληθως σας λεγω δεν εδωκεν εις εσας τον αρτον εκ του ουρανου ο 
μωυσης αλλ ο πατηρ μου σας διδει τον αρτον εκ του ουρανου τον αληθινον 
 (Πραξ γ/12) ιδων δε ο πετρος απεκριθη προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι θαυμαζετε δια τουτο η τι ατενιζετε εις ημας ως εαν 
εκαμομεν απο ιδιας ημων δυναμεως η ευσεβειας να περιπατη αυτος 
 (Πραξ ι/25) ως δε εισηλθεν ο πετρος ελθων ο κορνηλιος εις συναντησιν αυτου επεσεν εις τους ποδας αυτου και προσεκυνησεν 26  
αλλ ο πετρος εσηκωσεν αυτον λεγων σηκωθητι και εγω αυτος ανθρωπος ειμαι 
 (Ρωμ α/4)  και απεδειχθη υιος Θεου εν δυναμει κατα το πνευμα της αγιωσυνης δια της εκ νεκρων αναστασεως Ιησου Χριστου του 
Κυριου ημων 5  δια του οποιου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως παντων των εθνων υπερ του ονοματος αυτου 
 (Ρωμ α/9)  επειδη μαρτυς μου ειναι ο Θεος τον οποιον λατρευω δια του πνευματος μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου 
 (Ρωμ α/25)  οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του Θεου εις το ψευδος και εσεβασθησαν και ελατρευσαν την κτισιν μαλλον παρα τον 
κτισαντα οστις ειναι ευλογητος εις τους αιωνας αμην 
 (Ρωμ γ/26)  προς φανερωσιν της δικαιοσυνης αυτου εν τω παροντι καιρω δια να ηναι αυτος δικαιος και να δικαιονη τον πιστευοντα 
εις τον Ιησουν 
 (Ρωμ δ/20)  ουδε εδιστασεν εις την επαγγελιαν του Θεου δια της απιστιας αλλ ενεδυναμωθη εις την πιστιν δοξασας τον Θεον  
 (Ρωμ ιδ/11)  διοτι ειναι γεγραμμενον ζω εγω λεγει Κυριος οτι εις εμε θελει καμψει παν γονυ και πασα γλωσσα θελει δοξολογησει τον 
Θεον 
 (Ρωμ ιε/12)  και παλιν ο ησαιας λεγει θελει εισθαι η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταμενος δια να βασιλευη επι τα εθνη εις αυτον τα 
εθνη θελουσιν ελπισει 
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 (Α Κορ α/2)  προς την εκκλησιαν του Θεου την ουσαν εν κορινθω τους ηγιασμενους εν Χριστω Ιησου τους προσκεκλημενους αγιους 
μετα παντων των επικαλουμενων εν παντι τοπω το ονομα Ιησου Χριστου του Κυριου ημων αυτων τε και ημων 
 (Α Κορ α/12)  λεγω δε τουτο διοτι εκαστος απο σας λεγει εγω μεν ειμαι του παυλου εγω δε του απολλω εγω δε του κηφα εγω δε 
του Χριστου 13  διεμερισθη ο Χριστος; μηπως ο Παυλος εσταυρωθη δια σας; η εις το ονομα του παυλου εβαπτισθητε; 
 (Α Κορ η/5)  διοτι αν και ηναι λεγομενοι θεοι ειτε εν τω ουρανω ειτε επι της γης καθως και ειναι θεοι πολλοι και κυριοι πολλοι 6  
αλλ εις ημας ειναι εις Θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις Κυριος Ιησους Χριστος δι ου τα παντα και ημεις δι αυτου 
 (Φιλ γ/3) διοτι ημεις ειμεθα η περιτομη οι λατρευοντες τον Θεον εν πνευματι και καυχωμενοι εις τον Χριστον Ιησουν και μη 
εχοντες την πεποιθησιν εν τη σαρκι 
 (Φιλ δ/20)  εις δε τον Θεον και πατερα ημων εστω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην 
 (Εβρ ιβ/28) δια τουτο παραλαμβανοντες βασιλειαν ασαλευτον ας κρατωμεν την χαριν δια της οποιας να λατρευωμεν ευαρεστως τον 
Θεον με σεβας και ευλαβειαν 
 (Α Πετρ α/21)  τους πιστευοντας δι αυτου εις τον Θεον τον αναστησαντα αυτον εκ νεκρων και δοντα εις αυτον δοξαν ωστε η πιστις 
σας και η ελπις να ηναι εις τον Θεον 
 (Αποκ ιθ/4) και επεσον οι εικοσιτεσσαρες πρεσβυτεροι και τα τεσσαρα ζωα και προσεκυνησαν τον Θεον τον καθημενον επι του 
θρονου λεγοντες αμην αλληλουια 
 (Αποκ ιθ/10) και επεσον εμπροσθεν των ποδων αυτου δια να προσκυνησω αυτον και λεγει μοι προσεχε μη καμης τουτο εγω ειμαι 
συνδουλος σου και των αδελφων σου οιτινες εχουσι την μαρτυριαν του Ιησου τον Θεον προσκυνησον διοτι η μαρτυρια του Ιησου ειναι το 
πνευμα της προφητειας 
 (Αποκ κβ/8) και εγω ο ιωαννης ειμαι ο ιδων ταυτα και ακουσας και οτε ηκουσα και ειδον επεσα να προσκυνησω εμπροσθεν των 
ποδων του αγγελου του δεικνυοντος εις εμε ταυτα 9  και λεγει προς εμε προσεχε μη καμης τουτο διοτι εγω ειμαι συνδουλος σου και των 
αδελφων σου των προφητων και των φυλαττοντων τους λογους του βιβλιου τουτου τον Θεον προσκυνησον 
ΗΗ  ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΧΧΑΑΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  
 (Φιλ γ/11)  ισως καταντησω εις την εξαναστασιν των νεκρων 12  ουχι οτι ελαβον ηδη το βραβειον η εγεινα ηδη τελειος τρεχω ομως 
κατοπιν ισως λαβω αυτο δια το οποιον και εληφθην υπο του Ιησου Χριστου 13  αδελφοι εγω δεν στοχαζομαι εμαυτον οτι ελαβον αυτο 
αλλ εν πραττω τα μεν οπισω λησμονων εις δε τα εμπροσθεν επεκτεινομενος 14  τρεχω προς τον σκοπον δια το βραβειον της ανω 
κλησεως του Θεου εν Χριστω Ιησου 
 (Κολ α/22)  τωρα ομως διηλλαξε προς εαυτον δια του σωματος της σαρκος αυτου δια του θανατου δια να σας παραστηση ενωπιον 
αυτου αγιους και αμωμους και ανεγκλητους 23  εαν επιμενητε εις την πιστιν τεθεμελιωμενοι και στερεοι και μη μετακινουμενοι απο της 
ελπιδος του ευαγγελιου 
 (Κολ β/18)  ας μη σας στερηση μηδεις του βραβειου με προσποιησιν ταπεινοφροσυνης και με θρησκειαν των αγγελων εμβατευων εις 
πραγματα τα οποια δεν ειδε ματαιως φυσιουμενος υπο του νοος της σαρκος αυτου 
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ//ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΕΕΣΣ//ΜΜΥΥΘΘΟΟΙΙ  
 (Ματθ ιε/3-9) ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτους δια τι και σεις παραβαινετε την εντολην του Θεου δια την παραδοσιν σας 4  διοτι 
ο Θεος προσεταξε λεγων τιμα τον πατερα σου και την μητερα και ο κακολογων πατερα η μητερα εξαπαντος να θανατονηται 5  σεις … 
 (Μαρκ ζ/6-13) ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτους οτι καλως προεφητευσεν ο ησαιας περι υμων των υποκριτων ως ειναι 
γεγραμμενον ουτος ο λαος δια των χειλεων με τιμα η δε καρδια αυτων μακραν απεχει απ εμου 7  εις ματην δε με σεβονται … 
 (Ρωμ ι/3)  επειδη μη γνωριζοντες την δικαιοσυνην του Θεου και ζητουντες να συστησωσι την ιδιαν αυτων δικαιοσυνην δεν 
υπεταχθησαν εις την δικαιοσυνην του Θεου 
 (Γαλ α/14) και προεκοπτον εις τον ιουδαισμον υπερ πολλους συνηλικιωτας εν τω γενει μου περισσοτερον ζηλωτης υπαρχων των 
πατρικων μου παραδοσεων 
 (Κολ β/8) βλεπετε μη σας εξαπατηση τις δια της φιλοσοφιας και της ματαιας απατης κατα την παραδοσιν των ανθρωπων κατα τα 
στοιχεια του κοσμου και ουχι κατα Χριστον 
 (Κολ β/18)  ας μη σας στερηση μηδεις του βραβειου με προσποιησιν ταπεινοφροσυνης και με θρησκειαν των αγγελων εμβατευων εις 
πραγματα τα οποια δεν ειδε ματαιως φυσιουμενος υπο του νοος της σαρκος αυτου 19  και μη κρατων την κεφαλην τον Χριστον εκ του 
οποιου ολον το σωμα δια των αρμων και συνδεσμων διατηρουμενον και συνδεομενον αυξανει κατα την αυξησιν του Θεου 20  εαν λοιπον 
απεθανετε μετα του Χριστου απο των στοιχειων του κοσμου δια τι ως ζωντες εν τω κοσμω υποκεισθε εις διαταγματα 21  μη πιασης μη 
γευθης μη εγγισης 22  τα οποια παντα φθειρονται δια της χρησεως κατα τα ενταλματα και τας διδασκαλιας των ανθρωπων 23  τα οποια 
εχουσι φαινομενον μονον σοφιας εις εθελοθρησκειαν και ταπεινοφροσυνην και σκληραγωγιαν του σωματος εις ουδεμιαν τιμην εχοντα την 
ευχαριστησιν της σαρκος 
 (Β Θεσ β/15)  λοιπον αδελφοι μενετε σταθεροι και κρατειτε τας παραδοσεις τας οποιας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης 
ημων 
 (Α Πετρ α/18)  εξευροντες οτι δεν ελυτρωθητε απο της ματαιας πατροπαραδοτου διαγωγης υμων δια φθαρτων αργυριου η χρυσιου 
 (Β Πετρ α/16)  διοτι σας εγνωστοποιησαμεν την δυναμιν και παρουσιαν του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ουχι μυθους σοφιστικους 
ακολουθησαντες αλλ αυτοπται γενομενοι της εκεινου μεγαλειοτητος 
ΨΨΕΕΥΥ∆∆ΟΟ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΟΟΙΙ//ΨΨΕΕΥΥ∆∆ΟΟΠΠΡΡΟΟΦΦΗΗΤΤΕΕΣΣ  
 (Ματθ ζ/15-20) προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς εσας με ενδυματα προβατων εσωθεν ομως ειναι 
λυκοι αρπαγες 16  απο των καρπων αυτων θελετε γνωρισει αυτους μηποτε συναγουσιν απο ακανθων σταφυλια η απο τριβολων συκα … 
 (Μαρκ ιγ/21)  και τοτε εαν τις ειπη προς υμας ιδου εδω ειναι ο Χριστος η ιδου εκει μη πιστευσητε 22  διοτι θελουσιν εγερθη 
ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και θελουσι δειξει σημεια και τερατα δια να αποπλανωσιν ει δυνατον και τους εκλεκτους 
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 (Πραξ κ/29) διοτι εγω εξευρω τουτο οτι μετα την αναχωρησιν μου θελουσιν εισελθει εις εσας λυκοι βαρεις μη φειδομενοι του 
ποιμνιου 30  και εξ υμων αυτων θελουσι σηκωθη ανθρωποι λαλουντες διεστραμμενα δια να αποσπωσι τους μαθητας οπισω αυτων 
 (Ρωμ ις/17)  σας παρακαλω δε αδελφοι να προσεχητε τους ποιουντας τας διχοστασιας και τα σκανδαλα εναντιον της διδαχης την 
οποιαν σεις εμαθετε και απομακρυνεσθε απ αυτων 18  διοτι οι τοιουτοι δεν δουλευουσι τον Κυριον ημων Ιησουν Χριστον αλλα την 
εαυτων κοιλιαν και δια λογων καλων και κολακευτικων εξαπατωσι τας καρδιας των ακακων 
 (Γαλ α/6-9) θαυμαζω οτι τοσον ταχεως μεταφερεσθε απο εκεινου οστις σας εκαλεσε δια της χαριτος του Χριστου εις αλλο 
ευαγγελιον 7  το οποιον δεν ειναι αλλο αλλ υπαρχουσι τινες οι οποιοι σας ταραττουσι και θελουσι να μετατρεψωσι το ευαγγελιον … 
 (Γαλ β/4) αλλα δια τους παρεισακτους ψευδαδελφους οιτινες παρεισηλθον δια να κατασκοπευσωσι την ελευθεριαν ημων την οποιαν 
εχομεν εν Χριστω Ιησου δια να μας καταδουλωσωσιν 5  εις τους οποιους ουδε προς ωραν υπεχωρησαμεν υποτασσομενοι δια να διαμεινη 
εις εσας η αληθεια του ευαγγελιου 
 (Φιλ γ/2) προσεχετε τους κυνας προσεχετε τους κακους εργατας προσεχετε την κατατομην 
 (Φιλ γ/18)  διοτι περιπατουσι πολλοι τους οποιους σας ελεγον πολλακις τωρα δε και κλαιων λεγω οτι ειναι οι εχθροι του σταυρου 
του Χριστου 19  των οποιων το τελος ειναι απωλεια των οποιων ο Θεος ειναι η κοιλια και η δοξα αυτων ειναι εν τη αισχυνη αυτων 
οιτινες φρονουσι τα επιγεια 
 (Α Τιμ α/3) καθως σε παρεκαλεσα απερχομενος εις μακεδονιαν να προσμεινης εν εφεσω δια να παραγγειλης εις τινας να μη 
ετεροδιδασκαλωσι 4  μηδε να προσεχωσιν εις μυθους και γενεαλογιας απεραντους αιτινες προξενουσι φιλονεικιας μαλλον παρα την εις 
την πιστιν οικοδομην του Θεου ουτω πραττε 
 (Α Τιμ δ/1) το δε πνευμα ρητως λεγει οτι εν υστεροις καιροις θελουσιν αποστατησει τινες απο της πιστεως προσεχοντες εις 
πνευματα πλανης και εις διδασκαλιας δαιμονιων 2  δια της υποκρισεως ψευδολογων εχοντων την εαυτων συνειδησιν κεκαυτηριασμενην 
3  εμποδιζοντων τον γαμον προσταζοντων αποχην βρωματων τα οποια ο Θεος εκτισε δια να μεταλαμβανωσι μετα ευχαριστιας οι πιστοι 
και οι γνωρισαντες την αληθειαν 
 (Α Τιμ ς/3)  εαν τις ετεροδιδασκαλη και δεν ακολουθη τους υγιαινοντας λογους του Κυριου ημων Ιησου Χριστου και την 
διδασκαλιαν την κατ ευσεβειαν 4  ειναι τετυφωμενος και δεν εξευρει ουδεν αλλα νοσει περι συζητησεις και λογομαχιας εκ των οποιων 
προερχεται φθονος ερις βλασφημιαι υπονοιαι πονηραι 5  ματαιαι συνδιαλεξεις ανθρωπων διεφθαρμενων τον νουν και απεστερημενων 
της αληθειας νομιζοντων την ευσεβειαν οτι ειναι πλουτισμος απομακρυνου απο των τοιουτων 
 (Α Τιμ ς/20) ω τιμοθεε την παρακαταθηκην φυλαξον αποστρεφομενος τας βεβηλους ματαιολογιας και τας αντιλογιας της 
ψευδωνυμου γνωσεως 21  την οποιαν τινες επαγγελλομενοι επλανηθησαν κατα την πιστιν η χαρις ειη μετα σου αμην 
 (Β Τιμ β/14) ταυτα υπενθυμιζε διαμαρτυρομενος ενωπιον του Κυριου να μη λογομαχωσι το οποιον δεν ειναι εις ουδεν χρησιμον αλλα 
φερει καταστροφην των ακουοντων 15  σπουδασον να παραστησης σεαυτον δοκιμον εις τον Θεον εργατην ανεπαισχυντον ορθοτομουντα 
τον λογον της αληθειας 16  τας δε βεβηλους ματαιοφωνιας φευγε διοτι θελουσι προχωρησει εις πλειοτεραν ασεβειαν 17  και ο λογος 
αυτων θελει κατατρωγει ως γαγγραινα εκ των οποιων ειναι ο υμεναιος και ο φιλητος 18  οιτινες απεπλανηθησαν απο της αληθειας 
λεγοντες οτι εγεινεν ηδη η αναστασις και ανατρεπουσι την πιστιν τινων 
 (Β Τιμ β/24) ο δε δουλος του Κυριου δεν πρεπει να μαχηται αλλα να ηναι πραος προς παντας διδακτικος ανεξικακος 25  διδασκων 
μετα πραοτητος τους αντιφρονουντας μηποτε δωση εις αυτους ο Θεος μετανοιαν ωστε να γνωρισωσι την αληθειαν 26  και να 
ανανηψωσιν απο της παγιδος του διαβολου υπο του οποιου ειναι πεπαγιδευμενοι εις το θελημα εκεινου 
 (Β Τιμ γ/6) διοτι εκ τουτων ειναι εκεινοι οιτινες εισχωρουσιν εις τας οικιας, και αιχμαλωτιζουσι τα γυναικαρια τα πεφορτισμενα 
αμαρτιας συρρομενα υπο διαφορων επιθυμιων, 7 τα οποια παντοτε μανθανουσι και ποτε δεν δυνανται να ελθωσιν εις την γνωσιν της 
αληθειας. 8 και καθ ον τροπον ο Ιαννης και Ιαμβρης αντεστησαν εις τον Μωυσην, ουτω και ουτοι ανθιστανται εις την αληθειαν, 
ανθρωποι διεφθαρμενοι τον νουν, αδοκιμοι εις την πιστιν. 9 αλλα δεν θελουσι προκοψει πλειοτερον διοτι η ανοησια αυτων θελει γεινει 
καταδηλος εις παντας, καθως και η εκεινων εγεινε 
 (Β Τιμ δ/3)  διοτι θελει ελθει καιρος οτε δεν θελουσιν υποφερει την υγιαινουσαν διδασκαλιαν αλλα θελουσιν επισωρευσει εις 
εαυτους διδασκαλους κατα τας ιδιας αυτων επιθυμιας γαργαλιζομενοι την ακοην 4  και απο μεν της αληθειας θελουσιν αποστρεψει την 
ακοην αυτων εις δε τους μυθους θελουσιν εκτραπη 
 (Τιτ α/10) διοτι υπαρχουσι πολλοι και ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρενοπλανοι μαλιστα οι εκ της περιτομης 11  τους οποιους 
πρεπει να αποστομονωμεν οιτινες ανατρεπουσιν ολοκληρους οικους διδασκοντες οσα δεν πρεπει χαριν αισχρου κερδους 12  ειπε τις 
αυτων προφητης ιδιος αυτων οι κρητες ειναι παντοτε ψευσται κακα θηρια γαστερες αργαι 13  η μαρτυρια αυτη ειναι αληθινη δια την 
οποιαν αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως δια να υγιαινωσιν εν τη πιστει 14  και να μη προσεχωσιν εις ιουδαικους μυθους και εντολας 
ανθρωπων αποστρεφομενων την αληθειαν 
 (Τιτ γ/10) αιρετικον ανθρωπον μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου 11  εξευρων οτι διεφθαρη ο τοιουτος και αμαρτανει ων 
αυτοκατακριτος 
 (Β Πετρ β/1-3)  υπηρξαν ομως και ψευδοπροφηται μεταξυ του λαου καθως και μεταξυ σας θελουσιν εισθαι ψευδοδιδασκαλοι οιτινες 
θελουσι παρεισαξει αιρεσεις απωλειας αρνουμενοι και τον αγορασαντα αυτους δεσποτην επισυροντες εις εαυτους ταχειαν απωλειαν … 
 (Β Πετρ γ/3-4)  τουτο πρωτον γνωριζοντες οτι θελουσιν ελθει εν ταις εσχαταις ημεραις εμπαικται περιπατουντες κατα τας ιδιας 
αυτων επιθυμιας 4  και λεγοντες που ειναι η υποσχεσις της παρουσιας αυτου διοτι αφ ης ημερας οι πατερες εκοιμηθησαν τα παντα … 
 (Β Πετρ γ/16)  ως και εν πασαις ταις επιστολαις αυτου λαλων εν αυταις περι τουτων μεταξυ των οποιων ειναι τινα δυσνοητα τα 
οποια οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλονουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν 
 (Α Ιωαν δ/1-3) αγαπητοι μη πιστευετε εις παν πνευμα αλλα δοκιμαζετε τα πνευματα εν ηναι εκ του Θεου διοτι πολλοι 
ψευδοπροφηται εξηλθον εις τον κοσμον 2  εκ τουτου γνωριζετε το πνευμα του Θεου παν πνευμα το οποιον ομολογει οτι ο Ιησους … 
 (Β Ιωαν 7-11)  διοτι πολλοι πλανοι εισηλθον εις τον κοσμον οιτινες δεν ομολογουσιν οτι ο Ιησους Χριστος ηλθεν εν σαρκι ο 
τοιουτος ειναι ο πλανος και ο αντιχριστος 8  προσεχετε εις εαυτους δια να μη χασωμεν εκεινα τα οποια ειργασθημεν αλλα να … 
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 (Ιουδ α/4) διοτι εισεχωρησαν λαθραιως τινες ανθρωποι οιτινες ησαν παλαιοθεν προγεγραμμενοι εις ταυτην την καταδικην ασεβεις 
μεταστρεφοντες την χαριν του Θεου ημων εις ασελγειαν και αρνουμενοι τον μονον δεσποτην Θεον και Κυριον ημων Ιησουν Χριστον 
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ΟΟ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ  

ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  
ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  
 (Ησα νβ/11) συρθητε συρθητε εξελθετε εκειθεν μη εγγισητε ακαθαρτον εξελθετε εκ μεσου αυτης καθαρισθητε σεις οι βασταζοντες 
τα σκευη του Κυριου 
 (Β Κορ ζ/1)  εχοντες λοιπον αγαπητοι ταυτας τας επαγγελιας ας καθαρισωμεν εαυτους απο παντος μολυσμου σαρκος και πνευματος 
εκπληρουντες αγιωσυνην εν φοβω Θεου 
 (Α Θεσ γ/3) επειδη τουτο ειναι το θελημα του Θεου ο αγιασμος σας να απεχησθε απο της πορνειας 
 (Α Θεσ ε/23)  αυτος δε ο Θεος της ειρηνης ειθε να σας αγιαση ολοκληρως και να διατηρηθη ολοκληρον το πνευμα σας και η ψυχη 
και το σωμα αμεμπτως εν τη παρουσια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 24  πιστος ειναι εκεινος οστις σας καλει οστις και θελει 
εκτελεσει 
 (Εβρ ιβ/14) ζητειτε ειρηνην μετα παντων και τον αγιασμον χωρις του οποιου ουδεις θελει ιδει τον Κυριον 
 (Α Πετρ α/14)  ως τεκνα υπακοης μη συμμορφουμενοι με τας προτερας επιθυμιας τας οποιας ειχετε εν αγνοια υμων 15  αλλα 
καθως ειναι αγιος εκεινος οστις σας εκαλεσεν ουτω και σεις γινεσθε αγιοι εν παση διαγωγη 16  διοτι ειναι γεγραμμενον αγιοι γινεσθε 
διοτι εγω ειμαι αγιος 
 (Β Πετρ γ/11)  επειδη λοιπον παντα ταυτα διαλυονται οποιοι πρεπει να ησθε σεις εις πολιτευμα αγιον και ευσεβειαν 
ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  
 (Α Κορ θ/24)  δεν εξευρετε οτι οι τρεχοντες εν τω σταδιω παντες μεν τρεχουσιν εις ομως λαμβανει το βραβειον ουτω τρεχετε 
ωστε να λαβητε αυτο 25  πας δε ο αγωνιζομενος εις παντα εγκρατευεται εκεινοι μεν δια να λαβωσι φθαρτον στεφανον ημεις δε 
αφθαρτον 26  εγω λοιπον ουτω τρεχω ουχι ως αβεβαιως ουτω πυγμαχω ουχι ως κτυπων τον αερα 27  αλλα δαμαζω το σωμα μου και 
δουλαγωγω μηπως εις αλλους κηρυξας εγω γεινω αδοκιμος 
 (Φιλ α/29)  διοτι εις εσας εχαρισθη το υπερ Χριστου ου μονον το να πιστευητε εις αυτον αλλα και το να πασχητε υπερ αυτου 
Εχοντες τον αυτον αγωνα οποιον ειδετε εν εμοι και τωρα ακουετε εν εμοι 
 (Φιλ γ/12)  ουχι οτι ελαβον ηδη το βραβειον η εγεινα ηδη τελειος τρεχω ομως κατοπιν ισως λαβω αυτο δια το οποιον και εληφθην 
υπο του Ιησου Χριστου 13  αδελφοι εγω δεν στοχαζομαι εμαυτον οτι ελαβον αυτο αλλ εν πραττω τα μεν οπισω λησμονων εις δε τα 
εμπροσθεν επεκτεινομενος 14  τρεχω προς τον σκοπον δια το βραβειον της ανω κλησεως του Θεου εν Χριστω Ιησου 
 (Α Τιμ ς/12)  αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως 
 (Β Τιμ β/3)  συ λοιπον κακοπαθησον ως καλος στρατιωτης Ιησου Χριστου 4  ουδεις στρατευομενος εμπλεκεται εις τας βιωτικας 
υποθεσεις δια να αρεση εις τον στρατολογησαντα 5  εαν δε και αγωνιζηται τις δεν στεφανουται εαν νομιμως δεν αγωνισθη 6  ο κοπιαζων 
γεωργος πρεπει πρωτος να μεταλαμβανη απο των καρπων 
 (Β Τιμ δ/7)  τον αγωνα τον καλον ηγωνισθην τον δρομον ετελειωσα την πιστιν διετηρησα 
 (Εβρ ιβ/1) λοιπον και ημεις περικυκλωμενοι οντες υπο τοσουτου νεφους μαρτυρων ας απορριψωμεν παν βαρος και την ευκολως 
εμπεριπλεκουσαν ημας αμαρτιαν και ας τρεχωμεν μεθ υπομονης τον προκειμενον εις ημας αγωνα 
ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ  
 (Ιερ λα/33-34) αλλ αυτη θελει εισθαι η διαθηκη την οποιαν θελω καμει προς τον οικον ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας λεγει 
Κυριος θελω θεσει τον νομον μου εις τα ενδομυχα αυτων και θελω γραψει αυτον εν ταις καρδιαις αυτων και θελω εισθαι Θεος αυτων … 
 (Ιωαν α/12)  οσοι δε εδεχθησαν αυτον εις αυτους εδωκεν εξουσιαν να γεινωσι τεκνα Θεου εις τους πιστευοντας εις το ονομα αυτου 
13  οιτινες ουχι εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος ουδε εκ θεληματος ανδρος αλλ εκ Θεου εγεννηθησαν 
 (Ιωαν γ/1..12)  ητο δε ανθρωπος τις εκ των φαρισαιων νικοδημος ονομαζομενος αρχων των ιουδαιων… 
 (Ρωμ η/16)  αυτο το πνευμα συμμαρτυρει με το πνευμα ημων οτι ειμεθα τεκνα Θεου 
 (Β Κορ ε/17)  οθεν εαν τις ηναι εν Χριστω ειναι νεον κτισμα τα αρχαια παρηλθον ιδου τα παντα εγειναν νεα 
 (Εφεσ β/15) καταργησας την εχθραν εν τη σαρκι αυτου τον νομον των εντολων των εν τοις διαταγμασι δια να κτιση εις εαυτον τους 
δυο εις ενα νεον ανθρωπον φερων ειρηνην 
 (Κολ γ/9) μη ψευδεσθε εις αλληλους αφου απεκδυθητε τον παλαιον ανθρωπον μετα των πραξεων αυτου 10  και ενεδυθητε τον νεον 
τον ανακαινιζομενον εις επιγνωσιν κατα την εικονα του κτισαντος αυτόν 
 (Τιτ γ/4) αλλ οτε εφανερωθη η χρηστοτης και η φιλανθρωπια του σωτηρος ημων Θεου 5  ουχι εξ εργων δικαιοσυνης τα οποια 
επραξαμεν ημεις αλλα κατα το ελεος αυτου εσωσεν ημας δια λουτρου παλιγγενεσιας και ανακαινισεως του αγιου πνευματος 
 (Ιακ α/18) εξ ιδιας αυτου θελησεως εγεννησεν ημας δια του λογου της αληθειας δια να ημεθα ημεις απαρχη τις των κτισματων 
αυτου 
 (Α Πετρ α/3)  ευλογητος ο Θεος και πατηρ του Κυριου ημων Ιησου Χριστου οστις κατα το πολυ ελεος αυτου ανεγεννησεν ημας εις 
ελπιδα ζωσαν δια της αναστασεως του Ιησου Χριστου εκ νεκρων 
 (Α Πετρ α/23)  επειδη ανεγεννηθητε ουχι εκ φθαρτου σπερματος αλλα αφθαρτου δια του λογου του Θεου του ζωντος και μενοντος 
εις τον αιωνα 
 (Α Ιωαν γ/9)  πας οστις εγεννηθη εκ του Θεου αμαρτιαν δεν πραττει διοτι σπερμα αυτου μενει εν αυτω και δεν δυναται να 
αμαρτανη διοτι εγεννηθη εκ του Θεου 10  εν τουτω γνωριζονται τα τεκνα του Θεου και τα τεκνα του διαβολου πας οστις δεν πραττει 
δικαιοσυνην δεν ειναι εκ του Θεου ουδε οστις δεν αγαπα τον αδελφον αυτου 
 (Α Ιωαν δ/7)  αγαπητοι ας αγαπωμεν αλληλους διοτι η αγαπη ειναι εκ του Θεου και πας οστις αγαπα εκ του Θεου εγεννηθη και 
γνωριζει τον Θεον 8  οστις δεν αγαπα δεν εγνωρισε τον Θεον διοτι ο Θεος ειναι αγαπη 
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 (Α Ιωαν ε/1)  πας οστις πιστευει οτι ο Ιησους ειναι ο Χριστος εκ του Θεου εγεννηθη και πας οστις αγαπα τον γεννησαντα αγαπα 
και τον γεννηθεντα εξ αυτου 
 (Α Ιωαν ε/18)  εξευρομεν οτι πας ο γεννηθεις εκ του Θεου δεν αμαρτανει αλλ οστις εγεννηθη εκ του Θεου φυλαττει αυτον και ο 
πονηρος δεν εγγιζει αυτον 
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  
 (Ψαλμ ξς/7) δια της δυναμεως αυτου δεσποζει εις τον αιωνα οι οφθαλμοι αυτου επιβλεπουσιν επι τα εθνη οι αποσταται ας μη 
υψονωσιν εαυτους 
 (Ψαλμ ξη/6) ο Θεος κατοικιζει εις οικογενειαν τους μεμονωμενους εξαγει τους δεσμιους εις αφθονιαν οι δε αποσταται κατοικουσιν 
εν γη ανυδρω 
 (Ψαλμ ογ/27) διοτι ιδου οσοι απομακρυνονται απο σου θελουσιν απολεσθη συ εξωλοθρευσας παντας τους εκκλινοντας απο σου 
 (Παρ ιε/10) η διδασκαλια ειναι δυσαρεστος εις τον εγκαταλειποντα την οδον ο μισων τον ελεγχον θελει τελευτησει 
 (Παρ κη/4) οσοι εγκαταλειπουσι τον νομον εγκωμιαζουσι τους ασεβεις αλλ οι φυλαττοντες τον νομον αντιμαχονται εις αυτους 
 (Ησα α/19) εαν θελητε και υπακουσητε θελετε φαγει τα αγαθα της γης 20 εαν ομως δεν θελητε και αποστατησητε θελετε 
καταφαγωθη υπο μαχαιρας διοτι το στομα του Κυριου ελαλησε 
 (Ησα λ/1-2) ουαι εις τα αποστατησαντα τεκνα λεγει Κυριος τα οποια λαμβανουσι βουλην πλην ουχι παρ εμου και τα οποια καμνουσι 
συνθηκας πλην ουχι δια του πνευματος μου δια να προσθεσωσιν αμαρτιαν εις αμαρτιαν 2 τα οποια υπαγουσι δια να καταβωσιν εις … 
 (Ιερ ιζ/13) Κυριε η ελπις του ισραηλ παντες οι εγκαταλειποντες σε θελουσι καταισχυνθη και οι αποσταται εμου θελουσι γραφθη εν 
τη γη διοτι εγκατελιπον τον Κυριον την πηγην των ζωντων υδατων 
 (Θρην α/18) δικαιος ειναι ο Κυριος διοτι απεστατησα απο του λογου αυτου 
 (Ωση ιδ/4) θελω ιατρευσει την αποστασιαν αυτων θελω αγαπησει αυτους εγκαρδιως διοτι ο θυμος μου απεστραφη απ αυτου 
 (Λουκ η/13)  οι δε επι της πετρας ειναι εκεινοι οιτινες οταν ακουσωσι μετα χαρας δεχονται τον λογον και ουτοι ριζαν δεν εχουσιν 
οιτινες προς καιρον πιστευουσι και εν καιρω πειρασμου αποστατουσι 
 (Α Τιμ α/18)  ταυτην την παραγγελιαν παραδιδω εις σε τεκνον τιμοθεε κατα τας προγενομενας προφητειας περι σου να στρατευης 
κατ αυτας την καλην στρατειαν 19  εχων πιστιν και αγαθην συνειδησιν την οποιαν τινες αποβαλοντες εναυαγησαν εις την πιστιν 20  εκ 
των οποιων ειναι ο υμεναιος και αλεξανδρος τους οποιους παρεδωκα εις τον σαταναν δια να μαθωσι να μη βλασφημωσι 
 (Α Τιμ δ/1-3) το δε πνευμα ρητως λεγει οτι εν υστεροις καιροις θελουσιν αποστατησει τινες απο της πιστεως προσεχοντες εις 
πνευματα πλανης και εις διδασκαλιας δαιμονιων 2  δια της υποκρισεως ψευδολογων εχοντων την εαυτων συνειδησιν … 
 (Εβρ γ/12) προσεχετε αδελφοι να μη υπαρχη εις μηδενα απο σας πονηρα καρδια απιστιας ωστε να αποστατηση απο Θεου ζωντος 13  
αλλα προτρεπετε αλληλους καθ εκαστην ημεραν ενοσω ονομαζεται το σημερον δια να μη σκληρυνθη τις εξ υμων δια της απατης της 
αμαρτιας 
 (Εβρ ς/4-8) διοτι αδυνατον ειναι οι απαξ φωτισθεντες και γευθεντες της επουρανιου δωρεας και γενομενοι μετοχοι του αγιου 
πνευματος 5  και γευθεντες τον καλον λογον του Θεου και τας δυναμεις του μελλοντος αιωνος 6  και επειτα παραπεσοντες αδυνατον … 
 (Εβρ ι/26-31) διοτι εαν ημεις αμαρτανωμεν εκουσιως αφου ελαβομεν την γνωσιν της αληθειας δεν απολειπεται πλεον θυσια περι 
αμαρτιων 27  αλλα φοβερα τις απεκδοχη κρισεως και εξαψις πυρος το οποιον μελλει να κατατρωγη τους εναντιους 28  εαν τις … 
 (Εβρ ι/38) ο δε δικαιος θελει ζησει εκ πιστεως και εαν τις συρθη οπισω η ψυχη μου δεν ευαρεστειται εις αυτον 
 (Β Πετρ β/19-22)  επαγγελλομενοι εις αυτους ελευθεριαν ενω αυτοι ειναι δουλοι της διαφθορας διοτι απο οντινα νικαται τις τουτου 
και δουλος γινεται 20  επειδη εαν αφου απεφυγον τα μολυσματα του κοσμου δια της επιγνωσεως του Κυριου και σωτηρος Ιησου … 
ΒΒΑΑΠΠΤΤΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΝΝΕΕΡΡΟΟ  
 (Ματθ γ/13) τοτε ερχεται ο Ιησους απο της γαλιλαιας εις τον ιορδανην προς τον ιωαννην δια να βαπτισθη υπ αυτου 14  ο δε 
ιωαννης εκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω να βαπτισθω υπο σου και συ ερχεσαι προς εμε 15  αποκριθεις δε ο Ιησους ειπε προς 
αυτον αφες τωρα διοτι ουτως ειναι πρεπον εις ημας να εκπληρωσωμεν πασαν δικαιοσυνην τοτε αφινει αυτον 16  και βαπτισθεις ο 
Ιησους ανεβη ευθυς απο του υδατος και ιδου ηνοιχθησαν εις αυτον οι ουρανοι και ειδε το πνευμα του Θεου καταβαινον ως περιστεραν 
και ερχομενον επ αυτόν 
 (Ματθ κη/19) πορευθεντες λοιπον μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του 
αγιου πνευματος 20  διδασκοντες αυτους να φυλαττωσι παντα οσα παρηγγειλα εις εσας 
 (Μαρκ ις/15)  και ειπε προς αυτους υπαγετε εις ολον τον κοσμον και κηρυξατε το ευαγγελιον εις ολην την κτισιν 16  οστις πιστευση 
και βαπτισθη θελει σωθη οστις ομως απιστηση θελει κατακριθη 
 (Πραξ β/38) και ο πετρος ειπε προς αυτους μετανοησατε και ας βαπτισθη εκαστος υμων εις το ονομα του Ιησου Χριστου εις 
αφεσιν αμαρτιων και θελετε λαβει την δωρεαν του αγιου πνευματος 39  διοτι προς εσας ειναι η επαγγελια και προς τα τεκνα σας και 
προς παντας τους εις μακραν οσους αν προσκαλεση Κυριος ο Θεος ημων 
 (Πράξ η/12) οτε ομως επιστευσαν εις τον φιλιππον ευαγγελιζομενον τα περι της βασιλειας του Θεου και του ονοματος του Ιησου 
Χριστου εβαπτιζοντο ανδρες τε και γυναικες 13  ο δε σιμων και αυτος επιστευσε και βαπτισθεις εμενε παντοτε μετα του φιλιππου και 
θεωρων σημεια και θαυματα μεγαλα γινομενα εξεπληττετο 
 (Πραξ η/36) και καθως εξηκολουθουν την οδον ηλθον εις το υδωρ και λεγει ο ευνουχος ιδου υδωρ τι με εμποδιζει να βαπτισθω 37  
και ο φιλιππος ειπεν εαν πιστευης εξ ολης της καρδιας δυνασαι και αποκριθεις ειπε πιστευω οτι ο Ιησους Χριστος ειναι ο υιος του 
Θεου 38  και προσεταξε να σταθη η αμαξα και κατεβησαν αμφοτεροι εις το υδωρ ο φιλιππος και ο ευνουχος και εβαπτισεν αυτον 
 (Πραξ θ/18) και ευθυς επεσον απο των οφθαλμων αυτου ως λεπη και ανεβλεψεν ευθυς και σηκωθεις εβαπτισθη 
 (Πραξ ι/47) μηπως δυναται τις να εμποδιση το υδωρ ωστε να μη βαπτισθωσιν ουτοι οιτινες ελαβον το πνευμα το αγιον καθως και 
ημεις 48  και προσεταξεν αυτους να βαπτισθωσιν εις το ονομα του Κυριου τοτε παρεκαλεσαν αυτον να διαμεινη ημερας τινας 
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 (Πραξ ις/33) και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσε τας πληγας αυτων και εβαπτισθη ευθυς αυτος και παντες 
οι αυτου 
 (Πραξ ιη/8) κρισπος δε ο αρχισυναγωγος επιστευσεν εις τον Κυριον μεθ ολου του οικου αυτου και πολλοι των κορινθιων ακουοντες 
επιστευον και εβαπτιζοντο 
 (Πραξ ιθ/2) ειπε προς αυτους ελαβετε πνευμα αγιον αφου επιστευσατε οι δε ειπον προς αυτον αλλ ουδε αν υπαρχη πνευμα αγιον 
ηκουσαμεν 3  και ειπε προς αυτους εις τι λοιπον εβαπτισθητε οι δε ειπον εις το βαπτισμα του ιωαννου 4  και ειπεν ο Παυλος ο ιωαννης 
μεν εβαπτισε βαπτισμα μετανοιας λεγων προς τον λαον να πιστευσωσιν εις τον ερχομενον μετ αυτον τουτεστιν εις τον Χριστον Ιησουν 5  
ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονομα του Κυριου Ιησου 
 (Πραξ κβ/16) και τωρα τι βραδυνεις σηκωθεις βαπτισθητι και απολουσθητι απο των αμαρτιων σου επικαλεσθεις το ονομα του 
Κυριου 
 (Ρωμ ς/3)  η αγνοειτε οτι οσοι εβαπτισθημεν εις Χριστον Ιησουν εις τον θανατον αυτου εβαπτισθημεν 4  συνεταφημεν λοιπον μετ 
αυτου δια του βαπτισματος εις τον θανατον ινα καθως ο Χριστος ανεστη εκ νεκρων δια της δοξης του πατρος ουτω και ημεις 
περιπατησωμεν εις νεαν ζωην 
 (Γαλ γ/27) επειδη οσοι εβαπτισθητε εις Χριστον Χριστον ενεδυθητε 
 (Εφες δ/5)  εις Κυριος μια πιστις εν βαπτισμα 
 (Κολ β/12)  συνταφεντες μετ αυτου εν τω βαπτισματι δια του οποιου και συνανεστητε δια της πιστεως της ενεργειας του Θεου 
οστις ανεστησεν αυτον εκ των νεκρων 
 (Α Πετρ γ/21)  του οποιου αντιτυπον ον το βαπτισμα σωζει και ημας την σημερον ουχι αποβολη της ακαθαρσιας της σαρκος αλλα 
μαρτυρια της αγαθης συνειδησεως εις Θεον δια της αναστασεως του Ιησου Χριστου 
ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
 (Μαλ β/14-16) και λεγετε δια τι διοτι ο Κυριος εσταθη μαρτυς μεταξυ σου και της γυναικος της νεοτητος σου προς την οποιαν συ 
εφερθης δολιως ενω αυτη ειναι η συζυγος σου και η γυνη της συνθηκης σου 15 και δεν εκαμεν ο Θεος ενα και ομως αυτος ειχεν … 
 (Ματθ ε/31) ερρεθη προς τουτοις οτι οστις χωρισθη την γυναικα αυτου ας δωση εις αυτην διαζυγιον 32  εγω ομως σας λεγω οτι 
οστις χωρισθη την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας καμνει αυτην να μοιχευηται και οστις λαβη γυναικα κεχωρισμενην γινεται 
μοιχος 
 (Ματθ ιθ/3-12) και ηλθον προς αυτον οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες προς αυτον συγχωρειται εις τον ανθρωπον να 
χωρισθη την γυναικα αυτου δια πασαν αιτιαν 4  ο δε αποκριθεις ειπε προς αυτους δεν ανεγνωσατε οτι ο πλασας απ αρχης αρσεν … 
 (Μαρκ ι/2-12) και προσελθοντες οι φαρισαιοι ηρωτησαν αυτον αν συγχωρηται εις ανδρα να χωρισθη την γυναικα αυτου πειραζοντες 
αυτόν… 
 (Λουκ ις/18)  πας οστις χωριζεται την γυναικα αυτου και νυμφευεται αλλην μοιχευει και πας οστις νυμφευεται κεχωρισμενην απο 
ανδρος μοιχευει 
 (Ρωμ ζ/2)  διοτι η υπανδρος γυνη ειναι δεδεμενη δια του νομου με τον ανδρα ζωντα εαν δε αποθανη ο ανηρ απαλλαττεται απο του 
νομου του ανδρος 3  αρα λοιπον εαν ζωντος του ανδρος συζευχθη με αλλον ανδρα θελει εισθαι μοιχαλις εαν ομως αποθανη ο ανηρ ειναι 
ελευθερα απο του νομου ωστε να μη ηναι μοιχαλις εαν συζευχθη με αλλον ανδρα 
 (Α Κορ ζ/1-7)  περι δε των οσων μοι εγραψατε καλον ειναι εις τον ανθρωπον να μη εγγιση εις γυναικα 2  δια τας πορνειας ομως ας 
εχη εκαστος την εαυτου γυναικα και εκαστη ας εχη τον εαυτης ανδρα… 
 (Α Κορ ζ/10-16)  εις δε τους νενυμφευμενους παραγγελλω ουχι εγω αλλ ο Κυριος να μη χωρισθη η γυνη απο του ανδρος αυτης… 
 (Α Κορ ζ/39)  η γυνη ειναι δεδεμενη δια του νομου εφ οσον καιρον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε ο ανηρ αυτης αποθανη ειναι ελευθερα να 
υπανδρευθη με οντινα θελει μονον να γινηται τουτο εν κυριω 40  μακαριωτερα ομως ειναι εαν μεινη ουτω κατα την εμην γνωμην νομιζω 
δε οτι και εγω εχω πνευμα Θεου 
 (Εφες ε/31) δια τουτο θελει αφησει ο ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και θελει προσκολληθη εις την γυναικα αυτου και 
θελουσιν εισθαι οι δυο εις σαρκα μιαν 32  το μυστηριον τουτο ειναι μεγα εγω δε λεγω τουτο περι Χριστου και περι της εκκλησιας 
 (Εβρ ιγ/4) τιμιος εστω ο γαμος εις παντας και η κοιτη αμιαντος τους δε πορνους και μοιχους θελει κρινει ο Θεος 
∆∆ΙΙΩΩΓΓΜΜΟΟΙΙ  

∆ΙΩΓΜΟΣ 
  (Ησα να/7) ακουσατε μου σεις οι γνωριζοντες δικαιοσυνην λαε εν τη καρδια του οποιου ειναι ο νομος μου μη φοβεισθε τον 
ονειδισμον των ανθρωπων μηδε ταραττεσθε εις τας υβρεις αυτων 
 (Ματθ ε/10) μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης διοτι αυτων ειναι η βασιλεια των ουρανων 11  μακαριοι εισθε οταν σας 
ονειδισωσι και διωξωσι και ειπωσιν εναντιον σας παντα κακον λογον ψευδομενοι ενεκεν εμου 12  χαιρετε και αγαλλιασθε διοτι ο μισθος 
σας ειναι πολυς εν τοις ουρανοις επειδη ουτως εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων 
 (Λουκ ιβ/51)  νομιζετε οτι ηλθον να δωσω ειρηνην εν τη γη ουχι σας λεγω αλλα διαχωρισμον 52  διοτι απο του νυν θελουσιν εισθαι 
πεντε εν οικω ενι διακεχωρισμενοι οι τρεις κατα των δυο και οι δυο κατα των τριων 53  θελει διαχωρισθη πατηρ κατα υιου και υιος 
κατα πατρος μητηρ κατα θυγατρος και θυγατηρ κατα μητρος πενθερα κατα της νυμφης αυτης και νυμφη κατα της πενθερας αυτης 
 (Ιωαν ιε/18)  εαν ο κοσμος σας μιση εξευρετε οτι εμε προτερον υμων εμισησεν 19  εαν ησθε εκ του κοσμου ο κοσμος ηθελεν αγαπα 
το ιδικον του επειδη ομως δεν εισθε εκ του κοσμου αλλ εγω σας εξελεξα εκ του κοσμου δια τουτο σας μισει ο κοσμος 20  ενθυμεισθε 
τον λογον τον οποιον εγω ειπον προς εσας δεν ειναι δουλος μεγαλητερος του Κυριου αυτου εαν εμε εδιωξαν και σας θελουσι διωξει εαν 
τον λογον μου εφυλαξαν και τον υμετερον θελουσι φυλαξει 21  αλλα ταυτα παντα θελουσι καμει εις εσας δια το ονομα μου διοτι δεν 
εξευρουσι τον πεμψαντα με 
 (Ρωμ η/35)  τις θελει μας χωρισει απο της αγαπης του Χριστου θλιψις η στενοχωρια η διωγμος η πεινα η γυμνοτης η κινδυνος η 
μαχαιρα 
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 (Γαλ ς/12) οσοι θελουσι να αρεσκωσι κατα την σαρκα ουτοι σας αναγκαζουσι να περιτεμνησθε μονον δια να μη διωκωνται δια τον 
σταυρον του Χριστου 
 (Φιλ α/29)  διοτι εις εσας εχαρισθη το υπερ Χριστου ου μονον το να πιστευητε εις αυτον αλλα και το να πασχητε υπερ αυτου 
εχοντες τον αυτον αγωνα οποιον ειδετε εν εμοι και τωρα ακουετε εν εμοι 
 ( Β Θεσ α/4)  ωστε ημεις αυτοι καυχωμεθα δια σας εν ταις εκκλησιαις του Θεου δια την υπομονην σας και πιστιν εν πασι τοις 
διωγμοις υμων και ταις θλιψεσι τας οποιας υποφερετε  
 (Β Τιμ γ/10) συ ομως παρηκολουθησας την διδασκαλια μου, την διαγωγην, την προθεσιν, την πιστιν, την μακροθυμιαν, την αγαπην, 
την υπομονην, 11 τους διωγμους, τα παθηματα, οποια μοι συνεβησαν εν αντιοχεια, εν ικονιω, εν λυστροις, οποιους διωγμους υπεφερα και 
εκ παντων με ηλευθερωσεν ο Κυριος 12 και παντες δε οι θελοντες να ζωσιν ευσεβως εν Χριστω Ιησου θελουσι διωχθη 
 (Α Πετρ γ/13-17)  και τις θελει σας κακοποιησει εαν γεινητε μιμηται του αγαθου 14  αλλ εαν και πασχητε δια την δικαιοσυνην εισθε 
μακαριοι τον δε φοβον αυτων μη φοβηθητε μηδε ταραχθητε 15  αλλα αγιασατε Κυριον τον Θεον εν ταις καρδιαις υμων και εστε … 
 (Α Πετρ δ/19)  ωστε και οι πασχοντες κατα το θελημα του Θεου ας εμπιστευωνται τας εαυτων ψυχας εις αυτον ως εις πιστον 
δημιουργον εν αγαθοποιια 
 (Α Ιωαν γ/13)  μη θαυμαζετε αδελφοι μου αν ο κοσμος σας μιση 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 
 (Ψαλμ ρκγ/3) ελεησον ημας Κυριε ελεησον ημας διοτι εχορτασθημεν σφοδρα απο εξουδενωσεως 4 καθ υπερβολην εχορτασθη η 
ψυχη ημων απο της υβρεως των τρυφωντων απο της εξουδενωσεως των υπερηφανων 

ΟΝΕΙ∆ΙΣΜΟΣ/ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ 
 (Ψαλμ ριθ/51) οι υπερηφανοι με εχλευαζον σφοδρα αλλ εγω απο του νομου σου δεν εξεκλινα 
 (Ματθ ε/11)  μακαριοι εισθε οταν σας ονειδισωσι και διωξωσι και ειπωσιν εναντιον σας παντα κακον λογον ψευδομενοι ενεκεν εμου 
 (Λουκ ς/22)  μακαριοι εισθε οταν σας μισησωσιν οι ανθρωποι και οταν σας αφορισωσι και ονειδισωσι και εκβαλωσι το ονομα σας ως 
κακον ενεκεν του υιου του ανθρωπου 23  χαιρετε εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε διοτι ιδου ο μισθος σας ειναι πολυς εν τω ουρανω 
επειδη ουτως επραττον εις τους προφητας οι πατερες αυτων 
 (Α Πετρ δ/14)  εαν ονειδιζησθε δια το ονομα του Χριστου εισθε μακαριοι διοτι το πνευμα της δοξης και το του Θεου αναπαυεται εφ 
υμας κατα μεν αυτους βλασφημειται κατα δε υμας δοξαζεται 15  διοτι μηδεις υμων ας μη πασχη ως φονευς η κλεπτης η κακοποιος η ως 
περιεργαζομενος τα αλλοτρια 16  αλλ εαν πασχη ως χριστιανος ας μη αισχυνηται αλλ ας δοξαζη τον Θεον κατα τουτο 

ΥΒΡΕΙΣ 
 (Ψαλμ ρκγ/3) ελεησον ημας Κυριε ελεησον ημας διοτι εχορτασθημεν σφοδρα απο εξουδενωσεως 4 καθ υπερβολην εχορτασθη η 
ψυχη ημων απο της υβρεως των τρυφωντων απο της εξουδενωσεως των υπερηφανων 
 (Ησα να/7) ακουσατε μου σεις οι γνωριζοντες δικαιοσυνην λαε εν τη καρδια του οποιου ειναι ο νομος μου μη φοβεισθε τον 
ονειδισμον των ανθρωπων μηδε ταραττεσθε εις τας υβρεις αυτων 
 (Α Πετρ δ/3) διοτι αρκετος ειναι εις ημας ο παρελθων καιρος του βιου οτε επραξαμεν το θελημα των εθνων περιπατησαντες εν 
ασελγειαις επιθυμιαις οινοποσιαις κωμοις συμποσιοις και αθεμιτοις ειδωλολατρειαις 4  και δια τουτο παραξενευονται οτι σεις δεν 
συντρεχετε με αυτους εις την αυτην εκχειλισιν της ασωτιας και σας βλασφημουσιν 5  οιτινες θελουσιν αποδωσει λογον εις εκεινον οστις 
ειναι ετοιμος να κρινη ζωντας και νεκρους 
∆∆ΟΟΞΞΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ//ΥΥΜΜΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ 
 (Εσδρ γ/11) και εψαλλον αμοιβαιως υμνουντες και ευχαριστουντες τον Κυριον οτι αγαθος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου επι τον 
ισραηλ και πας ο λαος ηλαλαξαν αλαλαγμον μεγαν υμνουντες τον Κυριον δια την θεμελιωσιν του οικου του Κυριου 
 (Εσδρ γ/12) πολλοι δε ηλαλαξαν εν φωνη μεγαλη μετ ευφροσυνης 13 και δεν διεκρινεν ο λαος την φωνην του αλαλαγμου της 
ευφροσυνης απο της φωνης του κλαυθμου του λαου διοτι ο λαος ηλαλαζεν αλαλαγμον μεγαν και η βοη ηκουετο εως απο μακροθεν 
 (Ψαλμ κς/6) και ηδη η κεφαλη μου θελει υψωθη υπερανω των εχθρων μου των περικυκλουντων με και θελω θυσιασει εν τη σκηνη 
αυτου θυσιας αλαλαγμου θελω υμνει και θελω ψαλμωδει εις τον Κυριον 
 (Ψαλμ λγ/3) ψαλλετε εις αυτον ασμα νεον καλως σημαινετε τα οργανα σας εν αλαλαγμω 
 (Ψαλμ μζ/1) παντες οι λαοι κροτησατε χειρας αλαλαξατε εις τον Θεον εν φωνη αγαλλιασεως 
 (Ψαλμ μζ/5) ανεβη ο Θεος εν αλαλαγμω ο Κυριος εν φωνη σαλπιγγος 
 (Ψαλμ πθ/15) μακαριος ο λαος ο γινωσκων αλαλαγμον θελουσι περιπατει Κυριε εν τω φωτι του προσωπου σου 
 (Ψαλμ //ε/1) δευτε ας αγαλλιασθωμεν εις τον Κυριον ας αλαλαξωμεν εις το φρουριον της σωτηριας ημων 2 ας προφθασωμεν 
ενωπιον αυτου μετα δοξολογιας εν ψαλμοις ας αλαλαξωμεν εις αυτόν 
 (Ψαλμ //η/4) αλαλαξατε εις τον Κυριον πασα η γη ευφραινεσθε και αγαλλεσθε και ψαλμωδειτε 5 ψαλμωδειτε εις τον Κυριον εν 
κιθαρα εν κιθαρα και φωνη ψαλμωδιας 6 μετα σαλπιγγων και εν φωνη κερατινης αλαλαξατε ενωπιον του βασιλεως Κυριου 

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ 
 (Ψαλμ μγ/4) τοτε θελω εισελθει εις το θυσιαστηριον του Θεου εις τον Θεον την ευφροσυνην της αγαλλιασεως μου και θελω σε 
δοξολογει εν κιθαρα ω Θεε ο Θεος μου 
 (Ψαλμ οα/22) και εγω Θεε μου θελω δοξολογει εν τω οργανω του ψαλτηριου σε 
 (Ρωμ ιε/5) ο δε Θεος της υπομονης και της παρηγοριας ειθε να σας δωση να φρονητε το αυτο εν αλληλοις κατα Χριστον Ιησουν 6  
δια να δοξαζητε ομοθυμαδον εν ενι στοματι τον Θεον και πατερα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Ρωμ ιε/10)  και παλιν λεγει ευφρανθητε εθνη μετα του λαου αυτου 11  και παλιν αινειτε τον Κυριον παντα τα εθνη και δοξολογειτε 
αυτον παντες οι λαοι 
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 (Α Κορ ιδ/16)  διοτι εαν δοξολογησης με το πνευμα εκεινος οστις εχει ταξιν ιδιωτου πως θελει ειπει το αμην εις την ευχαριστιαν 
σου μη εξευρων τι λεγεις 17  διοτι συ μεν καλως ευχαριστεις ο αλλος ομως δεν οικοδομειται 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ/ΑΙΝΟΣ/ΨΑΛΜΩ∆ΙΑ 
 (Α Χρον ις/35) και ειπατε σωσον ημας Θεε της σωτηριας ημων και συναγαγε ημας και ελευθερωσον ημας εκ των εθνων δια να 
δοξολογωμεν το ονομα σου το αγιον και να καυχωμεθα εις την αινεσιν σου 
 (Εσδρ γ/11) και εψαλλον αμοιβαιως υμνουντες και ευχαριστουντες τον Κυριον οτι αγαθος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου επι τον 
ισραηλ και πας ο λαος ηλαλαξαν αλαλαγμον μεγαν υμνουντες τον Κυριον δια την θεμελιωσιν του οικου του Κυριου 
 (Ψαλμ κβ/3) συ δε ο αγιος κατοικεις μεταξυ των επαινων του ισραηλ 
 (Ψαλμ κς/6) και ηδη η κεφαλη μου θελει υψωθη υπερανω των εχθρων μου των περικυκλουντων με και θελω θυσιασει εν τη σκηνη 
αυτου θυσιας αλαλαγμου θελω υμνει και θελω ψαλμωδει εις τον Κυριον 
 (Ψαλμ λγ/2) υμνειτε τον Κυριον εν κιθαρα εν ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλμωδησατε εις αυτον 3 ψαλλετε εις αυτον ασμα νεον καλως 
σημαινετε τα οργανα σας εν αλαλαγμω 
 (Ψαλμ λε/18) εγω θελω σε υμνει εν μεγαλη συναξει μεταξυ πολυαριθμου λαου θελω σε υμνει 
 (Ψαλμ μζ/6) ψαλατε εις τον Θεον ψαλατε ψαλατε εις τον βασιλεα ημων ψαλατε 7 διοτι βασιλευς πασης της γης ειναι ο Θεος ψαλατε 
μετα συνεσεως 
 (Ψαλμ ν/23) ο προσφερων θυσιαν αινεσεως ουτος με δοξαζει και εις τον ευθετουντα την οδον αυτου θελω δειξει την σωτηριαν του 
Θεου 
 (Ψαλμ νζ/9) θελω σε επαινεσει Κυριε μεταξυ λαων θελω ψαλμωδει εις σε μεταξυ εθνων 
 (Ψαλμ νθ/16) εγω δε θελω ψαλλει την δυναμιν σου και το πρωι θελω υμνολογει εν αγαλλιασει το ελεος σου διοτι εγεινες προπυργιον 
μου και καταφυγιον εν τη ημερα της θλιψεως μου 17 ω δυναμις μου σε θελω ψαλμωδει διοτι συ Θεε εισαι το προπυργιον μου ο Θεος του 
ελεους μου  
 (Ψαλμ ξς/1-8) αλαλαξατε εις τον Θεον πασα η γη 2 ψαλατε την δοξαν του ονοματος αυτου καμετε ενδοξον τον υμνον αυτου 3 ειπατε 
προς τον Θεον ποσον ειναι φοβερα τα εργα σου δια το μεγεθος της δυναμεως σου υποκρινονται υποταγην εις σε οι εχθροι σου 4 πασα … 
 (Ψαλμ ξθ/30) θελω αινεσει το ονομα του Θεου εν ωδη και θελω μεγαλυνει αυτον εν υμνοις 31 τουτο βεβαιως θελει αρεσει εις τον 
Κυριον υπερ μοσχον νεον εχοντα κερατα και οπλας 
 (Ψαλμ οα/22) και εγω Θεε μου θελω δοξολογει εν τω οργανω του ψαλτηριου σε και την αληθειαν σου εις σε θελω ψαλμωδει εν 
κιθαρα αγιε του ισραηλ 23 θελουσιν αγαλλεσθαι τα χειλη μου οταν εις σε ψαλμωδω και η ψυχη μου την οποιαν ελυτρωσας 
 (Ψαλμ //β/1) ψαλμος ωδης δια την ημεραν του σαββατου αγαθον το να δοξολογη τις τον Κυριον και να ψαλμωδη εις το ονομα σου 
υψιστε 2 να αναγγελλη το πρωι το ελεος σου και την αληθειαν σου πασαν νυκτα 3 με δεκαχορδον οργανον και με ψαλτηριον με ωδην και 
κιθαραν 
 (Ψαλμ //η/4) αλαλαξατε εις τον Κυριον πασα η γη ευφραινεσθε και αγαλλεσθε και ψαλμωδειτε 5 ψαλμωδειτε εις τον Κυριον εν 
κιθαρα εν κιθαρα και φωνη ψαλμωδιας 6 μετα σαλπιγγων και εν φωνη κερατινης αλαλαξατε ενωπιον του βασιλεως Κυριου 
 (Ψαλμ ρμζ/1) αινειτε τον Κυριον διοτι ειναι καλον να ψαλλωμεν εις τον Θεον ημων διοτι ειναι τερπνον η αινεσις πρεπουσα 
 (Ψαλμ ρμζ/7) ψαλατε εις τον Κυριον ευχαριστουντες ψαλμωδειτε εις τον Θεον ημων εν κιθαρα 
 (Ψαλμ ρμθ/1) αινειτε τον Κυριον ψαλατε εις τον Κυριον ωδην νεαν την αινεσιν αυτου εν τη συναξει των οσιων 2 ας ευφραινεται ο 
ισραηλ εις τον ποιητην αυτου οι υιοι της σιων ας αγαλλωνται εις τον βασιλεα αυτων 3 ας αινωσι το ονομα αυτου χοροστατουντες εν 
τυμπανω και κιθαρα ας ψαλμωδωσιν εις αυτόν 
 (Ψαλμ ρν) 
 (Μαρκ ιδ/26)  και αφου υμνησαν εξηλθον εις το ορος των ελαιων 
 (Ρωμ ιε/9) και δια να δοξασωσι τα εθνη τον Θεον δια το ελεος αυτου καθως ειναι γεγραμμενον δια τουτο θελω σε υμνει μεταξυ των 
εθνων και εις το ονομα σου θελω ψαλλει 10  και παλιν λεγει ευφρανθητε εθνη μετα του λαου αυτου 11  και παλιν αινειτε τον Κυριον 
παντα τα εθνη και δοξολογειτε αυτον παντες οι λαοι 
 (Εφεσ ε/19) λαλουντες μεταξυ σας με ψαλμους και υμνους και ωδας πνευματικας αδοντες και ψαλλοντες εν τη καρδια υμων εις τον 
Κυριον 
 (Κολ γ/16)  ο λογος του Χριστου ας κατοικη εν υμιν πλουσιως μετα πασης σοφιας διδασκοντες και νουθετουντες αλληλους με 
ψαλμους και υμνους και ωδας πνευματικας εν χαριτι ψαλλοντες εκ της καρδιας υμων προς τον Κυριον 
 (Ιακ ε/13)  κακοπαθει τις μεταξυ σας ας προσευχηται ευθυμει τις ας ψαλλη 
ΕΕΚΚΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ  
 (Δευτ δ/29) και εκειθεν θελετε εκζητησει Κυριον τον Θεον σας και θελετε ευρει αυτον οταν εκζητησητε αυτον εξ ολης της καρδιας 
σας και εξ ολης της ψυχης σας 
 (Α Σαμ κγ/2) και ηρωτησεν ο δαβιδ τον Κυριον λεγων να υπαγω και να παταξω τους φιλισταιους τουτους και ειπεν ο Κυριος προς 
τον δαβιδ υπαγε και παταξον τους φιλισταιους και σωσον την κεειλα 
 (Α Σαμ κγ/4) και ηρωτησε παλιν ο δαβιδ εκ δευτερου τον Κυριον και απεκριθη προς αυτον ο Κυριος και ειπε σηκωθητι καταβα εις 
κεειλα διοτι θελω παραδωσει τους φιλισταιους εις την χειρα σου 
 (Α Σαμ κγ/9-12) και εμαθεν ο δαβιδ οτι ο σαουλ εμηχανευετο κακον εναντιον αυτου και ειπε προς τον αβιαθαρ τον ιερεα φερε 
ενταυθα το εφοδ 10 και ειπεν ο δαβιδ Κυριε Θεε του ισραηλ μετα βεβαιοτητος ηκουσεν ο δουλος σου οτι ο σαουλ ζητει να ελθη εις… 
 (Β Σαμ β/1) μετα δε ταυτα ηρωτησεν ο δαβιδ τον Κυριον λεγων να αναβω εις τινα των πολεων ιουδα ο δε Κυριος ειπε προς αυτον 
αναβα και ειπεν ο δαβιδ που να αναβω ο δε ειπεν εις χεβρων 
 (Β Σαμ ε/19) και ερωτησεν ο δαβιδ τον Κυριον λεγων να αναβω προς τους φιλισταιους θελεις παραδωσει αυτους εις την χειρα μου 
και ειπεν ο Κυριος προς τον δαβιδ αναβα διοτι βεβαιως θελω παραδωσει τους φιλισταιους εις την χειρα σου 
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 (Β Σαμ ε/23) και οτε ηρωτησεν ο δαβιδ τον Κυριον ειπε μη αναβης στρεψον οπισω αυτων και επιπεσον επ αυτους απεναντι των 
συκαμινων 
 (Β Σαμ κα/1) εγεινε δε πεινα εν ταις ημεραις του δαβιδ τρια ετη κατα συνεχειαν και ηρωτησεν ο δαβιδ τον Κυριον και ο Κυριος 
απεκριθη τουτο εγεινεν εξ αιτιας του σαουλ και του φονικου οικου αυτου διοτι εθανατωσε τους γαβαωνιτας 
 (Α Χρον ις/10) ας ευφραινηται η καρδια των εκζητουντων τον Κυριον 11 ζητειτε τον Κυριον και την δυναμιν αυτου εκζητειτε το 
προσωπον αυτου διαπαντος 
 (Α Χρον κβ/19) δοτε λοιπον την καρδιαν σας και την ψυχην σας εις το να ζητητε Κυριον τον Θεον σας και σηκωθητε και 
οικοδομησατε το αγιαστηριον Κυριου του Θεου 
 (Α Χρον κη/9) εαν εκζητης αυτον θελει ευρισκεσθαι υπο σου εαν ομως εγκαταλιπης αυτον θελει σε απορριψει δια παντος 
 (Β Χρον ιδ/4) και ειπε προς τον ιουδαν να εκζητωσι Κυριον τον Θεον των πατερων αυτων και να καμνωσι τον νομον και τας 
εντολας 
 (Β Χρον ιε/2) ο Κυριος ειναι με σας οταν σεις εισθε μετ αυτου και εαν εκζητητε αυτον θελει ευρεθη εις εσας εαν ομως 
εγκαταλειψητε αυτον θελει σας εγκαταλειψει  3 πολυν μεν καιρον εσταθη ο ισραηλ χωρις του αληθινου Θεου και χωρις ιερεως 
διδασκοντος και χωρις νομου 4 οτε ομως εν τη στενοχωρια αυτων επεστρεψαν εις Κυριον τον Θεον του ισραηλ και εξεζητησαν αυτον 
ευρεθη εις αυτους 
 (Β Χρον ιθ/3) πλην ευρεθησαν εν σοι καλα πραγματα καθοτι αφηρεσας τα αλση απο της γης και κατευθυνας την καρδιαν σου εις το 
να εκζητης τον Θεον 
 (Β Χρον κς/5) και εξεζητει τον Θεον εν ταις ημεραις του ζαχαριου του νοημονος εις τας ορασεις του Θεου και οσον καιρον 
εξεζητει τον Κυριον ευωδονεν αυτον ο Θεος 
 (Β Χρον λα/21) και εις παν εργον το οποιον ηρχισεν εις την υπηρεσιαν του οικου του Θεου και εις τον νομον και εις τα 
προσταγματα εκζητων τον Θεον αυτου εκαμνεν αυτο εξ ολης της καρδιας αυτου και ευωδουτο 
 (Εσδρ ς/21) και εφαγον οι υιοι ισραηλ οι επιστρεψαντες απο της αιχμαλωσιας και παντες οι χωρισθεντες προς αυτους απο της 
ακαθαρσιας των εθνων της γης δια να εκζητησωσι Κυριον τον Θεον του ισραηλ 
 (Εσδρ ζ/10) επειδη ο εσδρας ειχεν ετοιμασει την καρδιαν αυτου εις το να εκζητη τον νομον του Κυριου και να εκτελη και να διδασκη 
εις τον ισραηλ διαταγματα και κρισεις 
 (Ψαλμ θ/10) και θελουσιν ελπισει επι σε οι γνωριζοντες το ονομα σου διοτι δεν εγκατελιπες τους εκζητουντας σε Κυριε 
 (Ψαλμ ι/4) ο ασεβης δια την αλαζονειαν του προσωπου αυτου δεν θελει εκζητησει τον Κυριον παντες οι διαλογισμοι αυτου ειναι οτι 
δεν υπαρχει Θεος 
 (Ψαλμ ιδ/2) ο Κυριος διεκυψεν εξ ουρανου επι τους υιους των ανθρωπων δια να ιδη εαν ηναι τις εχων συνεσιν εκζητων τον Θεον 
 (Ψαλμ κβ/26) οι τεθλιμμενοι θελουσι φαγει και θελουσι χορτασθη θελουσιν αινεσει τον Κυριον οι εκζητουντες αυτον η καρδια σας 
θελει ζη εις τον αιωνα 
 (Ψαλμ λδ/4) εξεζητησα τον Κυριον και επηκουσε μου και εκ παντων των φοβων μου με ηλευθερωσεν 
 (Ψαλμ λδ/10) οι πλουσιοι πτωχευουσι και πεινωσιν αλλ οι εκζητουντες τον Κυριον δεν στερουνται ουδενος αγαθου 
 (Ψαλμ νγ/2) ο Θεος εξ ουρανου διεκυψεν επι τους υιους των ανθρωπων δια να ιδη εαν ηναι τις εχων συνεσιν εκζητων τον Θεον 
 (Ψαλμ ογ/28) αλλα δι εμε το να προσκολλωμαι εις τον Θεον ειναι το αγαθον μου εθεσα την ελπιδα μου επι Κυριον τον Θεον δια να 
κηρυττω παντα τα εργα σου 
 (Ψαλμ οζ/34) οτε εθανατονεν αυτους τοτε εξεζητουν αυτον και επεστρεφον και απο ορθρου προσετρεχον εις τον Θεον 
 (Ψαλμ ρε/3) ας ευφραινεται η καρδια των εκζητουντων τον Κυριον 4 ζητειτε τον Κυριον και την δυναμιν αυτου εκζητειτε το 
προσωπον αυτου διαπαντος 
 (Ψαλμ ριθ/2) μακαριοι οι φυλαττοντες τα μαρτυρια αυτου οι εκζητουντες αυτον εξ ολης καρδιας 
 (Ψαλμ ριθ/45) και θελω περιπατει εν ευρυχωρια διοτι εξεζητησα τας εντολας σου 
 (Ψαλμ ριθ/112) εκλινα την καρδιαν μου εις το να καμνω τα διαταγματα σου παντοτε μεχρι τελους 
 (Παρ η/17) εγω τους εμε αγαπωντας αγαπω και οι ζητουντες με θελουσι με ευρει 
 (Παρ η/34) μακαριος ο ανθρωπος οστις μου ακουση αγρυπνων καθ ημεραν εν ταις πυλαις μου περιμενων εις τους παραστατας των 
θυρων μου 35 διοτι οστις ευρη εμε θελει ευρει και θελει λαβει χαριν παρα Κυριου 
 (Ησα λα/1) ουαι εις τους καταβαινοντας εις αιγυπτον δια βοηθειαν και επιστηριζομενους επι ιππους και θαρρουντας επι αμαξας 
διοτι ειναι πολυαριθμοι και επι ιππεις διοτι ειναι πολυ δυνατοι και δεν αποβλεπουσιν εις τον αγιον του ισραηλ και τον Κυριον δεν 
εκζητουσι 
 (Ησα νε/6) ζητειτε τον Κυριον ενοσω δυναται να ευρεθη επικαλεισθε αυτον ενοσω ειναι πλησιον 
 (Ιερ κθ/12) τοτε θελετε κραξει προς εμε και θελετε υπαγει και προσευχηθη εις εμε και θελω σας εισακουσει 13 και θελετε με 
ζητησει και ευρει οταν με εκζητησητε εξ ολης της καρδιας υμων 14 και θελω ευρεθη απο σας λεγει Κυριος 
 (Θρην γ/25) αγαθος ο Κυριος εις τους προσμενοντας αυτον εις την ψυχην την εκζητουσαν αυταν 
 (Ωσηε ι/12) διοτι ειναι καιρος να εκζητησητε τον Κυριον εωσου ελθη και επισταλαξη δικαιοσυνην εφ υμας 
 (Σοφ α/4) και θελω εκτεινει την χειρα μου επι τον ιουδαν και επι παντας τους κατοικους της ιερουσαλημ και θελω εξολοθρευσει το 
υπολοιπον του βααλ απο του τοπου τουτου και το ονομα των ειδωλοθυτων μετα των ιερεων 5 και τους προσκυνουντας επι των 
δωματων την στρατιαν του ουρανου και τους προσκυνουντας και ομνυοντας εις τον Κυριον και τους ομνυοντας εις τον μαλχομ 6 και τους 
εκκλινοντας απο οπισθεν του Κυριου και τους μη ζητουντας τον Κυριον μηδε εξερευνωντας αυτόν 
 (Σοφ β/3) ζητειτε τον Κυριον παντες οι πραεις της γης οι εκτελεσαντες τας κρισεις αυτου ζητειτε δικαιοσυνην ζητειτε πραοτητα 
ισως σκεπασθητε εν τη ημερα της οργης του Κυριου 
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 (Σοφ γ/1) ουαι η παραδεδειγματισμενη και μεμολυσμενη η πολις η καταθλιβουσα 2 δεν υπηκουσεν εις την φωνην δεν εδεχθη 
διορθωσιν δεν ηλπισεν επι τον Κυριον δεν επλησιασεν εις τον Θεον αυτης 
ΕΕΛΛΕΕΗΗΜΜΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ//ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΗΗ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ 
 (Ψαλμ λζ/21) δανειζεται ο ασεβης και δεν αποδιδει ο δε δικαιος ελεει και διδει  
 (Ψαλμ λζ/26) ολην την ημεραν ελεει και δανειζει και το σπερμα αυτου ειναι εις ευλογιαν  
 (Ψαλμ ριβ/5) ο καλος ανθρωπος ελεει και δανειζει οικονομει τα πραγματα αυτου εν κρισει  
 (Ψαλμ ριβ/9) εσκορπισεν εδωκεν εις τους πενητας η δικαιοσυνη αυτου μενει εις τον αιωνα το κερας αυτου θελει υψωθη εν δοξη 
 (Παρ ιδ/21) ο καταφρονων τον πλησιον αυτου αμαρτανει ο δε ελεων τους πτωχους ειναι μακαριος 
 (Παρ ιδ/31) ο καταθλιβων τον πενητα ονειδιζει τον ποιητην αυτου ο δε τιμων αυτον ελεει τον πτωχον 
 (Παρ ιθ/17) ο ελεων πτωχον δανειζει εις τον Κυριον και θελει γεινει εις αυτον η ανταποδοσις αυτου 
 (Παρ κβ/9) ο εχων ομμα αγαθον θελει ευλογηθη διοτι διδει εκ του αρτου αυτου εις τον πτωχον 
 (Παρ κη/27) οστις διδει εις τους πτωχους δεν θελει ελθει εις ενδειαν αλλ οστις αποστρεφει τους οφθαλμους αυτου θελει εχει 
πολλας καταρας 
 (Ματθ ε/7)  μακαριοι οι ελεημονες διοτι αυτοι θελουσιν ελεηθη 
 (Ματθ ς/1-4) προσεχετε να μη καμνητε την ελεημοσυνην σας εμπροσθεν των ανθρωπων δια να βλεπησθε υπ αυτων ει δε μη δεν 
εχετε μισθον πλησιον του πατρος σας του εν τοις ουρανοις 2  οταν λοιπον καμνης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου … 
 (Μαρκ ιδ/7) διοτι τους πτωχους παντοτε εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε να ευεργετησητε αυτους εμε ομως παντοτε 
δεν εχετε 
 (Λουκ γ/11) ο εχων δυο χιτωνας ας μεταδωση εις τον μη εχοντα και ο εχων τροφας ας καμη ομοιως 
 (Λουκ ς/38)  διδετε και θελει δοθη εις εσας μετρον καλον πεπιεσμενον και συγκεκαθισμενον και υπερεκχυνομενον θελουσι δωσει 
εις τον κολπον σας διοτι με το αυτο μετρον με το οποιον μετρειτε θελει αντιμετρηθη εις εσας 
 (Λουκ ιβ/33)  πωλησατε τα υπαρχοντα σας και δοτε ελεημοσυνην καμετε εις εαυτους βαλαντια τα οποια δεν παλαιουνται θησαυρον 
εν τοις ουρανοις οστις δεν εκλειπει οπου κλεπτης δεν πλησιαζει ουδε ο σκωληξ διαφθειρει 34  διοτι οπου ειναι ο θησαυρος σας εκει 
θελει εισθαι και η καρδια σας 
 (Πραξ ι/2) ευσεβης και φοβουμενος τον Θεον μετα παντος του οικου αυτου οστις και εκαμνεν ελεημοσυνας εις τον λαον πολλας και 
εδεετο του Θεου διαπαντος 
 (Πραξ κ/34) σεις δε αυτοι εξευρετε οτι εις τας χρειας μου και εις τους οντας μετ εμου αι χειρες αυται υπηρετησαν 35  κατα παντα 
υπεδειξα εις εσας οτι ουτω κοπιαζοντες πρεπει να βοηθητε τους ασθενεις και να ενθυμησθε τους λογους του Κυριου Ιησου οτι αυτος 
ειπε μακαριον ειναι να διδη τις μαλλον παρα να λαμβανη 
 (Ρωμ ιβ/8) ο ελεων ας ελεη εν ιλαροτητι 
 (Ιουδ α/22) και αλλους μεν ελεειτε καμνοντες διακρισιν 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 (Α Χρον κθ/9) εχαρη δε ο λαος διοτι επροθυμηθησαν επειδη με πληρη καρδιαν προσεφεραν αυτοπροαιρετως εις τον Κυριον και ο 
βασιλευς δαβιδ ετι εχαρη χαραν μεγαλην 
 (Μαρκ ιβ/43)  και προσκαλεσας τους μαθητας αυτου λεγει προς αυτους αληθως σας λεγω οτι η χηρα αυτη η πτωχη εβαλε 
περισσοτερον παντων οσοι εβαλον εις το γαζοφυλακιον 44  διοτι παντες εκ του περισσευοντος εις αυτους εβαλον αυτη ομως εκ του 
υστερηματος αυτης εβαλε παντα οσα ειχεν ολην την περιουσιαν αυτης 
 (Λουκ κα/3) και ειπεν αληθως σας λεγω οτι η πτωχη αυτη χηρα εβαλε περισσοτερον παντων 4  διοτι απαντες ουτοι εκ του 
περισσευματος αυτων εβαλον εις τα δωρα του Θεου αυτη ομως εκ του υστερηματος αυτης εβαλεν ολην την περιουσιαν οσην ειχε 
 (Πραξ δ/34-37) επειδη ουδε ητο τις μεταξυ αυτων ενδεης διοτι οσοι ησαν κτητορες αγρων η οικιων πωλουντες εφερον τας τιμας 
των πωλουμενων 35  και εθετον εις τους ποδας των αποστολων και διεμοιραζετο εις εκαστον κατα την χρειαν την οποιαν ειχε … 
 (Ρωμ ιβ/13) εις τας χρειας των αγιων μεταδιδοντες 
 (A Κορ ις/1)  περι δε της συνεισφορας της υπερ των αγιων καθως διεταξα εις τας εκκλησιας της γαλατιας ουτω καμετε και σεις 2  
κατα την πρωτην της εβδομαδος εκαστος υμων ας εναποθετη παρ εαυτω θησαυριζων οτι αν ευπορη ωστε οταν ελθω να μη συναγωνται 
τοτε συνεισφοραι 
 (Β Κορ η/1-θ/25) γνωστοποιουμεν δε εις εσας αδελφοι την χαριν του Θεου την δεδομενην εις τας εκκλησιας της μακεδονιας… 
 (Φιλ δ/15-19)  εξευρετε δε και σεις φιλιππησιοι οτι εν αρχη του ευαγγελιου οτε εξηλθον απο μακεδονιας ουδεμια εκκλησια 
συνεκοινωνησε μετ εμου περι δοσεως και ληψεως ειμη σεις μονοι… 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 (Ιώβ κθ/12-17) διοτι ηλευθερουν τον πτωχον βοωντα και τον ορφανον τον μη εχοντα βοηθον 13 η ευλογια του απολλυμενου 
ηρχετο επ εμε και την καρδιαν της χηρας ευφραινον 14 εφορουν δικαιοσυνην και ενεδυομην την ευθυτητα μου ως επενδυτην και … 
 (Ψαλμ μα/1) μακαριος ο επιβλεπων εις τον πτωχον εν ημερα θλιψεως θελει ελευθερωσει αυτον ο Κυριος 2 ο Κυριος θελει φυλαξει 
αυτον και διατηρησει την ζωην αυτου μακαριος θελει εισθαι επι της γης και δεν θελεις παραδωσει αυτον εις την επιθυμιαν των εχθρων 
αυτου 3 ο Κυριος θελει ενδυναμονει αυτον επι της κλινης της ασθενειας εν τη αρρωστια αυτου συ θελεις στρονει ολην την κλινην αυτου 
 (Παρ γ/27) μη αρνηθης το καλον προς εκεινους εις τους οποιους πρεπει οταν ηναι εν τη χειρι σου να καμνης αυτο 28 μη ειπης 
προς τον πλησιον σου υπαγε και επαναστρεψον και αυριον θελω σοι δωσει ενω εχεις τουτο παρα σεαυτω 
 (Παρ ια/17) ο ελεημων ανθρωπος αγαθοποιει την ψυχην αυτου ο δε ανελεημων θλιβει την σαρκα αυτου 
 (Παρ ια/24) οι μεν σκορπιζουσι και ομως περισσευονται οι δε παρα το δεον φειδονται και ομως ερχονται εις ενδειαν 25 η 
αγαθοποιος ψυχη θελει παχυνθη και οστις ποτιζει θελει ποτισθη και αυτος 
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 (Λουκ ιδ/12)  ελεγε δε και προς εκεινον οστις προσεκαλεσεν αυτον οταν καμνης γευμα η δειπνον μη προσκαλει τους φιλους σου 
μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι σε αντικαλεσωσι και γεινη εις σε 
ανταποδοσις 13  αλλ οταν καμνης υποδοχην προσκαλει πτωχους βεβλαμμενους χωλους τυφλους 14  και θελεις εισθαι μακαριος διοτι 
δεν εχουσι να σοι ανταποδωσωσιν επειδη η ανταποδοσις θελει γεινει εις σε εν τη αναστασει των δικαιων 
 (Ρωμ ιβ/13) εις τας χρειας των αγιων μεταδιδοντες 
 (Α Ιωαν γ/17)  οστις ομως εχη τον βιον του κοσμου και θεωρη τον αδελφον αυτου οτι εχει χρειαν και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ 
αυτου πως η αγαπη του Θεου μενει εν αυτω 18  τεκνια μου μη αγαπωμεν με λογον μηδε με γλωσσαν αλλα με εργον και αληθειαν 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 
 (Παρ γ/9) τιμα τον Κυριον απο των υπαρχοντων σου και απο των απαρχων παντων των γεννηματων σου 10 και θελουσιν εμπλησθη 
αι σιτοθηκαι σου απο αφθονιας και οι ληνοι σου θελουσιν εκχειλιζει απο νεου οινου 
ΕΕΞΞΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  
 (Ψαλμ λβ/5) την αμαρτιαν μου εφανερωσα προς σε και την ανομιαν μου δεν εκρυψα ειπα εις τον Κυριον θελω εξομολογηθη τας 
παραβασεις μου και συ συνεχωρησας την ανομιαν της αμαρτιας μου 
 (Ψαλμ να/1-12) ελεησον με ω Θεε κατα το ελεος σου κατα το πληθος των οικτιρμων σου εξαλειψον τα ανομηματα μου 2 πλυνον με 
μαλλον και μαλλον απο της ανομιας μου και απο της αμαρτιας μου καθαρισον με… 
 (Εσδρ ι/1) ενω δε ο εσδρας προσηυχετο και εξωμολογειτο κλαιων και πεπτωκως εμπροσθεν του οικου του Θεου 
 (Εσδρ ι/11) τωρα λοιπον εξομολογηθητε προς Κυριον τον Θεον των πατερων σας και καμετε το θελημα αυτου 
 (Παρ κη/13) ο κρυπτων τας αμαρτιας αυτου δεν θελει ευοδωθη ο δε εξομολογουμενος και παραιτων αυτας θελει ελεηθη 
 (Ματθ γ/6) και εβαπτιζοντο εν τω ιορδανη υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων 
 (Πραξ ιθ/18) και πολλοι των πιστευσαντων ηρχοντο εξομολογουμενοι και φανερονοντες τας πραξεις αυτων 
 (Ιακ ε/16)  εξομολογεισθε εις αλληλους τα πταισματα σας 
ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΑΑ  ΟΟΠΠΙΙΣΣΩΩ  
 (Ψαλμ ιη/21) διοτι εφυλαξα τας οδους του Κυριου και δεν ησεβησα εκκλινας απο του Θεου μου  22 διοτι πασαι αι κρισεις αυτου 
ησαν εμπροσθεν μου και τα διαταγματα αυτου δεν απεμακρυνα απ εμου 23 και εσταθην αμεμπτος προς αυτον και εφυλαχθην απο της 
ανομιας μου 
 (Γαλ δ/8) αλλα τοτε μεν μη γνωριζοντες τον Θεον εδουλευσατε εις τους μη φυσει οντας θεους 9  τωρα δε αφου εγνωρισατε τον 
Θεον μαλλον δε εγνωρισθητε υπο του Θεου πως επιστρεφετε παλιν εις τα ασθενη και πτωχα στοιχεια εις τα οποια παλιν ως προτερον 
θελετε να δουλευητε 
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  
 (Ματθ γ/8)  καμετε λοιπον καρπους αξιους της μετανοιας 
 (Ρωμ β/6)  οστις θελει αποδωσει εις εκαστον κατα τα εργα αυτου 7  εις μεν τους ζητουντας δι υπομονης εργου αγαθου δοξαν και 
τιμην και αφθαρσιαν ζωην αιωνιον 
 (Εφεσ β/10) διοτι αυτου ποιημα ειμεθα κτισθεντες εν Χριστω Ιησου προς εργα καλα τα οποια προητοιμασεν ο Θεος δια να 
περιπατησωμεν εν αυτοις 
 (Β Τιμ γ/15) και οτι απο βρεφους γνωριζεις τα ιερα γραμματα, τα δυναμενα να σε σοφισωσιν εις σωτηριαν δια της πιστεως της εν 
Χριστω Ιησου. 16 ολη η γραφη ειναι θεοπνευστος, και ωφελιμος προς διδασκαλια, προς ελεγχον, προς επανορθωσιν, προς εκπαιδευσιν 
την μετα της δικαιοσυνης 17 δια να ηναι τελειος ο ανθρωπος του Θεου, ητοιμασμενος εις παν εργον αγαθον 
 (Τιτ β/14) οστις εδωκεν εαυτον υπερ ημων δια να μας λυτρωση απο πασης ανομιας και να μας καθαριση εις εαυτον λαον εκλεκτον 
ζηλωτην καλων εργων 
 (Τιτ γ/8) πιστος ο λογος και θελω ταυτα να διαβεβαιοις δια να φροντιζωσιν οι πιστευσαντες εις τον Θεον να προιστανται καλων 
εργων ταυτα ειναι τα καλα και ωφελιμα εις τους ανθρωπους 
 (Τιτ γ/14)  ας μανθανωσι δε και οι ημετεροι να προιστανται καλων εργων εις τας αναγκαιας χρειας δια να μη ηναι ακαρποι 
 (Ιακ β/14-26) τι το οφελος αδελφοι μου εαν λεγη τις οτι εχει πιστιν και εργα δεν εχη μηπως η πιστις δυναται να σωση αυτον 15  
εαν δε αδελφος η αδελφη γυμνοι υπαρχωσι και στερωνται της καθημερινης τροφης 16  και ειπη τις εξ υμων προς αυτους… 
ΕΕΥΥΛΛΟΟΓΓΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ  
 (Έξο κγ/24-33) δεν θελεις προσκυνησει τους θεους αυτων ουδε θελεις λατρευσει αυτους ουδε θελεις πραξει κατα τα εργα 
εκεινων αλλα θελεις εξολοθρευσει αυτους και θελεις κατασυντριψει τα ειδωλα αυτων 25 και θελετε λατρευει Κυριον τον Θεον σας και 
αυτος θελει ευλογει τον αρτον σου και το υδωρ σου και θελω απομακρυνει πασαν νοσον εκ μεσου σου… 
 (Λευ κς/3-13) εαν περιπατητε εις τα προσταγτα μου και φυλαττητε τας εντολας μου και εκτελητε αυτας 4 τοτε θελω δωσει… 
 (Δευτ ζ/12-16) και εαν ακουητε τας κρισεις ταυτας και φυλαττητε και εκτελητε αυτας θελει φυλαξει Κυριος ο Θεος σου εις σε την 
διαθηκην και το ελεος τα οποια ωμοσε προς τους πατερας σου 13 και θελει σε αγαπησει και σε ευλογησει και σε πληθυνει… 
 (Δευτ ια/13) και εαν επιμελως ακουσητε τας εντολας μου τας οποιας εγω προσταζω εις εσας σημερον να αγαπατε Κυριον τον Θεον 
σας και να λατρευητε αυτον εξ ολης της καρδιας σας και εξ ολης της ψυχης σας 14 τοτε θελω δωσει την βροχην της γης σας εν τω 
καιρω αυτης την πρωιμον και την οψιμον δια να συναξης τον σιτον σου και τον οινον σου και το ελαιον σου 15 και θελω δωσει χορτον εις 
τους αγρους σου δια τα κτηνη σου δια να τρωγης και να χορταινης 
 (Δευτ κη/1-14) και εαν υπακουης επιμελως εις την φωνην Κυριου του Θεου σου δια να προσεχης να καμνης πασας τας εντολας 
αυτου τας οποιας εγω προσταζω εις σε σημερον θελει σε υψωσει Κυριος ο Θεος σου υπερανω παντων των εθνων της γης… 
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 (A Βασ β/2) συ δε ισχυε και εσο ανηρ 3 και φυλαττε τας εντολας Κυριου του Θεου σου περιπατων εις τας οδους αυτου φυλαττων τα 
διαταγματα αυτου τα προσταγματα αυτου και τας κρισεις αυτου και τα μαρτυρια αυτου ως ειναι γεγραμμενον εν τω νομω του μωυσεως 
δια να ευημερης εις παντα οσα πραττεις και πανταχου οπου αν στραφης 
 (Α Βασ ια/38) και εαν εισακουσης εις παντα οσα σε προσταζω και περιπατης εις τας οδους μου και πραττης το ευθυς ενωπιον μου 
φυλαττων τα διαταγματα μου και τας εντολας μου καθως εκαμνε δαβιδ ο δουλος μου τοτε θελω εισθαι μετα σου και θελω οικοδομησει 
εις σε οικον ασφαλη καθως ωκοδομησα εις τον δαβιδ και θελω δωσει τον ισραηλ εις σε 
 (Ψαλμ α/1) μακαριος ο ανθρωπος οστις δεν περιεπατησεν εν βουλη ασεβων και εν οδω αμαρτωλων δεν εσταθη και επι καθεδρας 
χλευαστων δεν εκαθησεν 2 αλλ εν τω νομω του Κυριου ειναι το θελημα αυτου και εν τω νομω αυτου μελετα ημεραν και νυκτα 3 και… 
 (Ψαλμ ιδ/1-5) ψαλμος του δαβιδ Κυριε τις θελει κατοικησει εν τη σκηνη σου τις θελει κατοικησει εν τω ορει τω αγιω σου 2 ο 
περιπατων εν ακεραιοτητι και εργαζομενος δικαιοσυνην και λαλων αληθειαν εν τη καρδια αυτου 3 ο μη καταλαλων δια της γλωσσης… 
 (Ψαλμ κδ/3) τις θελει αναβη εις το ορος του Κυριου και τις θελει σταθη εν τω τοπω τω αγιω αυτου 4 ο αθωος τας χειρας και ο 
καθαρος την καρδιαν οστις δεν εδωκεν εις ματαιοτητα την ψυχην αυτου και δεν ωμοσε μετα δολιοτητος 5 ουτος θελει λαβει ευλογιαν 
παρα Κυριου και δικαιοσυνην παρα του Θεου της σωτηριας αυτου 
 (Ψαλμ ριβ/1) αινειτε τον Κυριον μακαριος ο ανθρωπος ο φοβουμενος τον Κυριον εις τας εντολας αυτου ηδυνεται σφοδρα 2 το 
σπερμα αυτου θελει εισθαι δυνατον εν τη γη η γενεα των ευθεων θελει ευλογηθη 3 αγαθα και πλουτη θελουσιν εισθαι εν τω οικω αυτου 
και η δικαιοσυνη αυτου μενει εις τον αιωνα 
 (Ψαλμ ρκη/3) η γυνη σου θελει εισθαι ως αμπελος ευκαρπος εις τα πλαγια της οικιας σου οι υιοι σου ως νεοφυτα ελαιων κυκλω της 
τραπεζης σου 4 ιδου ουτω θελει ευλογηθη ο ανθρωπος ο φοβουμενος τον Κυριον 5 ο Κυριος θελει σε ευλογησει εκ της σιων και θελεις 
ιδει το καλον της ιερουσαλημ πασας τας ημερας της ζωης σου 6 και θελεις ιδει υιους των υιων σου ειρηνη επι τον ισραηλ 
 (Ησα γ/10) ειπατε προς τον δικαιον οτι καλον θελει εισθαι εις αυτον διοτι θελει φαγει τον καρπον των εργων αυτου 
 (Ησα λγ/15) ο περιπατων εν δικαιοσυνη και ο λαλων εν ευθυτητι ο καταφρονων το κερδος των δυναστευσεων ο σειων τας χειρας 
αυτου απο δωροληψιας ο εμφραττων τα ωτα αυτου δια να μη ακουη περι αιματος και ο κλειων τους οφθαλμους αυτου δια να μη ιδη το 
κακον 16 ουτος θελει κατοικησει εν τοις υψηλοις οι τοποι της υπερασπισεως αυτου θελουσιν εισθαι τα οχυρωματα των βραχων αρτος 
θελει δοθη εις αυτον το υδωρ αυτου θελει εισθαι βεβαιον 
 (Ησα νη/6-14) η νηστεια την οποιαν εγω εξελεξα δεν ειναι αυτη το να λυης τους δεσμους της κακιας το να διαλυης τα βαρεα φορτια 
και το να αφινης ελευθερους τους καταδεδυναστευμενους και το να συντριβης παντα ζυγον 7 δεν ειναι το να διαμοιραζης τον αρτον σου 
εις τον πεινωντα και να εισαγης εις την οικιαν σου τους αστεγους πτωχους οταν βλεπης τον γυμνον να ενδυης αυτον και να μη κρυπτης 
σεαυτον απο της σαρκος σου 8 τοτε το φως σου θελει εκλαμψει ως η αυγη και η υγιεια σου ταχεως θελει βλαστησει … 
 (Ησα ξς/)2) εις τινα λοιπον θελω επιβλεψει εις τον πτωχον και συντετριμμενον το πνευμα και τρεμοντα τον λογον μου 
 (Ρωμ ιδ/18)  επειδη ο δουλευων εν τουτοις τον Χριστον ευαρεστει εις τον Θεον και ευδοκιμει παρα τοις ανθρωποις 
 (Ιακ α/27) θρησκεια καθαρα και αμιαντος ενωπιον του Θεου και πατρος ειναι αυτη να επισκεπτηται τους ορφανους και τας χηρας 
εν τη θλιψει αυτων και να φυλαττη εαυτον αμολυντον απο του κοσμου 
 (Α Πετρ γ/10)  διοτι οστις θελει να αγαπα την ζωην και ιδη ημερας αγαθας ας παυση την γλωσσαν αυτου απο κακου και τα χειλη 
αυτου απο του να λαλωσι δολον 11  ας εκκλινη απο κακου και ας πραξη αγαθον ας ζητηση ειρηνην και ας ακολουθηση αυτην 
ΘΘΕΕΟΟ  ΉΉ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟ  
 (Α Βασ ιη/21) και προσηλθεν ο ηλιας προς παντα τον λαον και ειπεν εως ποτε χωλαινετε μεταξυ δυο φρονηματων εαν ο Κυριος ηναι 
Θεος ακολουθειτε αυτον αλλ εαν ο βααλ ακολουθειτε τουτον και ο λαος δεν απεκριθη προς αυτον λογον 
 (Παρ δ/14) μη εισελθης εις την τριβον των ασεβων και μη υπαγης εις την οδον των πονηρων 15 αποφευγε αυτην μη περασης δι 
αυτης εκκλινον απ αυτης και διαβα 16 διοτι αυτοι δεν κοιμωνται εαν δεν κακοποιησωσι και ο υπνος αυτων αφαιρειται εαν δεν 
υποσκελισωσιν 17 επειδη τρωγουσιν αρτον ασεβειας και πινουσιν οινον δυναστειας 
 (Ματθ ς/24) ουδεις δυναται δυο Κυριους να δουλευη διοτι η τον ενα θελει μισησει και τον αλλον θελει αγαπησει η εις τον ενα θελει 
προσκολληθη και τον αλλον θελει καταφρονησει δεν δυνασθε να δουλευητε Θεον και μαμμωνα 
 (Ματθ ις/23) εκεινος δε στραφεις ειπε προς τον πετρον υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον μου εισαι διοτι δεν φρονεις τα του 
Θεου αλλα τα των ανθρωπων 
 (Λουκ ις/13)  ουδεις δουλος δυναται να δουλευη δυο Κυριους διοτι η τον ενα θελει μισησει και τον αλλον θελει αγαπησει η εις τον 
ενα θελει προσκολληθη και τον αλλον θελει καταφρονησει δεν δυνασθε να δουλευητε Θεον και μαμωνα 
 (Ιωαν ιβ/42)  αλλ ομως και εκ των αρχοντων πολλοι επιστευσαν εις αυτον πλην δια τους φαρισαιους δεν ωμολογουν δια να μη 
γεινωσιν αποσυναγωγοι 43  διοτι ηγαπησαν την δοξαν των ανθρωπων μαλλον παρα την δοξαν του Θεου 
 (Πραξ β/40) και με αλλους πολλους λογους διεμαρτυρετο και προετρεπε λεγων σωθητε απο της διεστραμμενης ταυτης γενεας 
 (Πραξ δ/19) ο δε πετρος και ιωαννης αποκριθεντες προς αυτους ειπον αν ηναι δικαιον ενωπιον του Θεου να ακουωμεν εσας 
μαλλον παρα τον Θεον κρινατε 
 (Πραξ ε/29) αποκριθεις δε ο πετρος και οι αποστολοι ειπον πρεπει να πειθαρχωμεν εις τον Θεον μαλλον παρα εις τους 
ανθρωπους 
 (Ρωμ ιβ/2) και μη συμμορφονεσθε με τον αιωνα τουτον αλλα μεταμορφονεσθε δια της ανακαινισεως του νοος σας ωστε να 
δοκιμαζητε τι ειναι το θελημα του Θεου το αγαθον και ευαρεστον και τελειον 
 (Α Κορ ι/20)  αλλ οτι εκεινα τα οποια θυσιαζουσι τα εθνη εις τα δαιμονια θυσιαζουσι και ουχι εις τον Θεον και δεν θελω σεις να 
γινησθε κοινωνοι των δαιμονιων 21  δεν δυνασθε να πινητε το ποτηριον του Κυριου και το ποτηριον των δαιμονιων δεν δυνασθε να ησθε 
μετοχοι της τραπεζης του Κυριου και της τραπεζης των δαιμονιων 
 (Γαλ δ/3) ουτω και ημεις οτε ημεθα νηπιοι υπο τα στοιχεια του κοσμου ημεθα δεδουλωμενοι 
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 (Γαλ ς/14) εις εμε δε μη γενοιτο να καυχωμαι ειμη εις τον σταυρον του Κυριου ημων Ιησου Χριστου δια του οποιου ο κοσμος 
εσταυρωθη ως προς εμε και εγω ως προς τον κοσμον 
 (Εφεσ δ/17) τουτο λοιπον λεγω και μαρτυρομαι δια του Κυριου να μη περιπατητε πλεον καθως και τα λοιπα εθνη περιπατουσιν εν 
τη ματαιοτητι του νοος αυτων 18  εσκοτισμενοι την διανοιαν απηλλοτριωμενοι οντες απο της ζωης του Θεου δια την αγνοιαν την ουσαν 
εν αυτοις δια την πωρωσιν της καρδιας αυτων 
 (Α Θεσ β/4) αλλα καθως εδοκιμασθημεν υπο του Θεου δια να εμπιστευθωμεν το ευαγγελιον ουτω λαλουμεν ουχι ως αρεσκοντες εις 
ανθρωπους αλλ εις τον Θεον τον δοκιμαζοντα τας καρδιας ημων 
 (Γαλ α/10) διοτι τωρα ανθρωπους πειθω η τον Θεον η ζητω να αρεσκω εις ανθρωπους διοτι εαν ακομη ηρεσκον εις ανθρωπους δεν 
ηθελον εισθαι δουλος Χριστου 
 (Τιτ β/11) διοτι εφανερωθη η χαρις του Θεου η σωτηριος εις παντας ανθρωπους 12  διδασκουσα ημας να αρνηθωμεν την ασεβειαν 
και τας κοσμικας επιθυμιας και να ζησωμεν σωφρονως και δικαιως και ευσεβως εν τω παροντι αιωνι 
 (Ιακ δ/4) μοιχοι και μοιχαλιδες δεν εξευρετε οτι η φιλια του κοσμου ειναι εχθρα του Θεου οστις λοιπον θεληση να ηναι φιλος του 
κοσμου εχθρος του Θεου καθισταται 
 (Α Πετρ δ/2)  δια να ζησητε τον εν σαρκι επιλοιπον χρονον ουχι πλεον εν ταις επιθυμιαις των ανθρωπων αλλ εν τω θεληματι του 
Θεου 
 (Β Πετρ α/4)  δια των οποιων εδωρηθησαν εις ημας αι μεγισται και τιμιαι επαγγελιαι ινα δια τουτων γεινητε κοινωνοι θειας φυσεως 
αποφυγοντες την εν τω κοσμω υπαρχουσαν δια της επιθυμιας διαφθοραν 
 (Α Ιωαν β/15)  μη αγαπατε τον κοσμον μηδε τα εν τω κοσμω εαν τις αγαπα τον κοσμον η αγαπη του πατρος δεν ειναι εν αυτω 16  
διοτι παν το εν τω κοσμω η επιθυμια της σαρκος και η επιθυμια των οφθαλμων και η αλαζονεια του βιου δεν ειναι εκ του πατρος αλλ 
ειναι εκ του κοσμου 17  και ο κοσμος παρερχεται και η επιθυμια αυτου οστις ομως πραττει το θελημα του Θεου μενει εις τον αιωνα 
ΘΘΛΛΙΙΨΨΕΕΙΙΣΣ  

ΘΛΙΨΕΙΣ 
 (Ψαλμ ρζ/19) τοτε βοωσι προς τον Κυριον εν τη θλιψει αυτων και σωζει αυτους απο των αναγκων αυτων 20 αποστελλει τον λογον 
αυτου και ιατρευει αυτους και ελευθερονει απο της φθορας αυτων 
 (Ψαλμ ρις/3) πονοι θανατου με περιεκυκλωσαν και στενοχωριαι του αδου με ευρηκαν θλιψιν και πονον απηντησα 4 και επεκαλεσθην 
το ονομα του Κυριου ω Κυριε λυτρωσον την ψυχην μου 
 (Ησα μη/10) ιδου σε εκαθαρισα πλην ουχι ως αργυρον σε κατεστησα εκλεκτον εν τω χωνευτηριω της θλιψεως 
 (Ματθ ζ/13) εισελθετε δια της στενης πυλης διοτι πλατεια ειναι η πυλη και ευρυχωρος η οδος η φερουσα εις την απωλειαν και 
πολλοι ειναι οι εισερχομενοι δι αυτης 14  επειδη στενη ειναι η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η φερουσα εις την ζωην και ολιγοι ειναι οι 
ευρισκοντες αυτην 
 (Ιωαν ις/33) ταυτα ελαλησα προς εσας δια να εχητε ειρηνην εν εμοι εν τω κοσμω θελετε εχει θλιψιν αλλα θαρσειτε εγω ενικησα 
τον κοσμον 
 (Ρωμ ε/3)  και ουχι μονον τουτο αλλα και καυχωμεθα εις τας θλιψεις γινωσκοντες οτι η θλιψις εργαζεται υπομονην  
 (Ρωμ η/17)  εαν δε τεκνα και κληρονομοι κληρονομοι μεν Θεου συγκληρονομοι δε Χριστου εαν συμπασχωμεν δια να γεινωμεν και 
συμμετοχοι της δοξης αυτου 18  επειδη φρονω οτι τα παθηματα του παροντος καιρου δεν ειναι αξια να συγκριθωσι με την δοξαν την 
μελλουσαν να αποκαλυφθη εις ημας 
 (Ρωμ η/35)  τις θελει μας χωρισει απο της αγαπης του Χριστου θλιψις η στενοχωρια η διωγμος η πεινα η γυμνοτης η κινδυνος η 
μαχαιρα 
 (Ρωμ ιβ/12) εις την θλιψιν υπομενοντες 
 (Β Κορ δ/17)  διοτι η προσωρινη ελαφρα θλιψις ημων εργαζεται εις ημας καθ υπερβολην εις υπερβολην αιωνιον βαρος δοξης 18  
επειδη ημεις δεν ενατενιζομεν εις τα βλεπομενα αλλ εις τα μη βλεπομενα διοτι τα βλεπομενα ειναι προσκαιρα τα δε μη βλεπομενα 
αιωνια 
 (Α Θεσ γ/)  δια να μη κλονιζηται μηδεις εν ταις θλιψεσι ταυταις διοτι σεις εξευρετε οτι εις τουτο ειμεθα τεταγμενοι 4  διοτι οτε 
ημεθα παρ υμιν προελεγομεν προς εσας οτι μελλομεν να υποφερωμεν θλιψεις καθως και εγεινε και εξευρετε 
 (Εβρ ι/32) αναφερετε δε εις την μνημην σας τας προτερας ημερας εν αις αφου εφωτισθητε υπεμεινατε μεγαν αγωνα παθηματων 33  
ποτε μεν θεατριζομενοι με ονειδισμους και θλιψεις ποτε δε γινομενοι κοινωνοι των τα τοιαυτα παθοντων 
 (Εβρ ια/24) δια πιστεως ο μωυσης αφου εμεγαλωσεν ηρνηθη να λεγηται υιος της θυγατρος του φαραω 25  προκρινας μαλλον να 
κακουχηται με τον λαον του Θεου παρα να εχη προσκαιρον απολαυσιν αμαρτιας 26  κρινας τον υπερ του Χριστου ονειδισμον 
μεγαλητερον πλουτον παρα τους εν αιγυπτω θησαυρους διοτι απεβλεπεν εις την μισθαποδοσιαν 

Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ 
 (Δευτ δ/30) οταν ευρεθης εν θλιψει και σε ευρωσι παντα ταυτα εν ταις εσχαταις ημεραις τοτε θελεις επιστρεψει προς Κυριον τον 
Θεον σου και θελεις ακουσει την φωνην αυτου 
 (Ψαλμ κβ/24) διοτι δεν εξουθενωσε και δεν απεστραφη την θλιψιν του τεθλιμμενου και δεν εκρυψε το προσωπον αυτου απ αυτου 
και οτε εβοησε προς αυτον εισηκουσεν 
 (Ψαλμ μς/1) ο Θεος ειναι καταφυγη ημων και δυναμις βοηθεια ετοιμοτατη εν ταις θλιψεσι  
 (Ψαλμ ν/14) θυσιασον εις τον Θεον θυσιαν αινεσεως και αποδος εις τον υψιστον τας ευχας σου 15 και επικαλου εμε εν ημερα 
θλιψεως θελω σε ελευθερωσει και θελεις με δοξασει 
 (Ψαλμ ριθ/50) αυτη ειναι η παρηγορια μου εν τη θλιψει μου οτι ο λογος σου με εζωοποιησεν 
 (Β Κορ α/3-10)  ευλογητος ο Θεος και πατηρ του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ο πατηρ των οικτιρμων και Θεος πασης παρηγοριας 4  
ο παρηγορων ημας εν παση τη θλιψει ημων δια να δυναμεθα ημεις να παρηγορωμεν τους εν παση θλιψει δια της παρηγοριας με τ… 
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 ( Β Θεσ α/4-7)  ωστε ημεις αυτοι καυχωμεθα δια σας εν ταις εκκλησιαις του Θεου δια την υπομονην σας και πιστιν εν πασι τοις 
διωγμοις υμων και ταις θλιψεσι τας οποιας υποφερετε 5  το οποιον ειναι ενδειξις της δικαιας κρισεως του Θεου δια να αξιωθητε… 
ΘΘΥΥΣΣΙΙΕΕΣΣ  
 (Ψαλμ ν/8-14) δεν θελω σε ελεγξει δια τας θυσιας σου τα δε ολοκαυτωματα σου ειναι διαπαντος ενωπιον μου 9 δεν θελω δεχθη εκ 
του οικου σου μοσχον τραγους εκ των ποιμνιων σου 10 διοτι εμου ειναι παντα τα θηρια του δασους τα κτηνη τα επι χιλιων ορεων … 
 (Ψαλμ ν/23) ο προσφερων θυσιαν αινεσεως ουτος με δοξαζει και εις τον ευθετουντα την οδον αυτου θελω δειξει την σωτηριαν του 
Θεου 
 (Ψαλμ να/16) διοτι δεν θελεις θυσιαν αλλως ηθελον προσφερει εις ολοκαυτωματα δεν αρεσκεσαι 17 θυσιαι του Θεου ειναι πνευμα 
συντετριμμενον καρδιαν συντετριμμενην και τεταπεινωμενην Θεε δεν θελεις καταφρονησει 18 ευεργετησον την σιων δια της ευνοιας σου 
οικοδομησον τα τειχη της ιερουσαλημ 19 τοτε θελεις ευαρεστηθη εις θυσιας δικαιοσυνης εις προσφορας και ολοκαυτωματα τοτε θελουσι 
προσφερει μοσχους επι το θυσιαστηριον σου 
 (Ψαλμ νδ/6) αυτοπροαιρετως θελω θυσιασει εις σε 
 (Ψαλμ ρις/17) εις σε θελω θυσιασει θυσιαν αινεσεως και το ονομα του Κυριου θελω επικαλεσθη 18 τας ευχας μου θελω αποδωσει 
εις τον Κυριον τωρα εμπροσθεν παντος του λαου αυτου 19 εν ταις αυλαις του οικου του Κυριου εν μεσω σου ιερουσαλημ αλληλουια 
 (Παρ κα/3) να καμνη τις δικαιοσυνην και κρισιν ειναι αρεστοτερον εις τον Κυριον παρα θυσιαν 
 (Παρ κα/27) η θυσια των ασεβων ειναι βδελυγμα πολλω μαλλον οταν προσφερωσιν αυτην μετα πονηριας 
 (Ησα α/11) τινα χρειαν εχω του πληθους των θυσιων σας λεγει Κυριος κεχορτασμενος ειμαι απο ολοκαυτωματων κριων και απο 
παχους των σιτευτων και δεν ευαρεστουμαι εις αιμα ταυρων η αρνιων η τραγων 12 οταν ερχησθε να εμφανισθητε ενωπιον μου τις 
εζητησεν εκ των χειρων σας τουτο να πατητε τας αυλας μου 13 μη φερετε πλεον ματαιας προσφορας το θυμιαμα ειναι βδελυγμα εις εμε 
 (Μαρκ ιβ/32)  και ειπε προς αυτον ο γραμματευς καλως διδασκαλε αληθως ειπας οτι ειναι εις Θεος και δεν ειναι αλλος εκτος 
αυτου 33  και το να αγαπα τις αυτον εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης και εξ ολης της δυναμεως και 
το να αγαπα τον πλησιον ως εαυτον ειναι πλειοτερον παντων των ολοκαυτωματων και των θυσιων 
 (Ιωαν ς/6) διοτι ελεος θελω και ουχι θυσιαν και επιγνωσιν Θεου μαλλον παρα ολοκαυτωματα 
 (Ρωμ ιβ/1) σας παρακαλω λοιπον αδελφοι δια των οικτιρμων του Θεου να παραστησητε τα σωματα σας θυσιαν ζωσαν αγιαν 
ευαρεστον εις τον Θεον ητις ειναι η λογικη σας λατρεια 
 (Α Πετρ β/5)  και σεις ως λιθοι ζωντες οικοδομεισθε οικος πνευματικος ιερατευμα αγιον δια να προσφερητε πνευματικας θυσιας 
ευπροσδεκτους εις τον Θεον δια Ιησου Χριστου 
ΚΚΑΑΡΡΠΠΟΟΣΣ  
 (Ψαλμ α/3) και θελει εισθαι ως δενδρον πεφυτευμενον παρα τους ρυακας των υδατων το οποιον διδει τον καρπον αυτου εν τω 
καιρω αυτου 
 (Ψαλμ //β/12) ο δικαιος ως φοινιξ θελει ανθει ως κεδρος του λιβανου θελει αυξανει 13 πεφυτευμενοι εν τω οικω του Κυριου 
θελουσιν ανθει εν ταις αυλαις του Θεου ημων 14 θελουσι καρποφορει και εν αυτω τω βαθει γηρατι θελουσιν εισθαι ακμαζοντες και 
ανθηροι 
 (Ματθ γ/8) καμετε λοιπον καρπους αξιους της μετανοιας 9  και μη φαντασθητε να λεγητε καθ εαυτους πατερα εχομεν τον αβρααμ 
διοτι σας λεγω οτι δυναται ο Θεος εκ των λιθων τουτων να αναστηση τεκνα εις τον αβρααμ 10  ηδη δε και η αξινη κειται προς την ριζαν 
των δενδρων παν λοιπον δενδρον μη καμνον καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται 
 (Ματθ ιβ/33) η καμετε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η καμετε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον 
διοτι εκ του καρπου γνωριζεται το δενδρον 
 (Μαρκ δ/20)  και οι εις την γην την καλην σπαρεντες ειναι ουτοι οιτινες ακουουσι τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν 
εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον 
 (Λουκ γ/8) καμετε λοιπον καρπους αξιους της μετανοιας 
 (Ιωαν δ/36)  και ο θεριζων λαμβανει μισθον και συναγει καρπον εις ζωην αιωνιον δια να χαιρη ομου και ο σπειρων και ο θεριζων 
 (Ιωαν ιε/1) εγω ειμαι η αμπελος η αληθινη και ο πατηρ μου ειναι ο γεωργος 2  παν κλημα εν εμοι μη φερον καρπον εκκοπτει αυτο 
και παν το φερον καρπον καθαριζει αυτο δια να φερη πλειοτερον καρπον  3  τωρα σεις εισθε καθαροι δια τον λογον τον οποιον ελαλησα 
προς εσας 4  μεινατε εν εμοι και εγω εν υμιν καθως το κλημα δεν δυναται να φερη καρπον αφ εαυτου εαν δεν μεινη εν τη αμπελω ουτως 
ουδε σεις εαν δεν μεινητε εν εμοι 5  εγω ειμαι η αμπελος σεις τα κληματα ο μενων εν εμοι και εγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν 
διοτι χωρις εμου δεν δυνασθε να καμητε ουδεν 
 (Ιωαν ιε/8) εν τουτω δοξαζεται ο πατηρ μου εις το να φερητε καρπον πολυν και ουτω θελετε εισθαι μαθηται μου 
 (Ιωαν ιε/16)  σεις δεν εξελεξατε εμε αλλ εγω εξελεξα εσας και σας διεταξα δια να υπαγητε σεις και να καμητε καρπον και ο 
καρπος σας να μενη ωστε ο τι αν ζητησητε παρα του πατρος εν τω ονοματι μου να σας δωση αυτο 
 (Ρωμ ς/22)  αλλα τωρα ελευθερωθεντες απο της αμαρτιας και δουλωθεντες εις τον Θεον εχετε τον καρπον σας εις αγιασμον το δε 
τελος ζωην αιωνιον 
 (Ρωμ ζ/4)  λοιπον αδελφοι μου και σεις εθανατωθητε ως προς τον νομον δια του σωματος του Χριστου δια να συζευχθητε με αλλον 
τον ανασταντα εκ νεκρων δια να καρποφορησωμεν εις τον Θεον 
 (Φιλ α/11)  πληρεις καρπων δικαιοσυνης των δια του Ιησου Χριστου εις δοξαν και επαινον Θεου 
 (Φιλ δ/17)  ουχι οτι ζητω το δωρον αλλα ζητω τον καρπον τον πλεοναζοντα εις λογαρισμον σας 
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΤΤ’’  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  
 (Πραξ β/42) και ενεμενον εν τη διδαχη των αποστολων και εν τη κοινωνια και εν τη κλασει του αρτου και εν ταις προσευχαις 
 (εβρ ι/25) μη αφινοντες το να συνερχωμεθα ομου καθως ειναι συνηθεια εις τινας αλλα προτρεποντες αλληλους και τοσουτω μαλλον 
οσον βλεπετε πλησιαζουσαν την ημεραν 
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ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
 (Ματθ κς/26) και ενω ετρωγον λαβων ο Ιησους τον αρτον και ευλογησας εκοψε και εδιδεν εις τους μαθητας και ειπε λαβετε 
φαγετε τουτο ειναι το σωμα μου 27  και λαβων το ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν εις αυτους λεγων πιετε εξ αυτου παντες 28  διοτι 
τουτο ειναι το αιμα μου το της καινης διαθηκης το υπερ πολλων εκχυνομενον εις αφεσιν αμαρτιων 
 (Μαρκ ιδ/22-25)  και ενω ετρωγον λαβων ο Ιησους αρτον ευλογησας εκοψε και εδωκεν εις αυτους και ειπε λαβετε φαγετε τουτο 
ειναι το σωμα μου 23  και λαβων το ποτηριον ευχαριστησε και εδωκεν εις αυτους και επιον εξ αυτου παντες 24  και ειπε προς αυτους … 
 (Λουκ κβ/17-20)  και λαβων το ποτηριον ευχαριστησε και ειπε λαβετε τουτο και διαμοιρασατε εις αλληλους 18  διοτι σας λεγω οτι 
δεν θελω πιει απο του γεννηματος της αμπελου εωσου ελθη η βασιλεια του Θεου 19  και λαβων αρτον ευχαριστησας εκοψε και … 
 (Ιωαν ς/53-58)  ειπε λοιπον εις αυτους ο Ιησους αληθως αληθως σας λεγω εαν δεν φαγητε την σαρκα του υιου του ανθρωπου και 
πιητε το αιμα αυτου δεν εχετε ζωην εν εαυτοις 54  οστις τρωγει την σαρκα μου και πινει το αιμα μου εχει ζωην αιωνιον και εγω θελω… 
 (Πραξ β/42) και ενεμενον εν τη διδαχη των αποστολων και εν τη κοινωνια και εν τη κλασει του αρτου και εν ταις προσευχαις 
 (Πραξ κ/7) και τη πρωτη ημερα της εβδομαδος ενω οι μαθηται ησαν συνηγμενοι δια την κλασιν του αρτου 
 (Α Κορ ι/16)  το ποτηριον της ευλογιας το οποιον ευλογουμεν δεν ειναι κοινωνια του αιματος του Χριστου ο αρτος τον οποιον 
κοπτομεν δεν ειναι κοινωνια του σωματος του Χριστου 17  διοτι εις αρτος εν σωμα ειμεθα οι πολλοι επειδη παντες εκ του ενος αρτου 
μετεχομεν 
 (Α Κορ ια/20-34)  οταν λοιπον συνερχησθε επι το αυτο τουτο δεν ειναι να φαγητε κυριακον δειπνον… 
ΜΜΕΕΤΤΑΑΝΝΟΟΙΙΑΑ  
 (Α Σαμ ζ/3) και ειπε σαμουηλ προς παντα τον οικον ισραηλ λεγων εαν σεις επιστρεφητε εξ ολης υμων της καρδιας προς τον Κυριον 
αποβαλετε εκ μεσου υμων τους θεους τους αλλοτριους και τας ασταρωθ και ετοιμασατε τας καρδιας υμων προς τον Κυριον και αυτον 
μονον λατρευετε και θελει ελευθερωσει υμας εκ χειρος των φιλισταιων 
 (Β Βας λγ/12) και ενω ητο εν θλιψει ικετευσε Κυριον τον Θεον αυτου και εταπεινωθη σφοδρα ενωπιον του Θεου των πατερων 
αυτου 13 και προσηυχηθη εις αυτον τοτε ηλεησεν αυτον και επηκουσε της δεησεως αυτου και επανεφερεν αυτον εις ιερουσαλημ εις το 
βασιλειον αυτου τοτε εγνωρισεν ο μανασσης ετι ο Κυριος αυτος ειναι ο Θεος 
 (Ιώβ κβ/23-30) εαν επιστρεψης προς τον παντοδυναμο θελεις ανοικοδομηθη εκδιωξας την ανομιαν μακραν απο των σκηνων σου 
24 και θελεις επισωρευσει το χρυσιον ως χωμα και το χρυσιον του οφειρ ως τας πετρας των χειμαρρων 25 και ο παντοδυναμος… 
 (Ψαλμ ν/23) ο προσφερων θυσιαν αινεσεως ουτος με δοξαζει και εις τον ευθετουντα την οδον αυτου θελω δειξει την σωτηριαν του 
Θεου 
 (Ψαλμ να/1-12) ελεησον με ω Θεε κατα το ελεος σου κατα το πληθος των οικτιρμων σου εξαλειψον τα ανομηματα μου 2 πλυνον με 
μαλλον και μαλλον απο της ανομιας μου και απο της αμαρτιας μου καθαρισον με 3 διοτι τα ανομηματα μου εγω γνωριζω και η αμαρτια… 
 (Ησα α/16-18) λουσθητε καθαρισθητε αποβαλετε την κακιαν των πραξεων σας απ εμπροσθεν των οφθαλμων μου παυσατε 
πραττοντες το κακον 17 μαθετε να πραττητε το καλον εκζητησατε κρισιν καμετε ευθυτητα εις τον δεδυναστευμενον κρινατε τον… 
 (Ιερ η/4) και θελεις ειπει προς αυτους ουτω λεγει Κυριος εαν τις πεση δεν σηκονεται εαν τις εκκλινη δεν θελει επιστρεψει 
 (Ιερ ιε/19) δια τουτο ουτω λεγει Κυριος εαν επιστρεψης τοτε θελω σε αποκαταστησει παλιν και θελεις ιστασθαι ενωπιον μου και 
εαν αποχωρισης το τιμιον απο του αχρειου θελεις εισθαι ως το στομα μου 
 (Ιωηλ β/12) και τωρα δια τουτο λεγει Κυριος επιστρεψατε προς εμε εξ ολης της καρδιας υμων και εν νηστεια και εν κλαυθμω και εν 
πενθει 13 και διαρρηξατε την καρδιαν σας και μη τα ιματια σας και επιστρεψατε προς Κυριον τον Θεον σας διοτι ειναι ελεημων και 
οικτιρμων μακροθυμος και πολυελεος και μεταμελουμενος δια το κακον 
 (Ιώβ μβ/6) δια τουτο βδελυττομαι εμαυτον και μετανοω εν χωματι και σποδω  
 (Ιων γ/8) αλλ ανθρωπος και κτηνος να σκεπασθωσι με σακκους και να φωναξωσιν ισχυρως προς τον Θεον και ας επιστρεψωσιν 
εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και απο της αδικιας ητις ειναι εν ταις χερσιν αυτων 9 τις εξευρει αν επιστρεψη και 
μεταμεληθη ο Θεος και επιστρεψη απο της οργης του θυμου αυτου και δεν απολεσθωμεν 10 και ειδεν ο Θεος τα εργα αυτων οτι 
επεστρεψαν απο της οδου αυτων της πονηρας και μετεμεληθη ο Θεος περι του κακου το οποιον ειπε να καμη εις αυτους και δεν εκαμεν 
αυτο 
 (Λουκ γ/8) καμετε λοιπον καρπους αξιους της μετανοιας 
 (Πραξ β/38) και ο πετρος ειπε προς αυτους μετανοησατε και ας βαπτισθη εκαστος υμων εις το ονομα του Ιησου Χριστου εις 
αφεσιν αμαρτιων και θελετε λαβει την δωρεαν του αγιου πνευματος 39  διοτι προς εσας ειναι η επαγγελια και προς τα τεκνα σας και 
προς παντας τους εις μακραν οσους αν προσκαλεση Κυριος ο Θεος ημων 
 (Πραξ γ/19) μετανοησατε λοιπον και επιστρεψατε δια να εξαλειφθωσιν αι αμαρτιαι σας δια να ελθωσι καιροι αναψυχης απο της 
παρουσιας του Κυριου 
 (Πραξ γ/26) προς εσας πρωτον ο Θεος αναστησας τον υιον αυτου Ιησουν απεστειλεν αυτον δια να σας ευλογη οταν επιστρεφητε 
εκαστος απο των πονηριων υμων 
 (Πραξ ιζ/30) τους καιρους λοιπον της αγνοιας παραβλεψας ο Θεος τωρα παραγγελλει εις παντας τους ανθρωπους πανταχου να 
μετανοωσι 
 (Ρωμ β/4)  η καταφρονεις τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου και της υπομονης και της μακροθυμιας αγνοων οτι η χρηστοτης του 
Θεου σε φερει εις μετανοιαν 
 (Β Κορ ζ/10)  διοτι η κατα Θεον λυπη γεννα μετανοιαν προς σωτηριαν αμεταμελητον η λυπη ομως του κοσμου γεννα θανατον 11  
διοτι ιδου αυτο τουτο το οτι ελυπηθητε κατα Θεον ποσην σπουδην εγεννησεν εις εσας αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον 
αλλα ποθον αλλα ζηλον αλλ εκδικησιν κατα παντα απεδειξατε εαυτους οτι εισθε καθαροι εις τουτο το πραγμα 
 (Α Ιωαν α/7)  εαν ομως περιπατωμεν εν τω φωτι καθως αυτος ειναι εν τω φωτι εχομεν κοινωνιαν μετ αλληλων και το αιμα του 
Ιησου Χριστου του υιου αυτου καθαριζει ημας απο πασης αμαρτιας 8  εαν ειπωμεν οτι αμαρτιαν δεν εχομεν εαυτους πλανωμεν και η 



34/76 

αληθεια δεν ειναι εν ημιν 9  εαν ομολογωμεν τας αμαρτιας ημων ειναι πιστος και δικαιος ωστε να συγχωρηση εις ημας τας αμαρτιας και 
καθαριση ημας απο πασης αδικιας  10  εαν ειπωμεν οτι δεν ημαρτησαμεν ψευστην καμνομεν αυτον και ο λογος αυτου δεν υπαρχει εν ημιν 
ΜΜΕΕΡΡΙΙΜΜΝΝΑΑ  
 (Ματθ ς/25-34) δια τουτο σας λεγω μη μεριμνατε περι της ζωης σας τι να φαγητε και τι να πιητε μηδε περι του σωματος σας τι να 
ενδυθητε δεν ειναι η ζωη τιμιωτερον της τροφης και το σωμα του ενδυματος 26  εμβλεψατε εις τα πετεινα του ουρανου οτι δεν … 
 (Λουκ ιβ/22-30)  ειπε δε προς τους μαθητας αυτου δια τουτο λεγω προς εσας μη μεριμνατε δια την ζωην σας τι να φαγητε μηδε δια 
το σωμα τι να ενδυθητε 23  η ζωη ειναι τιμιωτερον της τροφης και το σωμα του ενδυματος 24  παρατηρησατε τους κορακας οτι δεν… 
 (Λουκ κα/34)  προσεχετε δε εις εαυτους μηποτε βαρυνθωσιν αι καρδιαι σας απο κραιπαλης και μεθης και μεριμνων βιωτικων και 
επελθη αιφνιδιος εφ υμας η ημερα εκεινη 
 (Φιλ δ/6) μη μεριμνατε περι μηδενος αλλ εν παντι πραγματι ας γνωριζωνται τα ζητηματα σας προς τον Θεον μετ ευχαριστιας δια 
της προσευχης και της δεησεως 
 (Εβρ ιγ/5) ο τροπος σας εστω αφιλαργυρος αρκεισθε εις τα παροντα διοτι αυτος ειπε δεν θελω σε αφησει ουδε σε εγκαταλειψει 
 (Α Πετρ ε/7)  και πασαν την μεριμναν υμων ριψατε επ αυτον διοτι αυτος φροντιζει περι υμων 
ΜΜΙΙΣΣΘΘΟΟΣΣ  
 (Γέν ιε/1) μη φοβου αβραμ εγω ειμαι ο υπερασπιστης σου ο μισθος σου θελει εισθαι πολυς σφοδρα 
 (Ρουθ β/12) ο Κυριος να ανταμειψη το εργον σου και ο μισθος σου να ηναι πληρης παρα Κυριου του Θεου του ισραηλ υπο τας 
πτερυγας του οποιου ηλθες να σκεπασθης 
 (Ψαλμ ιθ/11) ο δουλος σου μαλιστα νουθετειται δι αυτων εις την τηρησιν αυτων η ανταμοιβη ειναι μεγαλη 
 (Ψαλμ ρκζ/3) ιδου κληρονομια παρα του Κυριου ειναι τα τεκνα μισθος αυτου ο καρπος της κοιλιας 
 (Παρ κβ/4) η αμοιβη της ταπεινωσεως και του φοβου του Κυριου ειναι πλουτος και δοξα και ζωη 
 (Ησα ξβ/11) ιδου ο Κυριος διεκηρυξεν εως των ακρων της γης ειπατε προς την θυγατερα της σιων ιδου ο σωτηρ σου ερχεται ιδου ο 
μισθος αυτου ειναι μετ αυτου και το εργον αυτου ενωπιον αυτου 
 (Ματθ ε/12) χαιρετε και αγαλλιασθε διοτι ο μισθος σας ειναι πολυς εν τοις ουρανοις επειδη ουτως εδιωξαν τους προφητας τους 
προ υμων 
 (Ματθ ε/46) διοτι εαν αγαπησητε τους αγαπωντας σας ποιον μισθον εχετε και οι τελωναι δεν καμνουσι το αυτό 
 (Ματθ ι/41) ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου θελει λαβει και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου 
μισθον δικαιου θελει λαβει 42  και οστις ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον μονον ψυχρου υδατος εις ονομα μαθητου αληθως σας 
λεγω δεν θελει χασει τον μισθον αυτου 
 (Μαρκ θ/41)  διοτι οστις σας ποτιση ποτηριον υδατος εις το ονομα μου επειδη εισθε του Χριστου αληθως σας λεγω δεν θελει χασει 
τον μισθον αυτου 
 (Ματθ ις/27) διοτι μελλει ο υιος του ανθρωπου να ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε θελει 
αποδωσει εις εκαστον κατα την πραξιν αυτου 
 (Λουκ ς/22)  μακαριοι εισθε οταν σας μισησωσιν οι ανθρωποι και οταν σας αφορισωσι και ονειδισωσι και εκβαλωσι το ονομα σας ως 
κακον ενεκεν του υιου του ανθρωπου 23  χαιρετε εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε διοτι ιδου ο μισθος σας ειναι πολυς εν τω ουρανω 
επειδη ουτως επραττον εις τους προφητας οι πατερες αυτων 
 (Ιωαν δ/36)  και ο θεριζων λαμβανει μισθον και συναγει καρπον εις ζωην αιωνιον δια να χαιρη ομου και ο σπειρων και ο θεριζων 
 (Ρωμ β/6)  οστις θελει αποδωσει εις εκαστον κατα τα εργα αυτου 
 (Α Κορ γ/8)  ο φυτευων δε και ο ποτιζων ειναι εν και εκαστος θελει λαβει τον εαυτου μισθον κατα τον κοπον αυτου 
 (Α Κορ γ/14)  εαν το εργον τινος το οποιον επωκοδομησε μενη θελει λαβει μισθον 
 (Α Κορ ιε/58)  ωστε αδελφοι μου αγαπητοι γινεσθε στερεοι αμετακινητοι περισσευοντες παντοτε εις το εργον του Κυριου 
γινωσκοντες οτι ο κοπος σας δεν ειναι ματαιος εν κυριω 
 (Εβρ ς/9) περι υμων δε αν και λαλωμεν ουτως αγαπητοι ειμεθα πεπεισμενοι οτι εχετε τα καλητερα και συνεχομενα με την σωτηριαν 
10  διοτι δεν ειναι αδικος ο Θεος ωστε να λησμονηση το εργον σας και τον κοπον της αγαπης την οποιαν εδειξατε εις το ονομα αυτου 
υπηρετησαντες τους αγιους και υπηρετουντες 
 (Εβρ ια/24) δια πιστεως ο μωυσης αφου εμεγαλωσεν ηρνηθη να λεγηται υιος της θυγατρος του φαραω 25  προκρινας μαλλον να 
κακουχηται με τον λαον του Θεου παρα να εχη προσκαιρον απολαυσιν αμαρτιας 26  κρινας τον υπερ του Χριστου ονειδισμον 
μεγαλητερον πλουτον παρα τους εν αιγυπτω θησαυρους διοτι απεβλεπεν εις την μισθαποδοσιαν 
 (Αποκ ια/18) και τα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιρος των νεκρων δια να κριθωσι και να δωσης τον μισθον εις 
τους δουλους σου τους προφητας και εις τους αγιους και εις τους φοβουμενους το ονομα σου τους μικρους και τους μεγαλους και να 
διαφθειρης τους διαφθειροντας την γην 
 (Αποκ κβ/12) και ιδου ερχομαι ταχεως και ο μισθος μου ειναι μετ εμου δια να αποδωσω εις εκαστον ως θελει εισθαι το εργον 
αυτου 
ΝΝΗΗΣΣΤΤΕΕΙΙΑΑ  
 (Α Σαμ ζ/6) και συνηχθησαν ομου εις μισπα και ηντλησαν υδωρ και εξεχεαν ενωπιον του Κυριου και ενηστευσαν την ημεραν εκεινην 
και ειπον εκει ημαρτησαμεν εις τον Κυριον και εκρινεν ο σαμουηλ τους υιους ισραηλ εν μισπα 
 (Β Σαμ α/12) και επενθησαν και εκλαυσαν και ενηστευσαν εως εσπερας δια τον σαουλ και δια ιωναθαν τον υιον αυτου και δια τον 
λαον του Κυριου και δια τον οικον του ισραηλ διοτι επεσον δια ρομφαιας  
 (Β Σαμ γ/35) ηλθεν επειτα πας ο λαος δια να καμωσι τον δαβιδ να φαγη αρτον ενω ητο ετι ημερα αλλ ο δαβιδ ωμοσε λεγων ουτω να 
καμη ο Θεος εις εμε και ουτω να προσθεση εαν γευθω αρτον η αλλο τι πριν δυση ο ηλιος 



35/76 

 (Β Σαμ ιβ/16) και ικετευσεν ο δαβιδ τον Θεον υπερ του παιδιου και ενηστευσεν ο δαβιδ και εισελθων διενυκτερευσε κοιτομενος 
κατα γης 
 (Β Σαμ ιβ/23) αλλα τωρα απεθανε δια τι να νηστευω μηπως δυναμαι να επιστρεψω αυτο παλιν εγω θελω υπαγει προς αυτο αυτο 
ομως δεν θελει αναστρεψει προς εμε 
 (A Βασ κα/27) ως δε ηκουσεν ο αχααβ τους λογους τουτους διερρηξε τα ιματια αυτου και εβαλε σακκον επι την σαρκα αυτου και 
ενηστευσε και εκοιτετο περιτετυλιγμενος σακκον και εβαδιζε κεκυφως 
 (Β Χρον κ/3) και εφοβηθη ο ιωσαφατ και εδοθη εις το να εκζητη τον Κυριον και εκηρυξε νηστειαν δια παντος του ιουδα 
 (Εσδρ η/21-23) τοτε εκηρυξα εκει νηστειαν παρα τον ποταμον ααβα οπως ταπεινωθεντες ενωπιον του Θεου ημων ζητησωμεν παρ 
αυτου ευθειαν οδον δια ημας και δια τα τεκνα ημων και δια παντα τα υπαρχοντα ημων 22 διοτι ησχυνθην να ζητησω παρα του … 
 (Εσδρ ι/6) και οτε ηλθεν εκει αρτον δεν εφαγεν και υδωρ δεν επιε διοτι ητο εις πενθος δια την παραβασιν των μετοικισθεντων 
 (Νεεμ α/4) και οτε ηκουσα τους λογους τουτους εκαθησα και εκλαυσα και επενθησα ημερας και ενηστευον και προσηυχομην 
ενωπιον του Θεου του ουρανου 
 (Νεεμ θ/1) και εν τη εικοστη τεταρτη ημερα τουτου του μηνος συνηχθησαν οι υιοι ισραηλ με νηστειαν και με σακκους και με χωμα 
εφ εαυτους 2 και εχωρισθη το σπερμα του ισραηλ απο παντων των ξενων και σταθεντες εξωμολογηθησαν τας αμαρτιας αυτων και τας 
ανομιας των πατερων αυτων 
 (Εσθ δ/3) και κατα πασαν επαρχιαν οπου εφθασεν η προσταγη του βασιλεως και το διαταγμα αυτου ητο μεγα πενθος μεταξυ των 
ιουδαιων και νηστεια και θρηνος και ολολυγμος πολλοι εκοιτοντο με σακκον και σποδον 
 (Εσθ δ/16) υπαγε συναξον παντας τους ιουδαιους τους ευρισκομενους εν σουσοις και νηστευσατε υπερ εμου και μη φαγητε και μη 
πιητε τρεις ημερας νυκτα και ημεραν και εγω και αι θεραπαιναι μου θελομεν νηστευσει ομοιως και ουτω θελω εισελθει προς τον βασιλεα 
το οποιον δεν ειναι κατα τον νομον και αν απολεσθω ας απολεσθω 
 (Ψαλμ λε/13) εγω δε οτε αυτοι ησαν εν θλιψει ενεδυομην σακκον εταπεινωσα εν νηστεια την ψυχην μου και η προσευχη μου 
επεστρεφεν εις τον κολπον μου 
 (Ψαλμ ξθ/10) και εκλαυσα ταλαιπωρων εν νηστεια την ψυχην μου 
 (Ψαλμ ρθ/24) τα γονατα μου ητονησαν απο της νηστειας και η σαρξ μου εξεπεσεν απο του παχους αυτης 
 (Ησα νη/3-14) δια τι ενηστευσαμεν λεγουσι και δεν ειδες εταλαιπωρησαμεν την ψυχην ημων και δεν εγνωρισας ιδου εν τη ημερα της 
νηστειας σας ευρισκετε ηδονην και καταθλιβετε παντας τους μισθωτους σας 4 ιδου νηστευετε δια δικας και εριδας και γρονθιζετε 
ασεβως μη νηστευετε καθως την σημερον δια να ακουσθη ανωθεν η φωνη σας 5 τοιαυτη ειναι η νηστεια την οποιαν εγω εξελεξα;… 
 (Δαν θ/3) και εστρεψα το προσωπον μου προς Κυριον τον Θεον δια να καμω προσευχην και δεησεις εν νηστεια και σακκω και 
σποδω 
 (Ιωηλ α/14) αγιασατε νηστειαν κηρυξατε συναξιν επισημον συναξατε τους πρεσβυτερους παντας τους κατοικους του τοπου εις τον 
οικον Κυριου του Θεου σας και βοησατε προς τον Κυριον 
 (Ιωηλ β/12) και τωρα δια τουτο λεγει Κυριος επιστρεψατε προς εμε εξ ολης της καρδιας υμων και εν νηστεια και εν κλαυθμω και εν 
πενθει 13 και διαρρηξατε την καρδιαν σας και μη τα ιματια σας και επιστρεψατε προς Κυριον τον Θεον σας  14 τις οιδεν αν θελη 
επιστρεψει και μεταμεληθη και αφησει ευλογιαν κατοπιν αυτου προσφοραν και σπονδην εις Κυριον τον Θεον υμων 15 σαλπισατε σαλπιγγα 
εν σιων αγιασατε νηστειαν κηρυξατε συναξιν επισημον 16 συναθροισατε τον λαον αγιασατε την συναξιν συναξατε τους πρεσβυτερους 
συναθροισατε τα νηπια και τα θηλαζοντα μαστους ας εξελθη ο νυμφιος εκ του κοιτωνος αυτου και η νυμφη εκ του θαλαμου αυτης 
 (Ιων γ/5) και οι ανδρες της νινευη επιστευσαν εις τον Θεον και εκηρυξαν νηστειαν και ενεδυθησαν σακκους απο μεγαλου αυτων 
εως μικρου αυτων 6 διοτι ο λογος ειχε φθασει προς τον βασιλεα της νινευη και εσηκωθη απο του θρονου αυτου και αφηρεσε την στολην 
αυτου επανωθεν εαυτου και εσκεπασθη με σακκον και εκαθησεν επι σποδου 7 και διεκηρυχθη και εγνωστοποιηθη εν τη νινευη δια 
ψηφισματος του βασιλεως και των μεγιστανων αυτου και ελαληθη οι ανθρωποι και τα κτηνη οι βοες και τα προβατα να μη γευθωσι μηδεν 
μηδε να βοσκησωσι μηδε υδωρ να πιωσιν 8 αλλ ανθρωπος και κτηνος να σκεπασθωσι με σακκους και να φωναξωσιν ισχυρως προς τον 
Θεον και ας επιστρεψωσιν εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και απο της αδικιας ητις ειναι εν ταις χερσιν αυτων 
 (Ματθ δ/2) και νηστευσας ημερας τεσσαρακοντα και νυκτας τεσσαρακοντα υστερον επεινασε 
 (Ματθ ς/16) και οταν νηστευητε μη γινεσθε ως οι υποκριται σκυθρωποι διοτι αφανιζουσι τα προσωπα αυτων δια να φανωσιν εις 
τους ανθρωπους οτι νηστευουσιν αληθως σας λεγω οτι εχουσιν ηδη τον μισθον αυτων 17  συ ομως οταν νηστευης αλειψον την κεφαλην 
σου και νιψον το προσωπον σου 18  δια να μη φανης εις τους ανθρωπους οτι νηστευεις αλλ εις τον πατερα σου τον εν τω κρυπτω και ο 
πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω θελει σοι ανταποδωσει εν τω φανερω 
 (Ματθ ιζ/21) τουτο δε το γενος δεν εξερχεται ειμη δια προσευχης και νηστειας  
 (Μαρκ θ/29)  και ειπε προς αυτους τουτο το γενος δεν δυναται να εξελθη δι ουδενος αλλου τροπου ειμη δια προσευχης και 
νηστειας 
 (Λουκ β/37)  και αυτη ητο χηρα ως ετων ογδοηκοντα τεσσαρων ητις δεν απεμακρυνετο απο του ιερου νυκτα και ημεραν λατρευουσα 
τον Θεον εν νηστειαις και προσευχαις 
 (Λουκ δ/2) πειραζομενος υπο του διαβολου ημερας τεσσαρακοντα και δεν εφαγεν ουδεν τας ημερας εκεινας αφου δε αυται 
ετελειωσαν υστερον επεινασε 
 (Πραξ ι/30) και ο κορνηλιος ειπε απο τεσσαρων ημερων ημην νηστευων μεχρι της ωρας ταυτης και την εννατην ωραν προσηυχομην 
εν τω οικω μου 
 (Πραξ ιγ/2) και ενω υπηρετουν εις τον Κυριον και ενηστευον 
 (Α Κορ ζ/5)  μη αποστερειτε αλληλους εκτος εαν ηναι τι εκ συμφωνου προς καιρον δια να καταγινησθε εις την νηστειαν και εις την 
προσευχην και παλιν συνερχεσθε επι το αυτο δια να μη σας πειραζη ο σατανας δια την ακρατειαν σας 
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 (Α Κορ η/8)  το φαγητον ομως δεν συνιστα ημας εις τον Θεον διοτι ουτε εαν φαγωμεν περισσευομεν ουτε εαν δεν φαγωμεν 
ελαττουμεθα 
 (Α Κορ ι/25)  παν το πωλουμενον εν τω μακελλιω τρωγετε μηδεν εξεταζοντες δια την συνειδησιν 26  διοτι του Κυριου ειναι η γη 
και το πληρωμα αυτης 
 (Α Τιμ δ/1) το δε πνευμα ρητως λεγει οτι εν υστεροις καιροις θελουσιν αποστατησει τινες απο της πιστεως προσεχοντες εις 
πνευματα πλανης και εις διδασκαλιας δαιμονιων 2  δια της υποκρισεως ψευδολογων εχοντων την εαυτων συνειδησιν κεκαυτηριασμενην 
3  εμποδιζοντων τον γαμον προσταζοντων αποχην βρωματων τα οποια ο Θεος εκτισε δια να μεταλαμβανωσι μετα ευχαριστιας οι πιστοι 
και οι γνωρισαντες την αληθειαν 4  διοτι παν κτισμα Θεου ειναι καλον και ουδεν απορριψιμον οταν λαμβανηται μετα ευχαριστιας 
ΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  
 (Ψαλμ θ/11) ψαλμωδειτε εις τον Κυριον τον κατοικουντα εν σιων αναγγειλατε μεταξυ των λαων τα κατορθωματα αυτου 
 (Ψαλμ να/13) θελω διδαξει εις τους παραβατας τας οδους σου και αμαρτωλοι θελουσιν επιστρεφει εις σε 
 (Ψαλμ ξη/11) ο Κυριος εδωκε λογον οι ευαγγελιζομενοι ησαν στρατευμα μεγα  
 (Ψαλμ οα/15) το στομα μου θελει κηρυττει την δικαιοσυνην σου και την σωτηριαν σου ολην την ημεραν διοτι δεν δυναμαι να 
απαριθμησω αυτας 
 (Ψαλμ οα/18) μη με εγκαταλιπης μηδε μεχρι του γηρατος και πολιας Θεε εωσου κηρυξω τον βραχιονα σου εις ταυτην την γενεαν την 
δυναμιν σου εις παντας τους μεταγενεστερους 
 (Ψαλμ //ς)/2 ψαλατε εις τον Κυριον ευλογειτε το ονομα αυτου κηρυττετε απο ημερας εις ημεραν την σωτηριαν αυτου 3 αναγγειλατε 
εν τοις εθνεσι την δοξαν αυτου εν πασι τοις λαοις τα θαυμασια αυτου 
 (Ψαλμ ριθ/46) και θελω ομιλει περι των μαρτυριων σου εμπροσθεν βασιλεων και δεν θελω αισχυνθη 
 (Ματθ ι/32) πας λοιπον οστις με ομολογηση εμπροσθεν των ανθρωπων θελω ομολογησει και εγω αυτον εμπροσθεν του πατρος μου 
του εν ουρανοις 33  οστις δε με αρνηθη εμπροσθεν των ανθρωπων θελω αρνηθη αυτον και εγω εμπροσθεν του πατρος μου του εν 
ουρανοις 
 (Μαρκ η/38)  διοτι οστις αισχυνθη δι εμε και δια τους λογους μου εν τη γενεα ταυτη τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω και ο υιος του 
ανθρωπου θελει αισχυνθη δι αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων 
 (Λουκ ιβ/8) σας λεγω δε πας οστις με ομολογηση εμπροσθεν των ανθρωπων και ο υιος του ανθρωπου θελει ομολογησει αυτον 
εμπροσθεν των αγγελων του Θεου 9  οστις δε με αρνηθη ενωπιον των ανθρωπων και ο υιος του ανθρωπου θελει αρνηθη αυτον ενωπιον 
των αγγελων του Θεου 
 (Β Κορ β/14)  πλην χαρις εις τον Θεον οστις παντοτε καμνει ημας να βριαμβευωμεν δια του Χριστου και φανερονει εν παντι τοπω 
δι ημων την οσμην της γνωσεως αυτου 15  διοτι του Χριστου ευωδια ειμεθα προς τον Θεον εις τους σωζομενους και εις τους 
απολλυμενους 16  εις τουτους μεν οσμη θανατου δια θανατον εις εκεινους δε οσμη ζωης δια ζωην και προς ταυτα τις ειναι ικανος 
 (Α Τιμ ς/12)  αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως κρατει την αιωνιον ζωην εις την οποιαν και προσεκληθης και ωμολογησας την 
καλην ομολογιαν ενωπιον πολλων μαρτυρων 
 (Εβρ ιγ/13) ας εξερχωμεθα λοιπον προς αυτον εξω του στρατοπεδου τον ονειδισμον αυτου φεροντες 
 (Εβρ ιγ/15) δι αυτου λοιπον ας αναφερωμεν παντοτε εις τον Θεον θυσιαν αινεσεως τουτεστι καρπον χειλεων ομολογουντων το 
ονομα αυτου 
 (Α Πετρ β/9)  σεις ομως εισθε γενος εκλεκτον βασιλειον ιερατευμα εθνος αγιον λαος τον οποιον απεκτησεν ο Θεος δια να 
εξαγγειλητε τας αρετας εκεινου οστις σας εκαλεσεν εκ του σκοτους εις το θαυμαστον αυτου φως 
 (Α Πετρ γ/15)  αλλα αγιασατε Κυριον τον Θεον εν ταις καρδιαις υμων και εστε παντοτε ετοιμοι εις απολογιαν μετα πραοτητος και 
φοβον προς παντα τον ζητουντα απο σας λογον περι της ελπιδος της εν υμιν 
ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑ  
 (Ιώβ ε/17) ιδου μακαριος ο ανθρωπος τον οποιον ελεγχει ο Θεος δια τουτο μη καταφρονει την παιδειαν του παντοδυναμου 18 διοτι 
αυτος πληγονει και επιδενει κτυπα και αι χειρες αυτου ιατρευουσιν 19 εν εξ θλιψεσι θελει σε ελευθερωσει και εν τη εβδομη δεν θελει σε 
εγγισει κακον 
 (Παρ γ /11) υιε μου μη καταφρονει την παιδειαν του Κυριου και μη αθυμει ελεγχομενος υπ αυτου 12 διοτι ο Κυριος ελεγχει οντινα 
αγαπα καθως και ο πατηρ τον υιον εις τον οποιον ευαρεστειται 
 (Παρ ιβ/1) οστις αγαπα παιδειαν αγαπα γνωσιν αλλ οστις μισει ελεγχον ειναι αφρων  
 (Εβρ ιβ/5-13) και ελησμονησατε την νουθεσιαν ητις λαλει προς εσας ως προς υιους λεγουσα υιε μου μη καταφρονης την παιδειαν 
του Κυριου μηδε αθυμης ελεγχομενος υπ αυτου 6  διοτι οντινα αγαπα Κυριος παιδευει και μαστιγονει παντα υιον… 
 (Α Πετρ δ/12) αγαπητοι μη παραξενευεσθε δια τον βασανισμον τον γινομενον εις εσας προς δοκιμασιαν ως εαν συνεβαινεν εις εσας 
παραδοξον τι 13  αλλα καθοτι εισθε κοινωνοι των παθηματων του Χριστου χαιρετε ινα και οταν η δοξα αυτου φανερωθη χαρητε 
αγαλλιωμενοι 
ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΣΣΜΜΟΟΙΙ  
 (Λουκ η/13)  οι δε επι της πετρας ειναι εκεινοι οιτινες οταν ακουσωσι μετα χαρας δεχονται τον λογον και ουτοι ριζαν δεν εχουσιν 
οιτινες προς καιρον πιστευουσι και εν καιρω πειρασμου αποστατουσι 
 (Λουκ κβ/40) προσευχεσθε δια να μη εισελθητε εις πειρασμον 
 (Α Κορ ι/13)  πειρασμος δεν σας κατελαβεν ειμη ανθρωπινος πιστος ομως ειναι ο Θεος οστις δεν θελει σας αφησει να πειρασθητε 
υπερ την δυναμιν σας αλλα μετα του πειρασμου θελει καμει και την εκβασιν ωστε να δυνασθε να υποφερητε 
 (Ιακ α/2) πασαν χαραν νομισατε αδελφοι μου οταν περιπεσητε εις διαφορους πειρασμους 
 (Ιακ α/12) μακαριος ο ανθρωπος οστις υπομενει πειρασμον διοτι αφου δοκιμασθη θελει λαβει τον στεφανον της ζωης τον οποιον 
υπεσχεθη ο Κυριος εις τους αγαπωντας αυτον 13  μηδεις πειραζομενος ας λεγη οτι απο του Θεου πειραζομαι διοτι ο Θεος ειναι 
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απειραστος κακων και αυτος ουδενα πειραζει 14  πειραζεται δε εκαστος υπο της ιδιας αυτου επιθυμιας παρασυρομενος και 
δελεαζομενος 
 (Α Πετρ α/6)  δια το οποιον αγαλλιασθε αν και τωρα ολιγον εαν χρειασθη λυπηθητε εν διαφοροις πειρασμοις 
 (Β Πετρ β/9)  εξευρει ο Κυριος να ελευθερονη εκ του πειρασμου τους ευσεβεις τους δε αδικους να φυλαττη εις την ημεραν της 
κρισεως δια να κολαζωνται 
ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑ//ΣΣΑΑΡΡΚΚΑΑ  
 (Ρωμ ς/11)  ουτω και σεις φρονειτε εαυτους οτι εισθε νεκροι μεν κατα την αμαρτιαν ζωντες δε εις τον Θεον δια Ιησου Χριστου του 
Κυριου ημων 12  ας μη βασιλευη λοιπον η αμαρτια εν τω θνητω υμων σωματι ωστε κατα τας επιθυμιας αυτου να υπακουητε εις αυτην 
 (Ρωμ ζ/14)  διοτι εξευρομεν οτι ο νομος ειναι πνευματικος εγω δε ειμαι σαρκικος πεπωλημενος υπο την αμαρτιαν 15  διοτι εκεινο 
το οποιον πραττω δεν γνωριζω επειδη εκεινο το οποιον θελω τουτο δεν πραττω αλλ εκεινο το οποιον μισω τουτο πραττω 
 (Ρωμ η/5)  διοτι οι ζωντες κατα την σαρκα τα της σαρκος φρονουσιν οι δε κατα το πνευμα τα του πνευματος 6  επειδη το φρονημα 
της σαρκος ειναι θανατος το δε φρονημα του πνευματος ζωη και ειρηνη 
 (Ρωμ η/13)  διοτι εαν ζητε κατα την σαρκα μελλετε να αποθανητε αλλ εαν δια του πνευματος θανατονητε τας πραξεις του σωματος 
θελετε ζησει 
 (Ρωμ ιγ/13)  ας περιπατησωμεν ευσχημονως ως εν ημερα μη εις συμποσια και μεθας μη εις κοιτας και ασελγειας μη εις εριδα και 
φθονον 14  αλλ ενδυθητε τον Κυριον Ιησουν Χριστον και μη φροντιζετε περι της σαρκος εις το να εκτελητε τας επιθυμιας αυτης 
 (Α Κορ γ/3)  επειδη ετι σαρκικοι εισθε διοτι ενω ειναι μεταξυ σας φθονος και ερις και διχονοιαι δεν εισθε σαρκικοι και περιπατειτε 
κατα ανθρωπον; 
 (Γαλ ε/16-25) λεγω λοιπον περιπατειτε κατα το πνευμα και δεν θελετε εκπληροι την επιθυμιαν της σαρκος 17  διοτι η σαρξ 
επιθυμει εναντια του πνευματος το δε πνευμα εναντια της σαρκος ταυτα δε αντικεινται προς αλληλα ωστε εκεινα τα οποια θελετε να… 
 (Γαλ ς/7) μη πλανασθε ο Θεος δεν εμπαιζεται επειδη οτι αν σπειρη ο ανθρωπος τουτο και θελει θερισει 8  διοτι ο σπειρων εις την 
σαρκα εαυτου θελει θερισει εκ της σαρκος φθοραν αλλ ο σπειρων εις το πνευμα θελει θερισει εκ του πνευματος ζωην αιωνιον 
 (Φιλ γ/18)  διοτι περιπατουσι πολλοι τους οποιους σας ελεγον πολλακις τωρα δε και κλαιων λεγω οτι ειναι οι εχθροι του σταυρου 
του Χριστου 19  των οποιων το τελος ειναι απωλεια των οποιων ο Θεος ειναι η κοιλια και η δοξα αυτων ειναι εν τη αισχυνη αυτων 
οιτινες φρονουσι τα επιγεια 
 (Κολ γ/1) εαν λοιπον συνανεστητε μετα του Χριστου τα ανω ζητειτε οπου ειναι ο Χριστος καθημενος εν δεξια του Θεου 2  τα ανω 
φρονειτε μη τα επι της γης 3  διοτι απεθανετε και η ζωη σας ειναι κεκρυμμενη μετα του Χριστου εν τω Θεω 4  οταν ο Χριστος η ζωη 
ημων φανερωθη τοτε και σεις μετ αυτου θελετε φανερωθη εν δοξη 5  νεκρωσατε λοιπον τα μελη σας τα επι της γης 
 (Α Πετρ β/11)  αγαπητοι σας παρακαλω ως ξενους και παρεπιδημους να απεχητε απο των σαρκικων επιθυμιων αιτινες 
στρατευονται κατα της ψυχης 
 (Α Πετρ δ/1)  επειδη λοιπον ο Χριστος επαθεν υπερ ημων κατα σαρκα οπλισθητε και σεις το αυτο φρονημα διοτι ο παθων κατα 
σαρκα επαυσεν απο της αμαρτιας 2  δια να ζησητε τον εν σαρκι επιλοιπον χρονον ουχι πλεον εν ταις επιθυμιαις των ανθρωπων αλλ εν 
τω θεληματι του Θεου 
ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΥΥΧΧΗΗ  

ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ 
 (Ιώβ ε/8) αλλ εγω τον Θεον θελω επικαλεσθη και εν τω Θεω θελω εναποθεσει την υποθεσιν μου 
 (Παρ γ/6) εν πασαις ταις οδοις σου αυτον γνωριζε και αυτος θελει διευθυνει τα διαβηματα σου 
 (Εφεσ ς/18) προσευχομενοι εν παντι καιρω μετα πασης προσευχης και δεησεως δια του πνευματος και εις αυτο τουτο 
αγρυπνουντες με πασαν προσκαρτερησιν και δεησιν υπερ παντων των αγιων 19  και υπερ εμου 

ΠΑΝΤΟΤΕ 
 (Πραξ ι/2) ευσεβης και φοβουμενος τον Θεον μετα παντος του οικου αυτου οστις και εκαμνεν ελεημοσυνας εις τον λαον πολλας και 
εδεετο του Θεου διαπαντος 
 (Εφεσ ς/18) προσευχομενοι εν παντι καιρω μετα πασης προσευχης και δεησεως δια του πνευματος και εις αυτο τουτο 
αγρυπνουντες με πασαν προσκαρτερησιν και δεησιν υπερ παντων των αγιων 19  και υπερ εμου 
 (Α Πετρ δ/7)  παντων δε το τελος επλησιασε φρονιμως λοιπον διαγετε και αγρυπνειτε εις τας προσευχας 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 (Ψαλμ λ/8) προς σε Κυριε εκραξα και προς τον Κυριον εδεηθην 
 (Ψαλμ λβ/5) την αμαρτιαν μου εφανερωσα προς σε και την ανομιαν μου δεν εκρυψα ειπα εις τον Κυριον θελω εξομολογηθη τας 
παραβασεις μου και συ συνεχωρησας την ανομιαν της αμαρτιας μου διαψαλμα 6 δια τουτο πας οσιος θελει προσευχεσθαι προς σε εν 
καιρω προσηκοντι βεβαιως εν κατακλυσμω πολλων υδατων ταυτα δεν θελουσιν εγγιζει εις αυτόν 
 (Ψαλμ νε/17) εσπερας και πρωι και μεσημβριαν θελω παρακαλει και φωναζει και θελει ακουσει της φωνης μου 
 (Ψαλμ ξε/2) ω ακουων προσευχην εις σε θελει ερχεσθαι πασα σαρξ 
 (Ψαλμ οζ/13) Θεε εν τω αγιαστηριω ειναι η οδος σου τις Θεος μεγας ως ο Θεος  
 (Ματθ ς/5-15) και οταν προσευχησαι μη εσο ως οι υποκριται διοτι αγαπωσι να προσευχωνται ισταμενοι εν ταις συναγωγαις και εν 
ταις γωνιαις των πλατειων δια να φανωσιν εις τους ανθρωπους αληθως σας λεγω οτι εχουσιν ηδη τον μισθον αυτων… 
 (Ματθ ς/33) αλλα ζητειτε πρωτον την βασιλειαν του Θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα θελουσι σας προστεθη 
 (Ματθ ζ/7-11) αιτειτε και θελει σας δοθη ζητειτε και θελετε ευρει κρουετε και θελει σας ανοιχθη 8  διοτι πας ο αιτων λαμβανει και 
ο ζητων ευρισκει και εις τον κρουοντα θελει ανοιχθη 9  η τις ανθρωπος ειναι απο σας οστις εαν ο υιος αυτου ζητηση αρτον μηπως … 
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 (Ματθ κα/21) αποκριθεις δε ο Ιησους ειπε προς αυτους αληθως σας λεγω εαν εχητε πιστιν και δεν διστασητε ουχι μονον το της 
συκης θελετε καμει αλλα και εις το ορος τουτο αν ειπητε σηκωθητι και ριφθητι εις την θαλασσαν θελει γεινει 22  και παντα οσα αν 
ζητησητε εν τη προσευχη εχοντες πιστιν θελετε λαβει 
 (Λουκ ς/12)  εν εκειναις δε ταις ημεραις εξηλθεν εις το ορος να προσευχηθη και διενυκτερευεν εν τη προσευχη του Θεου 
 (Λουκ ιη/1) ελεγε δε και παραβολην προς αυτους περι του οτι πρεπει παντοτε να προσευχωνται και να μη αποκαμνωσι 
 (Λουκ κα/36)  αγρυπνειτε λοιπον δεομενοι εν παντι καιρω δια να καταξιωθητε να εκφυγητε παντα ταυτα τα μελλοντα να γεινωσι και 
να σταθητε εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου 
 (Λουκ κβ/40) προσευχεσθε δια να μη εισελθητε εις πειρασμον  41  και αυτος εχωρισθη απ αυτων ως λιθου βολην και γονατισας 
προσηυχετο 
 (Πραξ β/42) και ενεμενον εν τη διδαχη των αποστολων και εν τη κοινωνια και εν τη κλασει του αρτου και εν ταις προσευχαις 
 (Ρωμ ιβ/12) εις την προσευχην προσκαρτερουντες 
 (Κολ δ/2) εμμενετε εις την προσευχην αγρυπνουντες εις αυτην μετα ευχαριστιας 
 (Α Θεσ ε/17) αδιαλειπτως προσευχεσθε 
 (Α Τιμ β/8)  θελω λοιπον να προσευχωνται οι ανδρες εν παντι τοπω υψονοντες καθαρας χειρας χωρις οργης και δισταγμου 
 (Εβρ ε/7) οστις εν ταις ημεραις της σαρκος αυτου αφου μετα κραυγης δυνατης και δακρυων προσεφερε δεησεις και ικεσιας προς 
τον δυναμενον να σωζη αυτον εκ του θανατου και εισηκουσθη δια την ευλαβειαν αυτου 
 (Ιακ ε/16) ευχεσθε υπερ αλληλων δια να ιατρευθητε πολυ ισχυει η δεησις του δικαιου ενθερμως γενομενη 17  ο ηλιας ητο 
ανθρωπος ομοιοπαθης με ημας και προσηυχηθη ενθερμως να μη βρεξη και δεν εβρεξεν επι της γης ετη τρια και μηνας εξ 18  και παλιν 
προσηυχηθη και ο ουρανος εδωκε βροχην και η γη εβλαστησε τον καρπον αυτης 
 (Ιουδ α/20) σεις ομως αγαπητοι εποικοδομουντες εαυτους επι την αγιωτατην πιστιν σας προσευχομενοι εν πνευματι αγιω 

ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ 
 (Γεν ιζ/3) και επεσεν ο αβραμ επι προσωπον αυτου 
 (Β Χρον ς/13) και σταθεις επ αυτης επεσεν επι τα γονατα αυτου ενωπιον πασης της συναγωγης του ισραηλ και εξετεινε τας χειρας 
αυτου προς τον ουρανον 
 (Εσδρ θ/5) και εν τη εσπερινη προσφορα εσηκωθην απο της ταπεινωσεως μου και διασχισας το ιματιον μου και το επενδυμα μου 
εκλινα επι τα γονατα μου και εξετεινα τας χειρας μου προς Κυριον τον Θεον μου 
 (Ψαλμ //ε/6) δευτε ας προσκυνησωμεν και ας προσπεσωμεν ας γονατισωμεν ενωπιον του Κυριου του ποιητου ημων 
 (Δαν ς/10) και ο δανιηλ καθως εμαθεν οτι υπεγραφη η γραφη εισηλθεν εις τον οικον αυτου και εχων τας θυριδας του κοιτωνος 
αυτου ανεωγμενας προς την ιερουσαλημ επιπτεν επι τα γονατα αυτου τρις της ημερας προσευχομενος και δοξολογων ενωπιον του Θεου 
αυτου καθως εκαμνε προτερον 
 (Ματθ κς/39) και προχωρησας ολιγον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου εαν ηναι δυνατον ας 
παρελθη απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχι ως εγω θελω αλλ ως συ 
 (Λουκ κβ/41)  και αυτος εχωρισθη απ αυτων ως λιθου βολην και γονατισας προσηυχετο 
 (Λουκ κβ/45)  και σηκωθεις απο της προσευχης ηλθε προς τους μαθητας αυτου 
 (Πραξ θ/40) ο δε πετρος εκβαλων εξω παντας εγονατισε και προσηυχηθη  
 (Πραξ κ/36) και αφου ειπε ταυτα γονατισας προσηυχηθη μετα παντων αυτων  
 (Πραξ κα/5) αφου δε ετελειωσαμεν τας ημερας εκεινας εξελθοντες επορευομεθα και προεπεμπον ημας παντες συν γυναιξι και 
τεκνοις εως εξω της πολεως και γονατισαντες επι τον αιγιαλον προσηυχηθημεν 
 (Εφεσ γ/14) δια τουτο καμπτω τα γονατα μου προς τον πατερα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 

ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
 (Γεν κε/21) και εδεετο ο ισαακ προς τον Κυριον περι της γυναικος αυτου διοτι ητο στειρα και επηκουσεν ο Κυριος αυτου και 
συνελαβεν η ρεβεκκα η γυνη αυτου 
 (Ματθ ς/33) αλλα ζητειτε πρωτον την βασιλειαν του Θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα θελουσι σας προστεθη 
 (Ματθ ιζ/21) τουτο δε το γενος δεν εξερχεται ειμη δια προσευχης και νηστειας 
 (Ματθ κα/22)  και παντα οσα αν ζητησητε εν τη προσευχη εχοντες πιστιν θελετε λαβει 
 (Μαρκ θ/29)  και ειπε προς αυτους τουτο το γενος δεν δυναται να εξελθη δι ουδενος αλλου τροπου ειμη δια προσευχης και 
νηστειας 
 (Ματθ ιη/19) παλιν σας λεγω οτι εαν δυο απο σας συμφωνησωσιν επι της γης περι παντος πραγματος περι του οποιου ηθελον καμει 
αιτησιν θελει γεινει εις αυτους παρα του πατρος μου του εν ουρανοις 20  διοτι οπου ειναι δυο η τρεις συνηγμενοι εις το ονομα μου εκει 
ειμαι εγω εν τω μεσω αυτων 
 (Λουκ ια/9-13) και εγω σας λεγω αιτειτε και θελει σας δοθη ζητειτε και θελετε ευρει κρουετε και θελει σας ανοιχθη 10  διοτι πας 
ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και εις τον κρουοντα θελει ανοιχθη 11  και εαν τις εξ υμων ηναι πατηρ και ο υιος αυτου ζητηση … 
 (Ιωαν ιε/7) εαν μεινητε εν εμοι και οι λογοι μου μεινωσιν εν υμιν θελετε ζητει οτι αν θελητε και θελει γεινει εις εσας 
 (Ιωαν ιε/16)  σεις δεν εξελεξατε εμε αλλ εγω εξελεξα εσας και σας διεταξα δια να υπαγητε σεις και να καμητε καρπον και ο 
καρπος σας να μενη ωστε ο τι αν ζητησητε παρα του πατρος εν τω ονοματι μου να σας δωση αυτό 
 (Ιωαν ις/23)  και εν εκεινη τη ημερα δεν θελετε ζητησει παρ εμου ουδεν αληθως αληθως σας λεγω οτι οσα αν αιτησητε παρα του 
πατρος εν τω ονοματι μου θελει σας δωσει 24  εως τωρα δεν ητησατε ουδεν εν τω ονοματι μου αιτειτε και θελετε λαμβανει δια να ηναι 
πληρης η χαρα σας 
 (Φιλ δ/6) μη μεριμνατε περι μηδενος αλλ εν παντι πραγματι ας γνωριζωνται τα ζητηματα σας προς τον Θεον μετ ευχαριστιας δια 
της προσευχης και της δεησεως 
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 (Α Τιμ δ/4) διοτι παν κτισμα Θεου ειναι καλον και ουδεν απορριψιμον οταν λαμβανηται μετα ευχαριστιας 5  διοτι αγιαζεται δια του 
λογου του Θεου και δια της προσευχης 
 (Α Ιωαν ε/14)  και αυτη ειναι η παρρησια την οποιαν εχομεν προς αυτον οτι εαν ζητωμεν τι κατα το θελημα αυτου ακουει ημας 15  
και εαν εξευρωμεν οτι ακουει ημας ο τι αν ζητησωμεν εξευρομεν οτι λαμβανομεν τα ζητηματα τα οποια εζητησαμεν παρ αυτου 
 (Ιακ ε/16) ευχεσθε υπερ αλληλων δια να ιατρευθητε πολυ ισχυει η δεησις του δικαιου ενθερμως γενομενη 17  ο ηλιας ητο 
ανθρωπος ομοιοπαθης με ημας και προσηυχηθη ενθερμως να μη βρεξη και δεν εβρεξεν επι της γης ετη τρια και μηνας εξ 18  και παλιν 
προσηυχηθη και ο ουρανος εδωκε βροχην και η γη εβλαστησε τον καρπον αυτης 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α∆ΕΛΦΟΥΣ 
 (Θρην β/19) σηκωθητι βοησον την νυκτα οταν αρχιζωσιν αι φυλακαι εκχεον την καρδιαν σου ως υδωρ εμπροσθεν του προσωπου 
του Κυριου υψωσον προς αυτον τας χειρας σου 
 (Πραξ ιβ/5) ο μεν λοιπον πετρος εφυλαττετο εν τη φυλακη εγινετο δε υπο της εκκλησιας ακαταπαυστος προσευχη προς τον Θεον 
υπερ αυτου 
 (Ρωμ α/9) αδιαλειπτως σας ενθυμουμαι 10  δεομενος παντοτε εν ταις προσευχαις μου να αξιωθω ηδη ποτε δια του θεληματος του 
Θεου να ελθω προς εσας 
 (Ρωμ ιε/30)  σας παρακαλω δε αδελφοι δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου και δια της αγαπης του πνευματος να συναγωνισθητε 
μετ εμου προσευχομενοι υπερ εμου προς τον Θεον 
 (Β Κορ α/11)  ενω και σεις συνεργειτε υπερ ημων δια της δεησεως δια να γεινη εκ πολλων προσωπων ευχαριστια υπερ ημων δια το 
δοθεν εις ημας χαρισμα δια πολλων 
 (Εφεσ α/16) δεν παυομαι ευχαριστων τον Θεον υπερ υμων μνημονευων υμας εν ταις προσευχαις μου 17  δια να σας δωση ο Θεος 
του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ο πατηρ της δοξης πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εις επιγνωσιν αυτου 
 (Εφεσ ς/18) προσευχομενοι εν παντι καιρω μετα πασης προσευχης και δεησεως δια του πνευματος και εις αυτο τουτο 
αγρυπνουντες με πασαν προσκαρτερησιν και δεησιν υπερ παντων των αγιων 19  και υπερ εμου 
 (Φιλ α/3) ευχαριστώ τον Θεον μου οσακις σας ενθυμουμαι 4  παντοτε εν παση προσευχη μου υπερ παντων υμων δεομενος μετα 
χαρας 
 (Φιλ α/19)  διοτι εξευρω οτι τουτο θελει αποβη εις εμε προς σωτηριαν δια της δεησεως σας και δια της βοηθειας του πνευματος 
του Ιησου Χριστου 
 (Κολ α/3) ευχαριστουμεν τον Θεον και πατερα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου προσευχομενοι παντοτε υπερ υμων 
 (Κολ α/9) δια τουτο και ημεις αφ ης ημερας ηκουσαμεν δεν παυομεν προσευχομενοι δια σας και δεομενοι να εμπλησθητε απο της 
επιγνωσεως του θεληματος αυτου μετα πασης σοφιας και πνευματικης συνεσεως 
 (Κολ δ/2) εμμενετε εις την προσευχην αγρυπνουντες εις αυτην μετα ευχαριστιας 3  προσευχομενοι ενταυτω και περι ημων να 
ανοιξη εις ημας ο Θεος θυραν του λογου δια να λαλησωμεν το μυστηριον του Χριστου δια το οποιον και ειμαι δεδεμενος 
 (Κολ δ/12)  σας ασπαζεται ο επαφρας οστις ειναι απο σας ο δουλος του Χριστου παντοτε αγωνιζομενος δια σας εν ταις προσευχαις 
δια να σταθητε τελειοι και πληρεις εις παν θελημα του Θεου 13  διοτι μαρτυρω περι αυτου οτι εχει ζηλον πολυν δια σας και τους εν 
λαοδικεια και τους εν ιεραπολει 
 (Α Θεσ α/2) ευχαριστουμεν παντοτε τον Θεον περι παντων υμων και σας μνημονευομεν εν ταις προσευχαις ημων 
 (Α Θεσ γ/10) νυκτα και ημεραν δεομενοι καθ υπερβολην να ιδωμεν το προσωπον σας και να αναπληρωσωμεν τας ελλειψεις της 
πιστεως σας 
 (Α Θεσ ε/25)  αδελφοι προσευχεσθε περι ημων 
 (Β Θεσ γ/1)  το λοιπον προσευχεσθε αδελφοι περι ημων δια να τρεχη ο λογος του Κυριου και να δοξαζηται καθως και εις εσας 2  
και δια να ελευθερωθωμεν απο των παραλογων και πονηρων ανθρωπων διοτι η πιστις δεν υπαρχει εις παντας 
 (Β Τιμ α/3) ευχαριστω τον Θεον τον οποιον λατρευω απο προγονων μετα καθαρας συνειδησεως οτι αδιαλειπτως σε ενθυμουμαι εν 
ταις δεησεσι μου νυκτα και ημεραν 
 (Φιλημ 4)  ευχαριστω τον Θεον μου και μνημονευω σε παντοτε εν ταις προσευχαις μου 
 (Εβρ ιγ/18) προσευχεσθε περι ημων διοτι ειμεθα πεπεισμενοι οτι εχομεν καλην συνειδησιν θελοντες να πολιτευωμεθα κατα παντα 
καλως 19  περισσοτερον δε παρακαλω να καμητε τουτο δια να αποκατασταθω εις εσας ταχυτερα  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ 
 (Ρωμ ι/1) αδελφοι η επιθυμια της καρδιας μου και η δεησις η προς τον Θεον υπερ του ισραηλ ειναι δια την σωτηριαν αυτων 
 (Α Τιμ β/1) παρακαλω λοιπον πρωτον παντων να καμνητε δεησεις προσευχας παρακλησεις ευχαριστιας υπερ παντων ανθρωπων 2  
υπερ βασιλεων και παντων των οντων εν αξιωμασι δια να διαγωμεν βιον αταραχον και ησυχιον εν παση ευσεβεια και σεμνοτητι 3  διοτι 
τουτο ειναι καλον και ευπροσδεκτον ενωπιον του σωτηρος ημων Θεου 4  οστις θελει να σωθωσι παντες οι ανθρωποι και να ελθωσιν εις 
επιγνωσιν της αληθειας 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΓΙΩΝ 
 (Γεν λβ/9-12) Προσευχή Ιακώβ για την συνάντησή του με τον Ησαύ 
 (Ψαλμ //) Προσευχή Μωυσέως 
 (Ψαλμ ρβ) Προσευχή τεθλιμένου 
 (Β Σαμ ζ/18-29) Προσευχή Δαβίδ 
 (Α Βασ η/22-54) Προσευχή Σολομώντα μετά την οικοδόμηση του ναού 
 (Β Βας ιθ/14-19) Προσευχή βασιλιά Εζεκία για την πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον Σενναχειρειμ 
 (Α Χρον ιζ/16-27) Προσευχή Δαυίδ μετά την επιθυμία του να χτισει ναο στον Θεό 
 (Νεεμ α/4-11) Προσευχή Νεεμία 
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 (Δαν θ/3-20) Προσευχή Δανιήλ 
 (Μαρκ α/35)  και το πρωι ενω ητο ορθρος βαθυς σηκωθεις εξηλθε και υπηγεν εις ερημον τοπον και εκει προσηυχετο 
 (Λουκ ια/2) Πάτερ ημών 

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  
ΑΑΓΓΑΑΘΘΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ  
 (Παρ κβ/9) ο εχων ομμα αγαθον θελει ευλογηθη διοτι διδει εκ του αρτου αυτου εις τον πτωχον 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΘΘΕΕΟΟ  
 (Ιησ κβ/5) προσεχετε ομως σφοδρα να εκτελητε τας εντολας και τον νομον τον οποιον μωυσης ο δουλος του Κυριου προσεταξεν 
εις εσας να αγαπατε Κυριον τον Θεον σας και να περιπατητε εις πασας τας οδους αυτου και να φυλαττητε τας εντολας αυτου και να 
ησθε προσηλωμενοι εις αυτον και να λατρευητε αυτον εξ ολης της καρδιας σας και εξ ολης της ψυχης σας 
 (Άσμα α/4) οι εχοντες ευθυτητα σε αγαπωσι 
 (Μαρκ ιβ/30)  και θελεις αγαπα Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της διανοιας 
σου και εξ ολης της δυναμεως σου αυτη ειναι η πρωτη εντολη 
ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  
 (Ψαλμ ις/2) συ ψυχη μου ειπας προς τον Κυριον συ εισαι ο Κυριος μου η αγαθοτης μου δεν εκτεινεται εις σε 3 αλλ εις τους αγιους 
τους οντας εν τη γη και εις τους εξαιρετους εις τους οποιους ειναι ολη μου η ευχαριστησις 
 (Πραξ θ/13) απεκριθη δε ο ανανιας Κυριε ηκουσα απο πολλων περι του ανδρος τουτου οσα κακα επραξεν εις τους αγιους σου εν 
ιερουσαλημ 
 (Πραξ θ/32) ο δε πετρος διερχομενος δια παντων κατεβη και προς τους αγιους τους κατοικουντας την λυδδαν 
 (Πραξ θ/41) ο δε εδωκε χειρα εις αυτην και εσηκωσεν αυτην και φωναξας τους αγιους και τας χηρας παρεστησεν αυτην ζωσαν 
 (Πραξ κς/10) το οποιον και επραξα εν ιεροσολυμοις και πολλους των αγιων εγω κατεκλεισα εις φυλακας 
 (Ρωμ α/7)  προς παντας τους οντας εν ρωμη αγαπητους του Θεου προσκεκλημενους αγιους 
 (Ρωμ ις/15)  ασπασθητε τον φιλολογον και την ιουλιαν τον νηρεα και την αδελφην αυτου και τον ολυμπαν και παντας τους αγιους 
τους μετ αυτων 
 (Α Κορ α/2)  προς την εκκλησιαν του Θεου την ουσαν εν κορινθω τους ηγιασμενους εν Χριστω Ιησου τους προσκεκλημενους αγιους 
μετα παντων των επικαλουμενων εν παντι τοπω το ονομα Ιησου Χριστου του Κυριου ημων αυτων τε και ημων 
 (Β Κορ α/1)  Παυλος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου και Τιμοθεος ο αδελφος προς την εκκλησιαν του Θεου την 
ουσαν εν κορινθω μετα παντων των αγιων των οντων εν ολη τη αχαια 
 (Β Κορ ιγ/13)  σας ασπαζονται παντες οι αγιοι 
 (Εφεσ α/1) Παυλος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου προς τους αγιους τους οντας εν εφεσω και πιστους εν Χριστω 
Ιησου 
 (Εφεσ α/4) καθως εξελεξεν ημας δι αυτου προ καταβολης κοσμου δια να ημεθα αγιοι και αμωμοι ενωπιον αυτου δια της αγαπης 
 (Εφεσ α/15 ) δια τουτο και εγω ακουσας την εις τον Κυριον Ιησουν πιστιν σας και την εις παντας τους αγιους αγαπην 
 (Εφεσ γ/5) το οποιον εν αλλαις γενεαις δεν εγνωστοποιηθη εις τους υιους των ανθρωπων καθως τωρα απεκαλυφθη δια πνευματος 
εις τους αγιους αυτου αποστολους και προφητας 
 (Εφεσ γ/8)  εις εμε τον πλεον ελαχιστον παντων των αγιων 
 (Εφεσ γ/18) ωστε να δυνηθητε ερριζωμενοι και τεθεμελιωμενοι εν αγαπη να καταλαβητε μετα παντων των αγιων τι το πλατος και 
μηκος και βαθος και υψος 
 (Εφεσ δ/12) προς την τελειοποιησιν των αγιων δια το εργον της διακονιας δια την οικοδομην του σωματος του Χριστου 
 (Εφεσ ε/3) πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας καθως πρεπει εις αγιους 
 (Φιλ α/1) Παυλος και Τιμοθεος δουλοι του Ιησου Χριστου προς παντας τους αγιους εν Χριστω Ιησου τους οντας εν φιλιπποις 
 (Φιλ δ/21)  ασπασθητε παντα αγιον εν Χριστω Ιησου σας ασπαζονται οι μετ εμου αδελφοι 22  σας ασπαζονται παντες οι αγιοι 
μαλιστα δε οι εκ της οικιας του καισαρος 
 (Κολ α/1) Παυλος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου και Τιμοθεος ο αδελφος 2  προς τους αγιους και πιστους εν 
Χριστω αδελφους τους εν κολοσσαις 
 (Κολ α/4) ακουσαντες την εις τον Ιησουν Χριστον πιστιν σας και την εις παντας τους αγιους αγαπην 
 (Κολ α/26)  το μυστηριον το οποιον ητο αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων τωρα δε εφανερωθη εις τους αγιους 
αυτου 
 (Α Θεσ ε/27)  σας ορκιζω εις τον Κυριον να αναγνωσθη η επιστολη εις παντας τους αγιους αδελφους 
 (Φιλημ 5)  ακουων την αγαπην σου και την πιστιν την οποιαν εχεις προς τον Κυριον Ιησουν και εις παντας τους αγιους 
 (Εβρ ιγ/24) ασπασθητε παντας τους προεστωτας σας και παντας τους αγιους  
 (Β Πετρ γ/11)  επειδη λοιπον παντα ταυτα διαλυονται οποιοι πρεπει να ησθε σεις εις πολιτευμα αγιον και ευσεβειαν 
 (Ιουδ α/3) αγαπητοι επειδη καταβαλλω πασαν σπουδην να σας γραφω περι της κοινης σωτηριας ελαβον αναγκην να σας γραψω 
προτρεπων εις το να αγωνιζησθε δια την πιστιν ητις απαξ παρεδοθη εις τους αγιους 
ΑΑΠΠΛΛΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 (Παρ ιδ/15) ο απλους πιστευει εις παντα λογον ο δε φρονιμος προσεχει εις τα βηματα αυτου 



41/76 

ΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΛΛΗΗΨΨΙΙΑΑ  
 (Γαλ β/6) περι δε των νομιζομενων οτι ειναι τι οποιοι ποτε και αν ησαν ουδολως φροντιζω ο Θεος δεν βλεπει εις προσωπον 
ανθρωπου διοτι εις εμε οι επισημοτεροι δεν προσεθεσαν ουδεν περισσοτερον 
ΑΑΦΦΙΙΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ//ΑΑΥΥΤΤΑΑΠΠΑΑΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗ  
 (Ματθ ις/24-26) τοτε ο Ιησους ειπε προς τους μαθητας αυτου εαν τις θελη να ελθη οπισω μου ας απαρνηθη εαυτον και ας σηκωση 
τον σταυρον αυτου και ας με ακολουθη 25  διοτι οστις θελει να σωση την ζωην αυτου θελει απολεσει αυτην και οστις απολεση την … 
 (Ματθ ιθ/29) και πας οστις αφηκεν οικιας η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα τεκνα η αγρους ενεκεν του ονοματος 
μου εκατονταπλασια θελει λαβει και ζωην αιωνιον θελει κληρονομησει 
 (Μαρκ η/34) οστις θελει να ελθη οπισω μου ας απαρνηθη εαυτον και ας σηκωση τον σταυρον αυτου και ας με ακολουθη 35  διοτι 
οστις θελει να σωση την ζωην αυτου θελει απολεσει αυτην και οστις απολεση την ζωην αυτου ενεκεν εμου και του ευαγγελιου ουτος 
θελει σωσει αυτην 
 (Μαρκ ι/28-30)  και ηρχισεν ο πετρος να λεγη προς αυτον ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και σε ηκολουθησαμεν 29  αποκριθεις δε ο 
Ιησους ειπεν αληθως σας λεγω δεν ειναι ουδεις οστις αφησας οικιαν η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα … 
 (Λουκ θ/23)  ελεγε δε προς παντας εαν τις θελη να ελθη οπισω μου ας απαρνηθη εαυτον και ας σηκωση τον σταυρον αυτου καθ 
ημεραν και ας με ακολουθη 24  διοτι οστις θελει να σωση την ζωην αυτου θελει απολεσει αυτην και οστις απολεση την ζωην αυτου 
ενεκεν ομου ουτος θελει σωσει αυτην 
 (Λουκ ιη/29)  ο δε ειπε προς αυτους αληθως σας λεγω οτι δεν ειναι ουδεις οστις αφηκεν οικιαν η γονεις η αδελφους η γυναικα η 
τεκνα ενεκεν της βασιλειας του Θεου 30  οστις δεν θελει απολαυσει πολλαπλασια εν τω καιρω τουτω και εν τω ερχομενω αιωνι ζωην 
αιωνιον 
 (Ιωαν ιβ/25)  οστις αγαπα την ψυχην αυτου θελει απολεση αυτην και οστις μισει την ψυχην αυτου εν τω κοσμω τουτω εις ζωην 
αιωνιον θελει φυλαξει αυτην 
ΕΕΓΓΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Α Πετρ α/13)  δια τουτο αναζωσθεντες τας οσφυας της διανοιας σας εγκρατευεσθε και εχετε τελειαν ελπιδα εις την χαριν την 
ερχομενην εις εσας οταν αποκαλυφθη ο Ιησους Χριστος 
 (Α Πετρ ε/8)  εγκρατευθητε αγρυπνησατε διοτι ο αντιδικος σας διαβολος ως λεων ωρυομενος περιερχεται ζητων τινα να καταπιη 
ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ  
 (Ψαλμ δ/8) εν ειρηνη θελω και πλαγιασει και κοιμηθη διοτι συ μονος Κυριε με κατοικιζεις εν ασφαλεια 
 (Ψαλμ λζ/11) οι πραεις ομως θελουσι κληρονομησει την γην και θελουσι κατατρυφα εν πολλη ειρηνη 
 (Ψαλμ ριθ/165) ειρηνην πολλην εχουσιν οι αγαπωντες τον νομον σου και εις αυτους δεν υπαρχει προσκομμα 
 (Ματθ ε/25) ειρηνευσον με τον αντιδικον σου ταχεως ενοσω εισαι καθ οδον μετ αυτου μηποτε σε παραδωση ο αντιδικος εις τον 
κριτην και ο κριτης σε παραδωση εις τον υπηρετην και ριφθης εις φυλακην 26  αληθως σοι λεγω δεν θελεις εξελθει εκειθεν εωσου 
αποδωσης το εσχατον λεπτον 
 (Μαρκ θ/50)  καλον το αλας αλλ εαν το αλας γεινη αναλατον με τι θελετε αρτυσει αυτο εχετε αλας εν εαυτοις και ειρηνευετε εν 
αλληλοις 
 (Ιωαν ιδ/27)  ειρηνην αφινω εις εσας ειρηνην την εμην διδω εις εσας ουχι καθως ο κοσμος διδει σας διδω εγω ας μη ταραττηται η 
καρδια σας μηδε ας δειλια 
 (Ρωμ ιβ/18)  ει δυνατον οσον το αφ υμων ειρηνευετε μετα παντων ανθρωπων 
 (Ρωμ ιε/13)  ο δε Θεος της ελπιδος ειθε να σας εμπληση πασης χαρας και ειρηνης δια της πιστεως ωστε να περισσευητε εις την 
ελπιδα δια της δυναμεως του πνευματος του αγιου 
 (Α Κορ α/3)  χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Εφεσ δ/3) σπουδαζοντες να διατηρητε την ενοτητα του πνευματος δια του συνδεσμου της ειρηνης 
 (Κολ γ/15)  και η ειρηνη του Θεου ας βασιλευη εν ταις καρδιαις υμων εις την οποιαν και προσεκληθητε εις εν σωμα και γινεσθε 
ευγνωμονες 
 (Α Πετρ γ/10)  διοτι οστις θελει να αγαπα την ζωην και ιδη ημερας αγαθας ας παυση την γλωσσαν αυτου απο κακου και τα χειλη 
αυτου απο του να λαλωσι δολον 11  ας εκκλινη απο κακου και ας πραξη αγαθον ας ζητηση ειρηνην και ας ακολουθηση αυτην 
 (Β Θεσ γ/16)  αυτος δε ο Κυριος της ειρηνης ειθε να σας δωση την ειρηνην διαπαντος εν παντι τροπω ο Κυριος ειη μετα παντων 
υμων 
 (Β Πετρ α/2)  χαρις και ειρηνη πληθυνθειη εις εσας δια της επιγνωσεως του Θεου και του Ιησου του Κυριου ημων 
ΕΕΛΛΠΠΙΙ∆∆ΑΑ  
 (Ψαλμ κβ/4) επι σε ηλπισαν οι πατερες ημων ηλπισαν και ηλευθερωσας αυτους 5 προς σε εκραξαν και εσωθησαν επι σε ηλπισαν και 
δεν κατησχυνθησαν 
 (Ψαλμ κζ/3) και αν πολεμος σηκωθη επ εμε και τοτε θελω ελπιζει 
 (Ψαλμ λα/24) ανδριζεσθε και ας κραταιωθη η καρδια σας παντες οι ελπιζοντες επι Κυριον 
 (Ψαλμ λβ/10) πολλαι αι μαστιγες του ασεβους τον δε ελπιζοντα επι Κυριον ελεος θελει περικυκλωσει 
 (Ψαλμ λδ/8) γευθητε και ιδετε οτι αγαθος ο Κυριος μακαριος ο ανθρωπος ο ελπιζων επ αυτόν 
 (Ψαλμ λδ/22) ο Κυριος λυτρονει την ψυχην των δουλων αυτου και δεν θελουσιν απολεσθη παντες οι ελπιζοντες επ αυτόν 
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 (Ψαλμ λζ/5) αναθες εις τον Κυριον την οδον σου και ελπιζε επ αυτον και αυτος θελει ενεργησει 
 (Ψαλμ λζ/39) των δικαιων ομως η σωτηρια ειναι παρα Κυριου αυτος ειναι η δυναμις αυτων εν καιρω θλιψεως 40 και θελει βοηθησει 
αυτους ο Κυριος και ελευθερωσει αυτους θελει ελευθερωσει αυτους απο ασεβων και σωσει αυτους διοτι ηλπισαν επ αυτόν 
 (Ψαλμ μ/4) μακαριος ο ανθρωπος οστις εθεσε τον Κυριον ελπιδα αυτου και δεν αποβλεπει εις τους υπερηφανους και εις τους 
κλινοντας επι ψευδη 
 (Ψαλμ να/4) επι τον Θεον ηλπισα δεν θελω φοβηθη τι να μοι καμη σαρξ 
 (Ψαλμ νζ/1) ελεησον με ω Θεε ελεησον με διοτι επι σε πεποιθεν η ψυχη μου και επι την σκιαν των πτερυγων σου θελω ελπιζει 
εωσου παρελθωσιν αι συμφοραι 
 (Ψαλμ ξβ/5) αλλα συ ω ψυχη μου επι τον Θεον αναπαυου διοτι εξ αυτου κρεμαται η ελπις μου 
 (Ψαλμ ριβ/7) απο κακης φημης δεν θελει φοβηθη η καρδια αυτου ειναι στερεα ελπιζουσα επι τον Κυριον 
 (Παρ γ/5) ελπιζε επι Κυριον εξ ολης σου της καρδιας και μη επιστηριζεσαι εις την συνεσιν σου 
 (Ιερ ιζ/7) ευλογημενος ο ανθρωπος ο ελπιζων επι Κυριον και του οποιου ο Κυριος ειναι η ελπις 8 διοτι θελει εισθαι ως δενδρον 
πεφυτευμενον πλησιον των υδατων το οποιον εξαπλονει τας ριζας αυτου πλησιον του ποταμου και δεν θελει ιδει οταν ερχηται το καυμα 
αλλα το φυλλον αυτου θελει θαλλει και δεν θελει μεριμνησει εν τω ετει της ανομβριας ουδε θελει παυσει απο του να καμνη καρπον 
 (Θρην γ/26) καλον ειναι και να ελπιζη τις και να εφησυχαζη εις την σωτηριαν του Κυριου 
 (Αββ γ/17-19) αν και η συκη δεν θελει βλαστησει μηδε θελει εισθαι καρπος εν ταις αμπελοις ο κοπος της ελαιας θελει ματαιωθη 
και οι αγροι δεν θελουσι δωσει τροφην το ποιμνιον θελει εξολοθρευθη απο της μανδρας και δεν θελουσιν εισθαι βοες εν τοις σταυλοις … 
 (Ρωμ ε/3)  και ουχι μονον τουτο αλλα και καυχωμεθα εις τας θλιψεις γινωσκοντες οτι η θλιψις εργαζεται υπομονην 4  η δε υπομονη 
δοκιμην η δε δοκιμη ελπιδα 5  η δε ελπις δεν καταισχυνει διοτι η αγαπη του Θεου ειναι εκκεχυμενη εν ταις καρδιαις ημων δια πνευματος 
αγιου του δοθεντος εις ημας 
 (Ρωμ η/23-25)  και ουχι μονον αυτη αλλα και αυτοι οιτινες εχομεν την απαρχην του πνευματος και ημεις αυτοι στεναζομεν εν 
εαυτοις περιμενοντες την υιοθεσιαν την απολυτρωσιν του σωματος ημων 24  διοτι με την ελπιδα εσωθημεν ελπις δε ητις βλεπεται … 
 (Ρωμ ιβ/12)  εις την ελπιδα χαιροντες 
 (Α Θεσ α/3)  αδιαλειπτως ενθυμουμενοι το εις την πιστιν εργον σας και τον κοπον της αγαπης και την υπομονην της ελπιδος του 
Κυριου ημων Ιησου Χριστου εμπροσθεν του Θεου και πατρος ημων 
 (Α Πετρ δ/19)  ωστε και οι πασχοντες κατα το θελημα του Θεου ας εμπιστευωνται τας εαυτων ψυχας εις αυτον ως εις πιστον 
δημιουργον εν αγαθοποιια 
 (Α Ιωαν γ/2)  αγαπητοι τωρα ειμεθα τεκνα Θεου και ετι δεν εφανερωθη τι θελομεν εισθαι εξευρομεν ομως οτι οταν φανερωθη 
θελομεν εισθαι ομοιοι με αυτον διοτι θελομεν ιδει αυτον καθως ειναι 3  και πας οστις εχει την ελπιδα ταυτην επ αυτον καθαριζει εαυτον 
καθως εκεινος ειναι καθαρος 
ΕΕΠΠΙΙΕΕΙΙΚΚΕΕΙΙΑΑ  
 (Φιλ δ/5) η επιεικεια σας ας γεινη γνωστη εις παντας τους ανθρωπους ο Κυριος ειναι πλησιον 
ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  
 (Έξο ιε/26) και ειπεν εαν ακουσης επιμελως την φωνην Κυριου του Θεου σου και πραττης το αρεστον εις τους οφθαλμους αυτου 
και δωσης ακροασιν εις τας εντολας αυτου και φυλαξης παντα τα προσταγματα αυτου δεν θελω φερει επι σε ουδεμιαν εκ των νοσων τας 
οποιας εφερα κατα των αιγυπτιων διοτι εγω ειμαι ο Κυριος ο θεραπευων σε 
 (Δευτ ς/17) θελετε φυλαττει επιμελως τας εντολας Κυριου του Θεου υμων και τα μαρτυρια αυτου και τα διαταγματα αυτου τα οποια 
προσεταξεν εις σε 
 (Άσμα α/6) με εβαλον φυλακα εις τους αμπελωνας τον ιδιον μου αμπελωνα ομως δεν εφυλαξα 
 (Κολ δ/17)  και ειπατε προς τον αρχιππον προσεχε εις την διακονιαν την οποιαν παρελαβες εν κυριω δια να εκπληροις αυτην 
 (Β Πετρ α/10)  δια τουτο αδελφοι επιμεληθητε περισσοτερον να καμητε βεβαιαν την κλησιν και την εκλογην σας διοτι ταυτα 
καμνοντες δεν θελετε πταισει ποτε 11  διοτι ουτω θελει σας δοθη πλουσιως η εισοδος εις την αιωνιον βασιλειαν του Κυριου ημων και 
σωτηρος Ιησου Χριστου 
ΕΕΥΥΛΛΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  
 (Εβρ ε/7) οστις εν ταις ημεραις της σαρκος αυτου αφου μετα κραυγης δυνατης και δακρυων προσεφερε δεησεις και ικεσιας προς 
τον δυναμενον να σωζη αυτον εκ του θανατου και εισηκουσθη δια την ευλαβειαν αυτου 
ΕΕΥΥΣΣΕΕΒΒΕΕΙΙΑΑ  
 (Πραξ ι/2) ευσεβης και φοβουμενος τον Θεον μετα παντος του οικου αυτου οστις και εκαμνεν ελεημοσυνας εις τον λαον πολλας και 
εδεετο του Θεου διαπαντος 
 (Β Πετρ γ/11)  επειδη λοιπον παντα ταυτα διαλυονται οποιοι πρεπει να ησθε σεις εις πολιτευμα αγιον και ευσεβειαν 
ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΑΑ//ΕΕΥΥΓΓΝΝΩΩΜΜΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ  
 (Εφεσ ε/4) μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια τα οποια ειναι απρεπη αλλα μαλλον ευχαριστια 
 (Εφες ε/20) ευχαριστουντες παντοτε υπερ παντων εις τον Θεον και πατερα εν ονοματι του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Κολ γ/15)  και η ειρηνη του Θεου ας βασιλευη εν ταις καρδιαις υμων εις την οποιαν και προσεκληθητε εις εν σωμα και γινεσθε 
ευγνωμονες 
 (Κολ γ/17)  και παν οτι αν πραττητε εν λογω η εν εργω παντα εν τω ονοματι του Κυριου Ιησου πραττετε ευχαριστουντες δι αυτου 
τον Θεον και πατερα 
ΚΚΑΑΥΥΧΧΗΗΣΣΗΗ  
 (Ψαλμ λδ/2) εις τον Κυριον θελει καυχασθαι η ψυχη μου οι ταπεινοι θελουσιν ακουσει και θελουσι χαρη 
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 (Ψαλμ ρε/3) καυχασθε εις το αγιον αυτου ονομα 
 (Ρωμ ε/2)  δια του οποιου ελαβομεν και την εισοδον δια της πιστεως εις την χαριν ταυτην εις την οποιαν ισταμεθα και καυχωμεθα 
εις την ελπιδα της δοξης του Θεου 
 (Ρωμ ε/11)  και ουχι μονον τουτο αλλα και καυχωμενοι εις τον Θεον δια του Κυριου ημων Ιησου Χριστου δια του οποιου ελαβομεν 
τωρα την φιλιωσιν 
 (Α Κορ α/29)  δια να μη καυχηθη ουδεμια σαρξ ενωπιον αυτου 30  αλλα σεις εισθε εξ αυτου εν Χριστω Ιησου οστις εγενηθη εις 
ημας σοφια απο Θεου δικαιοσυνη τε και αγιασμος και απολυτρωσις 31  ωστε καθως ειναι γεγραμμενον ο καυχωμενος εν κυριω ας 
καυχαται 
 (Α Κορ δ/7)  διοτι τις σε διακρινει απο του αλλου και τι εχεις το οποιον δεν ελαβες εαν δε και ελαβες τι καυχασαι ως μη λαβων 
 (Α Κορ ιε/31)  καθ ημεραν αποθνησκω μα την εις εσας καυχησιν μου την οποιαν εχω εν Χριστω Ιησου τω κυριω ημων 
ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΘΘΥΥΜΜΙΙΑΑ  
 (Παρ ιδ/29) ο μακροθυμος εχει μεγαλην φρονησιν ο δε οξυθυμος ανεγειρει την αφροσυνην αυτου 
 (Παρ ις/32) καλητερος ο μακροθυμος παρα τον δυνατον και ο εξουσιαζων το πνευμα αυτου παρα τον εκπορθουντα πολιν 
 (Παρ ιζ/27) ο κρατων τους λογους αυτου ειναι γνωστικος ο μακροθυμος ανθρωπος ειναι φρονιμος 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Εφεσ γ/1) σας παρακαλω λοιπον εγω ο δεσμιος εν κυριω να περιπατησητε αξιως της προσκλησεως καθ ην προσεκληθητε 2  μετα 
πασης ταπεινοφροσυνης και πραοτητος μετα μακροθυμιας υποφεροντες αλληλους εν αγαπη 
 (Κολ γ/12) ενδυθητε λοιπον ως εκλεκτοι του Θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα οικτιρμων χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην 
πραοτητα μακροθυμιαν 
 (Α Θεσ ε/14) μακροθυμειτε προς παντας 
 (Ιακ ε/7-11) μακροθυμησατε λοιπον αδελφοι εως της παρουσιας του Κυριου ιδου ο γεωργος περιμενει τον πολυτιμον καρπον της 
γης και μακροθυμει δι αυτον εωσου λαβη βροχην πρωιμον και οψιμον 8  μακροθυμησατε και σεις στηριξατε τας καρδιας σας… 
ΠΠΑΑΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑ  
 (Εφεσ ς/19) και υπερ εμου δια να δοθη εις εμε λογος να ανοιξω το στομα μου μετα παρρησιας δια να καμω γνωστον το μυστηριον 
του ευαγγελιου 20  υπερ του οποιου ειμαι πρεσβυς φορων αλυσιν δια να λαλησω περι αυτου μετα παρρησιας καθως πρεπει να λαλησω 
 (Εβρ ι/35  μη αποβαλητε λοιπον την παρρησιαν σας ητις εχει μισθαποδοσιαν μεγαλην 
ΠΠΑΑΤΤΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΟΟ  ΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΟΟΣΣ  
 (Β Κορ δ/18) επειδη ημεις δεν ενατενιζομεν εις τα βλεπομενα αλλ εις τα μη βλεπομενα διοτι τα βλεπομενα ειναι προσκαιρα τα δε μη 
βλεπομενα αιωνια 
 (Β Κορ ε/1-3) διοτι εξευρομεν οτι εαν η επιγειος οικια του σκηνωματος ημων χαλασθη εχομεν εκ του Θεου οικοδομην οικιαν 
αχειροποιητον αιωνιον εν τοις ουρανοις 2  επειδη εν τουτω στεναζομεν επιποθουντες να επενδυθωμεν το κατοικητηριον ημων το … 
 (Β Κορ ε/8)  θαρρουμεν δε και επιθυμουμεν μαλλον να αποδημησωμεν απο του σωματος και να ενδημησωμεν προς τον Κυριον 
 (Φιλ γ/20)  διοτι το πολιτευμα ημων ειναι εν ουρανοις 
 (Εβρ ι/34) διοτι εδειξατε συμπαθειαν εις τα δεσμα μου και εδεχθητε μετα χαρας την αρπαγην των υπαρχοντων σας εξευροντες οτι 
εχετε εις εαυτους περιουσιαν εν ουρανοις καλητεραν και διαμενουσαν 
 (Εβρ ια/13-16) εν πιστει απεθανον ουτοι παντες μη λαβοντες τας επαγγελιας αλλα μακροθεν ιδοντες αυτας και πεισθεντες και 
εγκολπωθεντες και ομολογησαντες οτι ειναι ξενοι και παρεπιδημοι επι της γης 14  διοτι οι λεγοντες τοιαυτα δεικνυουσιν οτι ζητουσι … 
 (Εβρ ιγ/14) διοτι δεν εχομεν εδω πολιν διαμενουσαν αλλα την μελλουσαν επιζητουμεν  
 (Α Πετρ α/17)  και εαν επικαλησθε πατερα τον κρινοντα απροσωποληπτως κατα το εργον εκαστου διαγετε μετα φοβου τον καιρον 
της παροικιας σας 
 (Α Πετρ β/11)  αγαπητοι σας παρακαλω ως ξενους και παρεπιδημους να απεχητε απο των σαρκικων επιθυμιων αιτινες 
στρατευονται κατα της ψυχης 
ΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ  

ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΤΗ 
 (Ρωμ α/12)  τουτο δε ειναι το να συμπαρηγορηθω μεταξυ σας δια της κοινης πιστεως υμων τε και εμου 
 (Ρωμ ιβ/3) διοτι λεγω δια της χαριτος της εις εμε δοθεισης προς παντα οστις ειναι μεταξυ σας να μη φρονη υψηλοτερα παρ οτι 
πρεπει να φρονη αλλα να φρονη ωστε να σωφρονη κατα το μετρον της πιστεως το οποιον ο Θεος εμοιρασεν εις εκαστον 
 (Β Πετρ α/1)  συμεων πετρος δουλος και αποστολος του Ιησου Χριστου προς τους οσοι ελαχον ισοτιμον με ημας πιστιν εις την 
δικαιοσυνην του Θεου ημων και σωτηρος Ιησου Χριστου 

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
 (Φιλ α/27)  μονον πολιτευεσθε αξιως του ευαγγελιου του Χριστου δια να ακουσω ειτε οταν ελθω και σας ιδω ειτε ενω ειμαι απων 
την καταστασιν σας οτι στεκεσθε εις εν πνευμα συναγωνιζομενοι εν μια ψυχη δια την πιστιν του ευαγγελιου 
 (Κολ α/4) ακουσαντες την εις τον Ιησουν Χριστον πιστιν σας 
 (Α Θεσ β/13)  δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τον Θεον αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες τον λογον του Θεου τον οποιον 
ηκουσατε παρ ημων εδεχθητε αυτον ουχι ως λογον ανθρωπων αλλα καθως ειναι αληθως λογον Θεου οστις και ενεργειται μεταξυ υμων 
των πιστευοντων 
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ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΕΣ 
 (Ρωμ δ/18)  οστις καιτοι μη εχων ελπιδα επιστευσεν επ ελπιδι οτι εμελλε να γεινη πατηρ πολλων εθνων κατα το λαληθεν ουτω 
θελει εισθαι το σπερμα σου 19  και μη ασθενησας κατα την πιστιν δεν εσυλλογισθη το σωμα αυτου οτι ητο ηδη νενεκρωμενον 
εκατονταετης περιπου ων και την νεκρωσιν της μητρας της σαρρας 20  ουδε εδιστασεν εις την επαγγελιαν του Θεου δια της απιστιας 
αλλ ενεδυναμωθη εις την πιστιν δοξασας τον Θεον 21  και πεποιθως οτι εκεινο το οποιον υπεσχεθη ειναι δυνατος και να εκτελεσει 

ΣΩΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 
 (Μαρκ ις/15)  και ειπε προς αυτους υπαγετε εις ολον τον κοσμον και κηρυξατε το ευαγγελιον εις ολην την κτισιν 16  οστις πιστευση 
και βαπτισθη θελει σωθη οστις ομως απιστηση θελει κατακριθη 
 (Λουκ ζ/50)  ειπε δε προς την γυναικα η πιστις σου σε εσωσεν υπαγε εις ειρηνην 
 (Ρωμ ι/9)  οτι εαν ομολογησης δια του στοματος σου τον Κυριον Ιησουν και πιστευσης εν τη καρδια σου οτι ο Θεος ανεστησεν αυτον 
εκ νεκρων θελεις σωθη 
 (Ρωμ ι/17)  αρα η πιστις ειναι εξ ακοης η δε ακοη δια του λογου του Θεου 
 (Α Ιωαν ε/4)  διοτι παν οτι εγεννηθη εκ του Θεου νικα τον κοσμον και αυτη ειναι η νικη η νικησασα τον κοσμον η πιστις ημων 5  τις 
ειναι ο νικων τον κοσμον ειμη ο πιστευων οτι ο Ιησους ειναι ο υιος του Θεου 

ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ 
 (Ματθ κα/21) αποκριθεις δε ο Ιησους ειπε προς αυτους αληθως σας λεγω εαν εχητε πιστιν και δεν διστασητε ουχι μονον το της 
συκης θελετε καμει αλλα και εις το ορος τουτο αν ειπητε σηκωθητι και ριφθητι εις την θαλασσαν θελει γεινει 22  και παντα οσα αν 
ζητησητε εν τη προσευχη εχοντες πιστιν θελετε λαβει 
 (Μαρκ ια/22)  και αποκριθεις ο Ιησους λεγει προς αυτους εχετε πιστιν Θεου 23  διοτι αληθως σας λεγω οτι οστις ειπη προς το 
ορος τουτο σηκωθητε και ριφθητι εις την θαλασσαν και δεν δισταση εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευση οτι εκεινα τα οποια λεγει γινονται 
θελει γεινει εις αυτον ο τι εαν ειπη 24  δια τουτο σας λεγω παντα οσα προσευχομενοι ζητειτε πιστευετε οτι λαμβανετε και θελει γεινει 
εις εσας 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Κολ β/5) διοτι αν και κατα το σωμα ημαι απων με το πνευμα ομως ειμαι μεθ υμων χαιρων και βλεπων την ταξιν σας και την 
σταθεροτητα της εις Χριστον πιστεως σας 
 (Εβρ ια/1) ειναι δε η πστις ελπιζομενων πεποιθησις βεβαιωσις πραγματων μη βλεπομενων 

ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 
 (Α Θεσ α/3)  αδιαλειπτως ενθυμουμενοι το εις την πιστιν εργον σας και τον κοπον της αγαπης και την υπομονην της ελπιδος του 
Κυριου ημων Ιησου Χριστου εμπροσθεν του Θεου και πατρος ημων 
ΠΠΡΡΑΑΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 (Ψαλμ κε/9) θελει οδηγησει τους πραους εν κρισει και θελει διδαξει τους πραους την οδον αυτου 
 (Ψαλμ λζ/11) οι πραεις ομως θελουσι κληρονομησει την γην και θελουσι κατατρυφα εν πολλη ειρηνη 
 (Ματθ ε/5)  μακαριοι οι πραεις διοτι αυτοι θελουσι κληρονομησει την γην 
 (Ματθ ια/29) αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου διοτι πραος ειμαι και ταπεινος την καρδιαν και θελετε ευρει 
αναπαυσιν εν ταις ψυχαις υμων 
 (Ματθ κα/5) ειπατε προς την θυγατερα σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται προς σε πραυς και καθημενος επι ονου και πωλου υιου 
υποζυγιου 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Εφεσ γ/1) σας παρακαλω λοιπον εγω ο δεσμιος εν κυριω να περιπατησητε αξιως της προσκλησεως καθ ην προσεκληθητε 2  μετα 
πασης ταπεινοφροσυνης και πραοτητος μετα μακροθυμιας υποφεροντες αλληλους εν αγαπη 
 (Κολ γ/12) ενδυθητε λοιπον ως εκλεκτοι του Θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα οικτιρμων χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην 
πραοτητα μακροθυμιαν 
ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΟΟΣΣ  
 (Α Κορ ιε/58)  ωστε αδελφοι μου αγαπητοι γινεσθε στερεοι αμετακινητοι περισσευοντες παντοτε εις το εργον του Κυριου 
γινωσκοντες οτι ο κοπος σας δεν ειναι ματαιος εν κυριω 
 (Α Κορ ις/13)  αγρυπνειτε στεκεσθε εν τη πιστει ανδριζεσθε ενδυναμουσθε 
 (Κολ α/23)  εαν επιμενητε εις την πιστιν τεθεμελιωμενοι και στερεοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου 
 (Κολ β/5) διοτι αν και κατα το σωμα ημαι απων με το πνευμα ομως ειμαι μεθ υμων χαιρων και βλεπων την ταξιν σας και την 
σταθεροτητα της εις Χριστον πιστεως σας 6  καθως λοιπον παρελαβετε τον Χριστον Ιησουν τον Κυριον εν αυτω περιπατειτε 7 
ερριζωμενοι και εποικοδημουμενοι εν αυτω και στερεουμενοι εν τη πιστει καθως εδιδαχθητε περισσευοντες εν αυτη μετα ευχαριστιας 
 (Α Θεσ γ/8)  διοτι τωρα ζωμεν εαν σεις μενητε σταθεροι εις τον Κυριον 
ΣΣΥΥΓΓΧΧΩΩΡΡΕΕΣΣΗΗ  
 (Ματθ ιη/21) τοτε προσελθων προς αυτον ο πετρος ειπε Κυριε ποσακις αν αμαρτηση εις εμε ο αδελφος μου και θελω συγχωρησει 
αυτον εως επτακις 22  λεγει προς αυτον ο Ιησους δεν σοι λεγω εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα 
 (Μαρκ ια/25)  και οταν ιστασθε προσευχομενοι συγχωρειτε εαν εχητε τι κατα τινος δια να συγχωρηση εις εσας και ο πατηρ σας ο 
εν τοις ουρανοις τα αμαρτηματα σας 26  αλλ εαν σεις δεν συγχωρητε ουδε ο πατηρ σας ο εν τοις ουρανοις θελει συγχωρησει τα 
αμαρτηματα σας 
 (Λουκ ς/37)  και μη κρινετε και δεν θελετε κριθη μη καταδικαζετε και δεν θελετε καταδικασθη συγχωρειτε και θελετε συγχωρηθη 
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 (Λουκ ιζ/3) προσεχετε εις εαυτους εαν δε ο αδελφος σου αμαρτηση εις σε επιπληξον αυτον και εαν μετανοηση συγχωρησον αυτον 4  
και εαν επτακις της ημερας αμαρτηση εις σε και επτακις της ημερας επιστρεψη προς σε λεγων μετανοω θελεις συγχωρησει αυτον 
 (Εφεσ δ/32) γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι ευσπλαγχνοι συγχωρουντες αλληλους καθως ο Θεος συνεχωρησεν εσας δια του 
Χριστου 
 (Κολ γ/13) υποφεροντες αλληλους και συγχωρουντες εις αλληλους εαν τις εχη παραπονον κατα τινος καθως και ο Χριστος 
συνεχωρησεν εις εσας ουτω και σεις 
ΣΣΩΩΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  
 (Ψαλμ λε/9) η δε ψυχη μου θελει αγαλλεσθαι εις τον Κυριον θελει χαιρει εις την σωτηριαν αυτου 
 (Ρωμ ε/2)  δια του οποιου ελαβομεν και την εισοδον δια της πιστεως εις την χαριν ταυτην εις την οποιαν ισταμεθα και καυχωμεθα 
εις την ελπιδα της δοξης του Θεου 
 (Ρωμ ι/13)  διοτι πας οστις επικαλεσθη το ονομα του Κυριου θελει σωθη 
 (Α Ιωαν γ/14)  ημεις εξευρομεν οτι μετεβημεν εκ του θανατου εις την ζωην διοτι αγαπωμεν τους αδελφους οστις δεν αγαπα τον 
αδελφον μενει εν τω θανατω 
 (Α Ιωαν γ/18)  τεκνια μου μη αγαπωμεν με λογον μηδε με γλωσσαν αλλα με εργον και αληθειαν 19  και εκ τουτου γνωριζομεν οτι 
ειμεθα εκ της αληθειας και θελομεν πληροφορησει τας καρδιας ημων εμπροσθεν αυτου 
 (Α Ιωαν ε9) εαν δεχωμεθα την μαρτυριαν των ανθρωπων η μαρτυρια του Θεου ειναι μεγαλητερα διοτι αυτη ειναι η μαρτυρια του 
Θεου την οποιαν εμαρτυρησε περι του υιου αυτου 10  οστις πιστευει εις τον υιον του Θεου εχει την μαρτυριαν εν εαυτω οστις δεν 
πιστευει εις τον Θεον εκαμεν αυτον ψευστην διοτι δεν επιστευσεν εις την μαρτυριαν την οποιαν εμαρτυρησεν ο Θεος περι του υιου 
αυτου 11  και αυτη ειναι μαρτυρια οτι ζωην αιωνιον εδωκεν εις ημας ο Θεος και αυτη η ζωη ειναι εν τω υιω αυτου 
ΤΤΑΑΠΠΕΕΙΙΝΝΟΟΦΦΡΡΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ  
 (Β Βασ κβ/19) επειδη η καρδια σου ηπαλυνθη και εταπεινωθης ενωπιον του Κυριου οτε ηκουσας οσα ελαλησα εναντιον του τοπου 
τουτου και εναντιον των κατοικων αυτου οτι θελουσι κατασταθη ερημωσις και καταρα και διεσχισας τα ιματια σου και εκλαυσας ενωπιον 
μου δια τουτο και εγω επηκουσα λεγει Κυριος 
 (Ψαλμ ρλα) 
 (Παρ ια/2) οπου εισελθη υπερηφανια εισερχεται και καταισχυνη η δε σοφια ειναι μετα των ταπεινων 
 (Παρ ιε/33) ο φοβος του Κυριου ειναι διδασκαλια σοφιας και η ταπεινωσις προπορευεται της δοξης 
 (Παρ ιη/12) προ του αφανισμου υψονεται η καρδια του ανθρωπου και η ταπεινωσις προπορευεται της δοξης 
 (Παρ κβ/4) η αμοιβη της ταπεινωσεως και του φοβου του Κυριου ειναι πλουτος και δοξα και ζωη 
 (Παρ κθ/23) η υπερηφανια του ανθρωπου θελει ταπεινωσει αυτον ο δε ταπεινοφρων απολαμβανει τιμην 
 (Ησα να/22) ουτω λεγει ο Κυριος σου ο Κυριος και ο Θεος σου ο δικολογων υπερ του λαου αυτου ιδου ελαβον εκ των χειρων σου το 
ποτηριον της ζαλης την τρυγιαν του ποτηριου του θυμου μου δεν θελεις πλεον πιει αυτο του λοιπου 23 και θελω βαλει αυτο εις την 
χειρα των καταθλιβοντων σε οιτινες ειπον προς την ψυχην σου κυψον δια να περασωμεν και συ εβαλες το σωμα σου ως γην και ως οδον 
εις τους διαβαινοντας 
 (Ματθ ια/29) αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου διοτι πραος ειμαι και ταπεινος την καρδιαν και θελετε ευρει 
αναπαυσιν εν ταις ψυχαις υμων 
 (Ματθ ιη/4) οστις λοιπον ταπεινωση εαυτον ως το παιδιον τουτο ουτος ειναι ο μεγαλητερος εν τη βασιλεια των ουρανων 
 (Μαρκ θ/35) οστις θελει να ηναι πρωτος θελει εισθαι παντων εσχατος και παντων υπηρετης 
 (Μαρκ ι/43)  ουτως ομως δεν θελει εισθαι εν υμιν αλλ οστις θελει να γεινη μεγας εν υμιν θελει εισθαι υπηρετης υμων 44  και οστις 
εξ υμων θελει να γεινη πρωτος θελει εισθαι δουλος παντων 45  διοτι ο υιος του ανθρωπου δεν ηλθε δια να υπηρετηθη αλλα δια να 
υπηρετηση και να δωση την ζωην αυτου λυτρον αντι πολλων 
 (Λουκ ιη/14) διοτι πας ο υψων εαυτον θελει ταπεινωθη ο δε ταπεινων εαυτον θελει υψωθη 
 (Ρωμ ιβ/3) διοτι λεγω δια της χαριτος της εις εμε δοθεισης προς παντα οστις ειναι μεταξυ σας να μη φρονη υψηλοτερα παρ οτι 
πρεπει να φρονη αλλα να φρονη ωστε να σωφρονη κατα το μετρον της πιστεως το οποιον ο Θεος εμοιρασεν εις εκαστον 
 (Ρωμ ιβ/16)  εχετε προς αλληλους το αυτο φρονημα μη υψηλοφρονειτε αλλα συγκαταβαινετε εις τους ταπεινους μη φανταζεσθε 
εαυτους φρονιμους 
 (Β Κορ ζ/6)  αλλ ο Θεος ο παρηγορων τους ταπεινους παρηγορησεν ημας δια της παρουσιας του τιτου 
 (Εφεσ γ/1) σας παρακαλω λοιπον εγω ο δεσμιος εν κυριω να περιπατησητε αξιως της προσκλησεως καθ ην προσεκληθητε 2  μετα 
πασης ταπεινοφροσυνης και πραοτητος μετα μακροθυμιας υποφεροντες αλληλους εν αγαπη 
 (Εφες ε/21)  υποτασσομενοι εις αλληλους εν φοβω Θεου 
 (Φιλ β/3) μη πραττοντες μηδεν εξ αντιζηλιας η κενοδοξιας αλλ εν ταπεινοφροσυνη θεωρουντες αλληλους υπερεχοντας εαυτων 
 (Φιλ β/5) το αυτο δε φρονημα εστω εν υμιν το οποιον ητο και εν τω Χριστω Ιησου 6  οστις εν μορφη Θεου υπαρχων δεν ενομισεν 
αρπαγην το να ηναι ισα με τον Θεον 7  αλλ εαυτον εκενωσε λαβων δουλου μορφην γενομενος ομοιος με τους ανθρωπους 8  και ευρεθεις 
κατα το σχημα ως ανθρωπος εταπεινωσεν εαυτον γενομενος υπηκοος μεχρι θανατου θανατου δε σταυρου 9  δια τουτο και ο Θεος 
υπερυψωσεν αυτον και εχαρισεν εις αυτον ονομα το υπερ παν ονομα 
 (Κολ γ/12) ενδυθητε λοιπον ως εκλεκτοι του Θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα οικτιρμων χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην 
πραοτητα μακροθυμιαν 
 (Ιακ α/9)  ας καυχαται δε ο αδελφος ο ταπεινος εις το υψος αυτου 
 (Α Πετρ ε/5)  ομοιως οι νεωτεροι υποταχθητε εις τους πρεσβυτερους παντες δε υποτασσομενοι εις αλληλους ενδυθητε την 
ταπεινοφροσυνην διοτι ο Θεος αντιτασσεται εις τους υπερηφανους εις δε τους ταπεινους διδει χαριν 6  ταπεινωθητε λοιπον υπο την 
κραταιαν χειρα του Θεου δια να σας υψωση εν καιρω 
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ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  
 (Πραξ κβ/12) ανανιας δε τις ανθρωπος ευσεβης κατα τον νομον μαρτυρουμενος υπο παντων των εκει κατοικουντων ιουδαιων 
 (Ρωμ α/8)  πρωτον μεν ευχαριστω τον Θεον μου δια Ιησου Χριστου υπερ παντων υμων διοτι η πιστις σας κηρυττεται εν ολω τω 
κοσμω 
 (Α Κορ δ/16)  σας παρακαλω λοιπον γινεσθε μιμηται μου 
 (Α Κορ ια/1) μιμηται μου γινεσθε καθως και εγω του Χριστου 
 (Φιλ β/15)  δια να γινησθε αμεμπτοι και ακεραιοι τεκνα Θεου αμωμητα εν μεσω γενεας σκολιας και διεστραμμενης μεταξυ των 
οποιων λαμπετε ως φωστηρες εν τω κοσμω 16  κρατουντες τον λογον της ζωης 
 (Φιλ γ/17)  αδελφοι συμμιμηται μου γινεσθε και παρατηρειτε τους οσοι περιπατουσιν ουτω καθως εχετε τυπον ημας 
 (Α Θεσ α/6)  και σεις εγεινετε μιμηται ημων και του Κυριου δεχθεντες τον λογον εν μεσω πολλης θλιψεως μετα χαρας πνευματος 
αγιου 7  ωστε εγεινετε τυποι εις παντας τους πιστευοντας εν τη μακεδονια και τη αχαια 
 (Α Θεσ β/14)  διοτι σεις εγεινετε αδελφοι μιμηται των εκκλησιων του Θεου αιτινες ειναι εν τη ιουδαια εν Χριστω Ιησου επειδη και 
σεις επαθετε τα αυτα υπο των ιδιων υμων ομοεθνων καθως και αυτοι υπο των ιουδαιων 
 (Β Θεσ γ/9)  ουχι διοτι δεν εχομεν εξουσιαν αλλα δια να σας δωσωμεν εαυτους τυπον εις το να μιμησθε ημας 
 (Α Τιμ δ/12) μηδεις ας μη καταφρονη την νεοτητα σου αλλα γινου τυπος των πιστων εις λογον εις συναναστροφην εις αγαπην εις 
πνευμα εις πιστιν εις καθαροτητα 
 (Εβρ ιγ/7) ενθυμεισθε τους προεστωτας σας οιτινες ελαλησαν προς εσας τον λογον του Θεου των οποιων μιμεισθε την πιστιν 
εχοντες προ οφθαλμων το αποτελεσμα του πολιτευματος αυτων 
 (Α Πετρ ε/3)  μηδε ως κατακυριευοντες την κληρονομιαν του Θεου αλλα τυποι γινομενοι του ποιμνιου 
 (Γ Ιωαν 3) διοτι εχαρην κατα πολλα οτι ερχονται αδελφοι και μαρτυρουσιν εις την αληθειαν σου καθως συ περιπατεις εν τη αληθεια 
 (Γ Ιωαν 5) αγαπητε εργον αξιον πιστου πραττεις ο τι καμης εις τους αδελφους και εις τους ξενους 6  οιτινες εμαρτυρησαν περι της 
αγαπης σου ενωπιον της εκκλησιας τους οποιους καλως θελεις πραξει προπεμψας αξιως του Θεου 
 (Γ Ιωαν 12) εις τον δημητριον διδεται καλη μαρτυρια υπο παντων και υπ αυτης της αληθειας και ημεις δε μαρτυρουμεν και εξευρετε 
οτι η μαρτυρια ημων ειναι αληθης 
ΥΥΠΠΑΑΚΚΟΟΗΗ  
 (Ρωμ ις/19) διοτι η υπακοη σας διεφημισθη εις παντας οσον λοιπον δια σας χαιρω θελω δε να ησθε σοφοι μεν εις το αγαθον απλοι 
δε εις το κακον 
 (Εβρ ε/8)  καιτοι ων υιος εμαθε την υπακοην αφ οσων επαθε 
ΥΥΠΠΟΟΜΜΟΟΝΝΗΗ  
 (Ψαλμ μ/1) περιεμεινα εν υπομονη τον Κυριον και εκλινε προς εμε και ηκουσε της κραυγης μου 
 (Λουκ κα/19)  δια της υπομονης σας αποκτησατε τας ψυχας σας 
 (Ρωμ β/6)  οστις θελει αποδωσει εις εκαστον κατα τα εργα αυτου 7  εις μεν τους ζητουντας δι υπομονης εργου αγαθου δοξαν και 
τιμην και αφθαρσιαν ζωην αιωνιον 
 (Ρωμ ε/3)  και ουχι μονον τουτο αλλα και καυχωμεθα εις τας θλιψεις γινωσκοντες οτι η θλιψις εργαζεται υπομονην 4  η δε υπομονη 
δοκιμην η δε δοκιμη ελπιδα 
 (Ρωμ η/24)  διοτι με την ελπιδα εσωθημεν ελπις δε ητις βλεπεται δεν ειναι ελπις διοτι εκεινο το οποιον βλεπει τις δια τι και 
ελπιζει 25  εαν δε ελπιζωμεν εκεινο το οποιον δεν βλεπομεν δια της υπομονης περιμενομεν αυτό 
 (Α Θεσ γ/)  δια να μη κλονιζηται μηδεις εν ταις θλιψεσι ταυταις διοτι σεις εξευρετε οτι εις τουτο ειμεθα τεταγμενοι 4  διοτι οτε 
ημεθα παρ υμιν προελεγομεν προς εσας οτι μελλομεν να υποφερωμεν θλιψεις καθως και εγεινε και εξευρετε 
 (Β Θεσ α/4)  ωστε ημεις αυτοι καυχωμεθα δια σας εν ταις εκκλησιαις του Θεου δια την υπομονην σας και πιστιν εν πασι τοις 
διωγμοις υμων και ταις θλιψεσι τας οποιας υποφερετε 
 (Εβρ ι/36) διοτι εχετε χρειαν υπομονης δια να καμητε το θελημα του Θεου και να λαβητε την επαγγελιαν 
 (Εβρ ιβ/1) λοιπον και ημεις περικυκλωμενοι οντες υπο τοσουτου νεφους μαρτυρων ας απορριψωμεν παν βαρος και την ευκολως 
εμπεριπλεκουσαν ημας αμαρτιαν και ας τρεχωμεν μεθ υπομονης τον προκειμενον εις ημας αγωνα 
 (Ιακ α/3) γνωριζοντες οτι η δοκιμασια της πιστεως σας εργαζεται υπομονην 4  η δε υπομονη ας εχη εργον τελειον δια να ησθε 
τελειοι και ολοκληροι μη οντες εις μηδεν ελλιπεις 
ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑ  
 (Λουκ ιδ/12)  ελεγε δε και προς εκεινον οστις προσεκαλεσεν αυτον οταν καμνης γευμα η δειπνον μη προσκαλει τους φιλους σου 
μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι σε αντικαλεσωσι και γεινη εις σε 
ανταποδοσις 13  αλλ οταν καμνης υποδοχην προσκαλει πτωχους βεβλαμμενους χωλους τυφλους 14  και θελεις εισθαι μακαριος διοτι 
δεν εχουσι να σοι ανταποδωσωσιν επειδη η ανταποδοσις θελει γεινει εις σε εν τη αναστασει των δικαιων 
 (Ρωμ ιβ/13) την φιλοξενιαν ακολουθουντες 
 (Εβρ ιγ/2) την φιλοξενιαν μη λησμονειτε επειδη δια ταυτης τινες εφιλοξενησαν αγγελους μη γνωριζοντες 
 (Α Πετρ δ/9)  γινεσθε φιλοξενοι εις αλληλους χωρις γογγυσμων 
ΦΦΟΟΒΒΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ  
 (Έξο α/21) και επειδη αι μαιαι εφοβουντο τον Θεον εκαμεν εις αυτας οικους 
 (Δευτ ε/29) ειθε να ητο εις αυτους τοιαυτη καρδια ωστε να με φοβωνται και να φυλαττωσι παντοτε παντα τα προσταγματα μου δια 
να ευημερωσιν αιωνιως αυτοι και τα τεκνα αυτων 
 (Δευτ η/6) δια τουτο θελεις φυλαττει τας εντολας Κυριου του Θεου σου δια να περιπατης εις τας οδους αυτου και να φοβησαι 
αυτόν 
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 (Εσδρ θ/4) τοτε συνηχθησαν προς εμε παντες οι τρεμοντες εις τους λογους του Θεου του ισραηλ δια την παραβασιν των 
μετοικισθεντων και εκαθημην εκστατικος εως της εσπερινης προσφορας 
 (Νεεμ ε/9) και ειπα δεν ειναι καλον το πραγμα το οποιον σεις καμνετε δεν πρεπει να περιπατητε εν τω φοβω του Θεου ημων δια να 
μη ονειδιζωσιν ημας τα εθνη οι εχθροι ημων 
 (Ιώβ κη/28) και ειπε προς τον ανθρωπον ιδου ο φοβος του Κυριου ουτος ειναι η σοφια και η αποχη απο του κακου αυνεσις 
 (Ψαλμ κε/12) τις ειναι ο ανθρωπος ο φοβουμενος τον Κυριον αυτον θελει διδαξει την οδον την οποιαν πρεπει να εκλεξη 13 η ψυχη 
αυτου θελει κατοικει εν αγαθοις και το σπερμα αυτου θελει κληρονομησει την γην 14 το απορρητον του Κυριου ειναι μετα των 
φοβουμενων αυτον και την διαθηκην αυτου θελει φανερωσει εις αυτους 
 (Ψαλμ λδ/9) φοβηθητε τον Κυριον οι αγιοι αυτου διοτι δεν υπαρχει στερησις εις τους φοβουμενους αυτόν 
 (Ψαλμ λδ/11-14) ελθετε τεκνα ακουσατε μου τον φοβον του Κυριου θελω σας διδαξει 12 τις ειναι ο ανθρωπος οστις θελει… 
 (Ψαλμ ριβ/1) αινειτε τον Κυριον μακαριος ο ανθρωπος ο φοβουμενος τον Κυριον εις τας εντολας αυτου ηδυνεται σφοδρα 
 (Ψαλμ ρκη/3) η γυνη σου θελει εισθαι ως αμπελος ευκαρπος εις τα πλαγια της οικιας σου οι υιοι σου ως νεοφυτα ελαιων κυκλω της 
τραπεζης σου 4 ιδου ουτω θελει ευλογηθη ο ανθρωπος ο φοβουμενος τον Κυριον 
 (Παρ γ/7) μη φανταζεσαι σεαυτον σοφον φοβου τον Κυριον και εκκλινον απο κακου 
 (Παρ η/13) ο φοβος του Κυριου ειναι να μιση τις το κακον αλαζονειαν και αυθαδειαν και πονηραν οδον και διεστραμμενον στομα εγω 
μισω 
 (Παρ θ/10) αρχη σοφιας φοβος Κυριου και επιγνωσις αγιων φρονησις 
 (Παρ ι/27) ο φοβος του Κυριου προσθετει ημερας τα δε ετη των ασεβων θελουσιν ελαττωθη 
 (Παρ ιδ/2) ο περιπατων εν τη ευθυτητι αυτου φοβειται τον Κυριον ο δε σκολιος τας οδους αυτου καταφρονει αυτόν 
 (Παρ ιδ/26) εν τω φοβω του Κυριου ειναι ελπις ισχυρα και εις τα τεκνα αυτου θελει υπαρχει καταφυγιον 27 ο φοβος του Κυριου 
ειναι πηγη ζωης απομακρυνων απο παγιδων θανατου 
 (Παρ ιε/33) ο φοβος του Κυριου ειναι διδασκαλια σοφιας και η ταπεινωσις προπορευεται της δοξης 
 (Παρ ις/6) δια χαριτος και αληθειας καθαριζεται η ανομια και δια του φοβου του Κυριου εκκλινουσιν οι ανθρωποι απο του κακου 
 (Παρ ιθ/23) ο φοβος του Κυριου φερει ζωην και ο φοβουμενος αυτον θελει πλαγιαζει κεχορτασμενος κακον δεν θελει 
συναπαντησει 
 (Παρ κβ/4) η αμοιβη της ταπεινωσεως και του φοβου του Κυριου ειναι πλουτος και δοξα και ζωη 
 (Εκκλ ιβ/13) ας ακουσωμεν το τελος της ολης υποθεσεως φοβου τον Θεον και φυλαττε τας εντολας αυτου επειδη τουτο ειναι το 
παν του ανθρωπου 
 (Ησα η/13) τον Κυριον των δυναμεων αυτον αγιασατε και αυτος ας ηναι ο φοβος σας και αυτος ας ηναι ο τρομος σας 
 (Ησα ια/2) και το πνευμα του Κυριου θελει αναπαυθη επ αυτον πνευμα σοφιας και συνεσεως πνευμα βουλης και δυναμεως πνευμα 
γνωσεως και φοβου του Κυριου 3 και θελει καμει αυτον οξυνουν εις τον φοβον του Κυριου ωστε δεν θελει κρινει κατα την θεωριαν των 
οφθαλμων αυτου ουδε θελει ελεγχει κατα την ακροασιν των ωτιων αυτου 
 (Ησα ξγ/17) δια τι Κυριε αφηκας ημας να αποπλανωμεθα απο των οδων σου και να σκληρυνωμεν την καρδιαν ημων ωστε να μη σε 
φοβωμεθα 
 (Ματθ ι 28)  και μη φοβηθητε απο των αποκτεινοντων το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων να αποκτεινωσι φοβηθητε δε μαλλον 
τον δυναμενον και ψυχην και σωμα να απολεση εν τη γεεννη 
 (Λουκ ιβ/5) θελω δε σας δειξει ποιον να φοβηθητε φοβηθητε εκεινον οστις αφου αποκτεινη εχει εξουσιαν να ριψη εις την γεενναν 
ναι σας λεγω τουτον φοβηθητε 
 (Πραξ ι/2) ευσεβης και φοβουμενος τον Θεον μετα παντος του οικου αυτου οστις και εκαμνεν ελεημοσυνας εις τον λαον πολλας και 
εδεετο του Θεου διαπαντος 
 (Εφες ε/21)  υποτασσομενοι εις αλληλους εν φοβω Θεου 
ΧΧΑΑΡΡΑΑ  
 (Νεεμ η/10) μη λυπεισθε διοτι η χαρα του Κυριου ειναι η ισχυς σας 
 (Ψαλμ δ/7) εδωκας μεγαλητεραν ευφροσυνην εις την καρδιαν μου παρ οσην απολαμβανουσιν αυτοι οταν πληθυνηται ο σιτος αυτων 
και ο οινος αυτων 
 (Ψαλμ ε/11) ας ευφραινωνται δε παντες οι ελπιζοντες επι σε ας χαιρωσι διαπαντος διοτι συ περισκεπαζεις αυτους ας καυχωνται 
ομοιως επι σε οι αγαπωντες το ονομα σου 
 (Ψαλμ κα/1) Κυριε εν τη δυναμει σου θελει ευφραινεσθαι ο βασιλευς και ποσον θελει υπεραγαλλεσθαι εν τη σωτηρια σου 
 (Ψαλμ λε/9) η δε ψυχη μου θελει αγαλλεσθαι εις τον Κυριον θελει χαιρει εις την σωτηριαν αυτου 
 (Ψαλμ λζ/4) και ευφραινου εν κυριω και θελει σοι δωσει τα ζητηματα της καρδιας σου  
 (Ψαλμ ξη/3) οι δε δικαιοι ας ευφραινωνται ας αγαλλωνται ενωπιον του Θεου και ας τερπωνται εν ευφροσυνη 
 (Ψαλμ οα/23) θελουσιν αγαλλεσθαι τα χειλη μου οταν εις σε ψαλμωδω και η ψυχη μου την οποιαν ελυτρωσας 
 (Παρ ιβ/20) δολος ειναι εν τη καρδια των μηχανευομενων κακα ευφροσυνη δε εις τους βουλευομενους ειρηνην 
 (Ματθ ε/12) χαιρετε και αγαλλιασθε διοτι ο μισθος σας ειναι πολυς εν τοις ουρανοις επειδη ουτως εδιωξαν τους προφητας τους 
προ υμων 
 (Λουκ ι/20)  πλην εις τουτο μη χαιρετε οτι τα πνευματα υποτασσονται εις εσας αλλα χαιρετε μαλλον οτι τα ονοματα σας εγραφησαν 
εν τοις ουρανοις 
 (Ιωαν ιε/11)  ταυτα ελαλησα προς εσας δια να μεινη εν υμιν η χαρα μου και η χαρα υμων να ηναι πληρης 
 (Ιωαν ις/24)  εως τωρα δεν ητησατε ουδεν εν τω ονοματι μου αιτειτε και θελετε λαμβανει δια να ηναι πληρης η χαρα σας 
 (Ρωμ ιβ/15)  χαιρετε μετα χαιροντων 
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 (Ρωμ ιε/13)  ο δε Θεος της ελπιδος ειθε να σας εμπληση πασης χαρας και ειρηνης δια της πιστεως ωστε να περισσευητε εις την 
ελπιδα δια της δυναμεως του πνευματος του αγιου 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Φιλ γ/1) το λοιπον αδελφοι μου χαιρετε εν κυριω 
 (Φιλ δ/4) χαιρετε εν κυριω παντοτε παλιν θελω ειπει χαιρετε 
 (Α Θεσα ε/16)  παντοτε χαιρετε 
 (Α Πετρ α/8)  τον οποιον αν και δεν ειδετε αγαπατε εις τον οποιον αν και τωρα δεν βλεπητε αυτον πιστευοντες ομως αγαλλιασθε 
με χαραν ανεκλαλητον και ενδοξον 9  απολαμβανοντες το τελος της πιστεως σας την σωτηριαν των ψυχων 
 (Α Πετρ δ/12) αγαπητοι μη παραξενευεσθε δια τον βασανισμον τον γινομενον εις εσας προς δοκιμασιαν ως εαν συνεβαινεν εις εσας 
παραδοξον τι 13  αλλα καθοτι εισθε κοινωνοι των παθηματων του Χριστου χαιρετε ινα και οταν η δοξα αυτου φανερωθη χαρητε 
αγαλλιωμενοι 
ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
  (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Εφεσ δ/32) γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι ευσπλαγχνοι συγχωρουντες αλληλους καθως ο Θεος συνεχωρησεν εσας δια του 
Χριστου 
 (Κολ γ/12) ενδυθητε λοιπον ως εκλεκτοι του Θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα οικτιρμων χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην 
πραοτητα μακροθυμιαν 

ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ//ΦΦΙΙΛΛΑΑ∆∆ΕΕΛΛΦΦΕΕΙΙΑΑ  
 (Ψαλμ ρλγ/1) ωδη των αναβαθμων του δαβιδ ιδου τι καλον και τι τερπνον να συγκατοικωσιν εν ομονοια αδελφοι 
 (Ιωαν ιγ/34)  εντολην καινην σας διδω να αγαπατε αλληλους καθως εγω σας ηγαπησα και σεις να αγαπατε αλληλους 35  εκ τουτου 
θελουσι γνωρισει παντες οτι εισθε μαθηται μου εαν εχητε αγαπην προς αλληλους 
 (Ιωαν ιε/12)  αυτη ειναι η εντολη μου να αγαπατε αλληλους καθως σας ηγαπησα 13  μεγαλητεραν ταυτης αγαπην δεν εχει ουδεις 
του να βαλη τις την ψυχην αυτου υπερ των φιλων αυτου 
 (Ρωμ ιβ/9) η αγαπη ας ηναι ανυποκριτος 
 (Ρωμ ιβ/10)  γινεσθε προς αλληλους φιλοστοργοι δια της φιλαδελφιας προλαμβανοντες να τιματε αλληλους 
 (Α Κορ ιγ)… 
 (Γαλ ε/13) διοτι σεις αδελφοι προσεκληθητε εις ελευθεριαν μονον μη μεταχειριζεσθε την ελευθεριαν εις αφορμην της σαρκος αλλα 
δια της αγαπης δουλευετε αλληλους 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Εφεσ α/15 ) δια τουτο και εγω ακουσας την εις τον Κυριον Ιησουν πιστιν σας και την εις παντας τους αγιους αγαπην 
 (Εφεσ γ/1) σας παρακαλω λοιπον εγω ο δεσμιος εν κυριω να περιπατησητε αξιως της προσκλησεως καθ ην προσεκληθητε 2  μετα 
πασης ταπεινοφροσυνης και πραοτητος μετα μακροθυμιας υποφεροντες αλληλους εν αγαπη 
 (Εφεσ δ/32) γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι ευσπλαγχνοι συγχωρουντες αλληλους καθως ο Θεος συνεχωρησεν εσας δια του 
Χριστου 
 (Φιλ α/8) διοτι μαρτυς μου ειναι ο Θεος οτι σας επιποθω παντας με σπλαγχνα Ιησου Χριστου 
 (Κολ γ/14)  και εν πασι τουτοις ενδυθητε την αγαπην ητις ειναι συνδεσμος της τελειοτητος 
 (Α Θεσ α/3)  αδιαλειπτως ενθυμουμενοι το εις την πιστιν εργον σας και τον κοπον της αγαπης και την υπομονην της ελπιδος του 
Κυριου ημων Ιησου Χριστου εμπροσθεν του Θεου και πατρος ημων 
 (Α Θεσ δ/9  περι δε της φιλαδελφιας δεν εχετε χρειαν να σας γραφω διοτι σεις αυτοι εισθε θεοδιδακτοι εις το να αγαπατε 
αλληλους 10  επειδη και πραττετε αυτο εις παντας τους αδελφους τους καθ ολην την μακεδονιαν σας παρακαλουμεν δε αδελφοι να 
περισσευητε κατα τουτο επι το μαλλον 
 (Β Θεσ α/3)  οφειλομεν να ευχαριστωμεν παντοτε τον Θεον δια σας αδελφοι καθως ειναι αξιον διοτι υπεραυξανει η πιστις σας και 
πλεοναζει η αγαπη ενος εκαστου παντων υμων εις αλληλους 
 (Φιλημ 7)  διοτι χαραν πολλην εχομεν και παρηγοριαν δια την αγαπην σου επειδη τα σπλαγχνα των αγιων ανεπαυθησαν δια σου 
αδελφε 
 (Εβρ ιγ/1)  η φιλαδελφια ας μενη 
 (Α Πετρ α/22)  καθαρισαντες λοιπον τας ψυχας σας με την υπακοην της αληθειας δια του πνευματος προς φιλαδελφιαν 
ανυποκριτον αγαπησατε ενθερμως αλληλους εκ καθαρας καρδιας 
 (Α Πετρ γ/8)  τελευταιον δε γινεσθε παντες ομοφρονες συμπαθεις φιλαδελφοι ευσπλαγχνοι φιλοφρονες 
 (Α Πετρ δ/8)  προ παντων δε εχετε ενθερμον την εις αλληλους αγαπην διοτι η αγαπη θελει καλυψει πληθος αμαρτιων 
 (Α Ιωαν β/9)  οστις λεγει οτι ειναι εν τω φωτι και μισει τον αδελφον αυτου εν τω σκοτει ειναι εως τωρα 10  οστις αγαπα τον 
αδελφον αυτου εν τω φωτι μενει και σκανδαλον εν αυτω δεν ειναι 11  οστις ομως μισει τον αδελφον αυτου εν τω σκοτει ειναι και εν τω 
σκοτει περιπατει και δεν εξευρει που υπαγει διοτι το σκοτος ετυφλωσε τους οφθαλμους αυτου 
 (Α Ιωαν γ/11)  διοτι αυτη ειναι η παραγγελια την οποιαν ηκουσατε απ αρχης να αγαπωμεν αλληλους 12  ουχι καθως ο καιν ητο εκ 
του πονηρου και εσφαξε τον αδελφον αυτου και δια τι εσφαξεν αυτον διοτι τα εργα αυτου ησαν πονηρα τα δε του αδελφου αυτου δικαια 
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 (Α Ιωαν γ/14)  ημεις εξευρομεν οτι μετεβημεν εκ του θανατου εις την ζωην διοτι αγαπωμεν τους αδελφους οστις δεν αγαπα τον 
αδελφον μενει εν τω θανατω 15  πας οστις μισει τον αδελφον αυτου ειναι ανθρωποκτονος και εξευρετε οτι πας ανθρωποκτονος δεν 
εχει ζωην αιωνιον μενουσαν εν εαυτω 
 (Α Ιωαν γ/16)  εκ τουτου γνωριζομεν την αγαπην οτι εκεινος υπερ ημων την ψυχην αυτου εβαλε και ημεις χρεωστουμεν υπερ των 
αδελφων να βαλλωμεν τας ψυχας ημων 
 (Α Ιωαν δ/20)  εαν τις ειπη οτι αγαπω τον Θεον και μιση τον αδελφον αυτου ψευστης ειναι διοτι οστις δεν αγαπα τον αδελφον 
αυτου τον οποιον ειδε τον Θεον τον οποιον δεν ειδε πως δυναται να αγαπα 21  και ταυτην την εντολην εχομεν απ αυτου οστις αγαπα τον 
Θεον να αγαπα και τον αδελφον αυτου 
 (Γ Ιωαν 5) αγαπητε εργον αξιον πιστου πραττεις ο τι καμης εις τους αδελφους και εις τους ξενους 
ΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  
 (Ματθ ς/12-15) και συγχωρησον εις ημας τας αμαρτιας ημων καθως και ημεις συγχωρουμεν εις τους αμαρτανοντας εις ημας 13  και 
μη φερης ημας εις πειρασμον αλλα ελευθερωσον ημας απο του πονηρου διοτι σου ειναι η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους … 
 (Ματθ ιη/15-17) εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση 
εκερδησας τον αδελφον σου 16  εαν ομως δεν ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο δια να βεβαιωθη πας λογος επι στοματος δυο … 
 (Γαλ ς/1) αδελφοι και εαν ανθρωπος απερισκεπτως πεση εις κανεν αμαρτημα σεις οι πνευματικοι διορθονετε τον τοιουτον με 
πνευμα πραοτητος προσεχων εις σεαυτον μη και συ πειρασθης 
 (Α Ιωαν ε/16)  εαν τις ιδη τον αδελφον αυτου αμαρτανοντα αμαρτιαν ουχι θανασιμον θελει ζητησει και ο Θεος θελει δωσει εις 
αυτον ζωην εις τους αμαρτανοντας ουχι θανασιμως ειναι αμαρτια θανασιμος δεν λεγω περι εκεινης να παρακαλεση 
ΑΑΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟΙΙ  
 (Α Κορ ε/11)  αλλα τωρα σας εγραψα να μη συναναστρεφησθε εαν τις αδελφος ονομαζομενος ηναι πορνος η πλεονεκτης η 
ειδωλολατρης η λοιδορος η μεθυσος η αρπαξ με τον τοιουτον μηδε να συντρωγητε 
 (Α Κορ ιε/12)  εαν δε ο Χριστος κηρυττηται οτι ανεστη εκ νεκρων πως τινες μεταξυ σας λεγουσιν οτι αναστασις νεκρων δεν ειναι 
 (Α Κορ ιε/33)  μη πλανασθε φθειρουσι τα καλα ηθη αι κακαι συναναστροφαι 
 (Α Θεσ ε/14)  σας παρακαλουμεν δε αδελφοι νουθετειτε τους ατακτους 
 (Β Θεσ γ/6-12)  σας παραγγελλομεν δε αδελφοι εν ονοματι του Κυριου ημων Ιησου Χριστου να απομακρυνησθε απο παντος αδελφου 
ατακτως περιπατουντος και ουχι κατα την παραδοσιν την οποιαν παρελαβε παρ ημων 7  επειδη σεις εξευρετε πως πρεπει να … 
 (Β Θεσ γ/14)  και εαν τις δεν υπακουη εις τον λογον ημων τον δια της επιστολης τουτον σημειονετε και μη συναναστρεφεσθε μετ 
αυτου δια να εντραπη 15  πλην μη θεωρειτε αυτον ως εχθρον αλλα νουθετειτε ως αδελφον 
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ//ΙΙ∆∆ΙΙΟΟ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΗΗΜΜΑΑ  
 (Ιωαν ιζ/21)  δια να ηναι παντες εν καθως συ πατερ εισαι εν εμοι και εγω εν σοι να ηναι και αυτοι εν ημιν εν δια να πιστευση ο 
κοσμος οτι συ με απεστειλας 22  και εγω την δοξαν την οποιαν μοι εδωκας εδωκα εις αυτους δια να ηναι εν καθως ημεις ειμεθα εν 
 (Ρωμ ιε/5) ο δε Θεος της υπομονης και της παρηγοριας ειθε να σας δωση να φρονητε το αυτο εν αλληλοις κατα Χριστον Ιησουν 6  
δια να δοξαζητε ομοθυμαδον εν ενι στοματι τον Θεον και πατερα του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Α Κορ α/10)  σας παρακαλω δε αδελφοι δια του ονοματος του Κυριου ημων Ιησου Χριστου να λεγητε παντες το αυτο και να μη ηναι 
σχισματα μεταξυ σας αλλα να ησθε εντελως ηνωμενοι εχοντες το αυτο πνευμα και την αυτην γνωμην 
 (Εφεσ δ/3) σπουδαζοντες να διατηρητε την ενοτητα του πνευματος δια του συνδεσμου της ειρηνης 4  εν σωμα και εν πνευμα καθως 
και προσεκληθητε με μιαν ελπιδα της προσκλησεως σας 
 (Φιλ β/2) καμετε πληρη την χαραν μου να φρονητε το αυτο εχοντες την αυτην αγαπην οντες ομοψυχοι και ομοφρονες 
 (Φιλ β/19)  ελπιζω δε επι τον Κυριον Ιησουν να πεμψω προς εσας ταχεως τον Τιμοθεον δια να ευφραινωμαι και εγω μαθων την 
καταστασιν σας 20  διοτι δεν εχω ουδενα ισοψυχον οστις να μεριμνηση γνησιως περι της καταστασεως σας 21  επειδη παντες ζητουσι τα 
εαυτων ουχι τα του Ιησου Χριστου 
 (Φιλ γ/16)  πλην εις εκεινο εις το οποιον εφθασαμεν ας περιπατωμεν κατα τον αυτον κανονα ας φρονωμεν το αυτό 
 (Α Πετρ γ/8)  τελευταιον δε γινεσθε παντες ομοφρονες συμπαθεις φιλαδελφοι ευσπλαγχνοι φιλοφρονες 
ΝΝΟΟΥΥΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  
 (Ρωμ ιε/14)  ειμαι δε αδελφοι μου και αυτος εγω πεπεισμενος δια σας οτι και σεις εισθε πληρεις αγαθωσυνης πεπληρωμενοι πασης 
γνωσεως δυναμενοι και αλληλους να νουθετητε 
 (Κολ α/28)  τον οποιον ημεις κηρυττομεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες παντα ανθρωπον εν παση σοφια δια να 
παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν Χριστω Ιησου 
ΟΟΙΙΚΚΟΟ∆∆ΟΟΜΜΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  
 (Α Σαμ κγ/16) τοτε εσηκωθη ιωναθαν ο υιος του σαουλ και υπηγε προς τον δαβιδ εις το δασος και ενισχυσε την χειρα αυτου εν τω 
Θεω 
 (Ρωμ ιβ/15)  χαιρετε μετα χαιροντων και κλαιετε μετα κλαιοντων 
 (Ρωμ ιδ/1) τον δε ασθενουντα κατα την πιστιν προσδεχεσθε ουχι εις φιλονεικιας διαλογισμων 
 (Ρωμ ιδ/19)  αρα λοιπον ας ζητωμεν τα προς την ειρηνην και τα προς την οικοδομην αλληλων 
 (Ρωμ ιε/1) οφειλομεν δε ημεις οι δυνατοι να βασταζωμεν τα ασθενηματα των αδυνατων και να μη αρεσκωμεν εις εαυτους 2  αλλ 
εκαστος ημων ας αρεσκη εις τον πλησιον δια το καλον προς οικοδομην 3  επειδη και ο Χριστος δεν ηρεσεν εις εαυτον αλλα καθως ειναι 
γεγραμμενον οι ονειδισμοι των ονειδιζοντων σε επεπεσον επ εμε 
 (Α Κορ η/13)  δια τουτο εαν το φαγητον σκανδαλιζη τον αδελφον μου δεν θελω φαγει κρεας εις τον αιωνα δια να μη σκανδαλισω τον 
αδελφον μου 
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 (Α Κορ ι/24)  μηδεις ας ζητη το εαυτου συμφερον αλλ εκαστος τα του αλλου 
 (Α Κορ ι/31) ειτε λοιπον τρωγετε ειτε πινετε ειτε πραττετε τι παντα πραττετε εις δοξαν Θεου 32  μη γινεσθε προσκομμα μητε εις 
ιουδαιους μητε εις ελληνας μητε εις την εκκλησιαν του Θεου 33  καθως και εγω κατα παντα αρεσκω εις παντας μη ζητων το ιδικον μου 
συμφερον αλλα το των πολλων δια να σωθωσι 
 (Α Κορ ιδ/3)  ο δε προφητευων λαλει προς ανθρωπους εις οικοδομην και προτροπην και παρηγοριαν 4  ο λαλων γλωσσαν 
αγνωριστον εαυτον οικοδομει ο δε προφητευων την εκκλησιαν οικοδομει 5  θελω δε παντες να λαλητε γλωσσας μαλλον δε να 
προφητευητε διοτι ο προφητευων ειναι μεγαλητερος παρα ο λαλων γλωσσας εκτος εαν διερμηνευη δια να λαβη οικοδομην η εκκλησια 
 (Β Κορ ιβ/19) πραττομεν δε τα παντα αγαπητοι δια την οικοδομην σας  
 (Φιλ α/4) μη αποβλεπετε εκαστος τα εαυτου αλλ εκαστος και τα των αλλων 
 (Κολ δ/7) τα κατ εμε παντα θελει σας φανερωσει ο τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος και συνδουλος εν κυριω 8  τον 
οποιον επεμψα προς εσας δι αυτο τουτο δια να μαθη την καταστασιν σας και να παρηγορηση τας καρδιας σας 
 (Α Θεσ ε/11)  δια τουτο παρηγορειτε αλληλους και οικοδομειτε ο εις τον αλλον καθως και καμνετε  
 (Α Θεσ ε/14)  παρηγορειτε τους ολιγοψυχους περιθαλπετε τους ασθενεις μακροθυμειτε προς παντας 15  προσεχετε μη αποδιδη τις 
εις τινα κακον αντι κακου αλλα ζητειτε παντοτε το αγαθον και εις αλληλους και εις παντας  

ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΣΣΙΙΟΟΝΝ  
 (Μαρκ ιβ/31)  και δευτερα ομοια αυτη θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον 
 (Ρωμ ιγ/9) επειδη το μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης μη επιθυμησης και πασα αλλη εντολη εν τουτω τω 
λογω συμπεριλαμβανεται εν τω θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον 10  η αγαπη κακον δεν καμνει εις τον πλησιον ειναι λοιπον 
εκπληρωσις του νομου η αγαπη 
 (Α Κορ ιγ)… 
 (Γαλ ε/22) ο δε καρπος του πνευματος ειναι αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις 23  πραοτης εγκρατεια 
κατα των τοιουτων δεν υπαρχει νομος 
 (Α Θεσα ε/14) μακροθυμειτε προς παντας 15  προσεχετε μη αποδιδη τις εις τινα κακον αντι κακου αλλα ζητειτε παντοτε το αγαθον 
και εις αλληλους και εις παντας 
ΜΜΕΕ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΞΞΟΟΥΥΣΣΙΙΕΕΣΣ  
 (Ματθ κβ/21) αποδοτε λοιπον τα του καισαρος εις τον καισαρα και τα του Θεου εις τον Θεον 
 (Μαρκ ιβ/17)  και αποκριθεις ο Ιησους ειπε προς αυτους αποδοτε τα του καισαρος εις τον καισαρα και τα του Θεου εις τον Θεον 
 (Λουκ κγ/56)  και αφου υπεστρεψαν ητοιμασαν αρωματα και μυρα και το μεν σαββατον ησυχασαν κατα την εντολην 
 (Ρωμ ιγ/1-7) πασα ψυχη ας υποτασσηται εις τας ανωτερας εξουσιας διοτι δεν υπαρχει εξουσια ειμη απο Θεου αι δε ουσαι εξουσιαι 
υπο του Θεου ειναι τεταγμεναι… 
 (Τιτ γ/1) υπενθυμιζε αυτους να υποτασσωνται εις τας αρχας και εξουσιας να πειθαρχωσι να ηναι ετοιμοι εις παν εργον αγαθον  
 (Α Πετρ β/12-17) να εχητε καλην την διαγωγην σας μεταξυ των εθνων ινα ενω σας καταλαλουσιν ως κακοποιους εκ των καλων 
εργων οταν ιδωσιν αυτα δοξασωσι τον Θεον εν τη ημερα της επισκεψεως 13  υποταχθητε λοιπον εις πασαν ανθρωπινην διαταξιν δια… 
ΜΜΕΕ  ΕΕΧΧΘΘΡΡΟΟ  
 (Παρ κε/21) εαν πεινα ο εχθρος σου δος εις αυτον αρτον να φαγη και εαν διψα ποτισον αυτον υδωρ 22 διοτι θελεις σωρευσει 
ανθρακας πυρος επι την κεφαλην αυτου και ο Κυριος θελει σε ανταμειψει 
 (Ματθ ε/39-48) εγω ομως σας λεγω να μη αντισταθητε προς τον πονηρον αλλ οστις σε ραπιση εις την δεξιαν σου σιαγονα στρεψον 
εις αυτον και την αλλην 40  και εις τον θελοντα να κριθη μετα σου και να λαβη τον χιτωνα σου αφες εις αυτον και το ιματιον… 
 (Ματθ ς/12-15) και συγχωρησον εις ημας τας αμαρτιας ημων καθως και ημεις συγχωρουμεν εις τους αμαρτανοντας εις ημας 13  και 
μη φερης ημας εις πειρασμον αλλα ελευθερωσον ημας απο του πονηρου διοτι σου ειναι η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους … 
 (Λουκ ς/27-36)  αλλα προς εσας τους ακουοντας λεγω αγαπατε τους εχθρους σας αγαθοποιειτε εκεινους οιτινες σας μισουσιν 28  
ευλογειτε εκεινους οιτινες σας καταρωνται και προσευχεσθε υπερ εκεινων οιτινες σας βλαπτουσιν… 
 (Ρωμ ιβ/14)  ευλογειτε τους καταδιωκοντας υμας ευλογειτε και μη καταρασθε 
 (Ρωμ ιβ/17)  εις μηδενα μη ανταποδιδετε κακον αντι κακου 
 (Ρωμ ιβ/19)  μη εκδικητε εαυτους αγαπητοι αλλα δοτε τοπον τη οργη διοτι ειναι γεγραμμενον εις εμε ανηκει η εκδικησις εγω θελω 
καμει ανταποδοσιν λεγει Κυριος 20  εαν λοιπον πεινα ο εχθρος σου τρεφε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον διοτι πραττων τουτο θελεις 
σωρευσει ανθρακας πυρος επι την κεφαλην αυτου 21  μη νικασαι υπο του κακου αλλα νικα δια του αγαθου το κακον 
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΞΞΩΩ  
 (Ψαλμ ιη/25) μετα οσιου οσιος θελεις εισθαι μετα ανδρος τελειου τελειος θελεις εισθαι 26 μετα καθαρου καθαρος θελεις εισθαι και 
μετα διεστραμμενου διεστραμμενως θελεις φερθη 
 (Ψαλμ κς/4) δεν εκαθησα μετα ανθρωπων ματαιων και μετα υποκριτων δεν θελω υπαγει 5 εμισησα την συναξιν των πονηρευομενων 
και μετα ασεβων δεν θελω καθησει 
 (Ψαλμ λθ/1) ειπα θελω προσεχει εις τας οδους μου δια να μη αμαρτανω δια της γλωσσης μου θελω φυλαττει το στομα μου με 
χαλινον ενω ειναι ο ασεβης εμπροσθεν μου 
 (Ψαλμ ρα/7) δεν θελει κατοικει εν μεσω του οικου μου ο εργαζομενος απατην ο λαλων ψευδος δεν θελει στερεωθη εμπροσθεν των 
οφθαλμων μου 
 (Παρ κβ/24) μη καμνε φιλιαν μετα ανθρωπου θυμωδους και μετα ανθρωπου οργιλου μη συμπεριπατει 25 μηποτε μαθης τας οδους 
αυτου και λαβης παγιδα εις την ψυχην σου 



51/76 

 (Ματθ ζ/6) μη δωσητε το αγιον εις τους κυνας μηδε ριψητε τους μαργαριτας σας εμπροσθεν των χοιρων μηποτε καταπατησωσιν 
αυτους με τους ποδας αυτων και στραφεντες σας διασχισωσιν 
 (Ματθ ζ/12) λοιπον παντα οσα αν θελητε να καμνωσιν εις εσας οι ανθρωποι ουτω και σεις καμνετε εις αυτους διοτι ουτος ειναι ο 
νομος και οι προφηται 
 (Α Κορ ε/9)  σας εγραψα εν τη επιστολη να μη συναναστρεφησθε με πορνους 10  και ουχι διολου με τους πορνους του κοσμου 
τουτου η με τους πλεονεκτας η αρπαγας η ειδωλολατρας επειδη τοτε πρεπει να εξελθητε απο του κοσμου 
 (Α Κορ ι/27-29)  και εαν τις των απιστων σας προσκαλη και θελετε να υπαγητε τρωγετε οτι βαλλεται εμπροσθεν σας μηδεν 
εξεταζοντες δια την συνειδησιν… 
 (Α Κορ ι/31) ειτε λοιπον τρωγετε ειτε πινετε ειτε πραττετε τι παντα πραττετε εις δοξαν Θεου 32  μη γινεσθε προσκομμα μητε εις 
ιουδαιους μητε εις ελληνας μητε εις την εκκλησιαν του Θεου 33  καθως και εγω κατα παντα αρεσκω εις παντας μη ζητων το ιδικον μου 
συμφερον αλλα το των πολλων δια να σωθωσι 
 (Α Κορ ιε/33)  μη πλανασθε φθειρουσι τα καλα ηθη αι κακαι συναναστροφαι 
 (Β Κορ ς/14-18)  μη ομοζυγειτε με τους απιστους διοτι τινα μετοχην εχει η δικαιοσυνη με την ανομιαν τινα δε κοινωνιαν το φως 
προς το σκοτος 15  τινα δε συμφωνιαν ο Χριστος με τον βελιαλ η τινα μεριδα ο πιστος με τον απιστον 16  τινα δε συμβιβασιν ο ναος … 
 (Εφεσ ε/11) και μη συγκοινωνειτε εις τα εργα τα ακαρπα του σκοτους μαλλον δε και ελεγχετε 12  διοτι τα κρυφιως γινομενα υπ 
αυτων αισχρον εστι και λεγειν 13  τα δε παντα ελεγχομενα υπο του φωτος γινονται φανερα επειδη παν το φανερουμενον φως ειναι 
 (Κολ δ/5) περιπατειτε εν φρονησει προς τους εξω εξαγοραζομενοι τον καιρον 6  ο λογος σας ας ηναι παντοτε με χαριν ηρτυμενος 
με αλας δια να εξευρητε πως πρεπει να αποκρινησθε προς ενα εκαστον 
 (Α Θεσα δ/11)  και να φιλοτιμησθε εις το να ησυχαζητε και να καταγινησθε εις τα ιδια και να εργαζησθε με τας ιδιας υμων χειρας 
καθως σας παρηγγειλαμεν 12  δια να περιπατητε με ευσχημοσυνην προς τους εξω και να μη εχητε χρειαν μηδενος 
 (Α Τιμ γ/7)  πρεπει δε αυτος να εχη και παρα των εξωθεν μαρτυριαν καλην δια να μη πεση εις ονειδισμον και παγιδα του διαβολου 
 (Τιτ γ/2) να μη βλασφημωσι μηδενα να ηναι αμαχοι συμβιβαστικοι να δεικνυωσι προς παντας ανθρωπους πασαν πραοτητα 3  διοτι 
ημεθα ποτε και ημεις ανοητοι απειθεις πλανωμενοι δουλευοντες εις διαφορους επιθυμιας και ηδονας ζωντες εν κακια και φθονω μισητοι 
και μισουντες αλληλους 
 (Εβρ ιβ/14) ζητειτε ειρηνην μετα παντων και τον αγιασμον χωρις του οποιου ουδεις θελει ιδει τον Κυριον 
 (Α Πετρ β/12-17) να εχητε καλην την διαγωγην σας μεταξυ των εθνων ινα ενω σας καταλαλουσιν ως κακοποιους εκ των καλων 
εργων οταν ιδωσιν αυτα δοξασωσι τον Θεον εν τη ημερα της επισκεψεως 13  υποταχθητε λοιπον εις πασαν ανθρωπινην διαταξιν δια… 
 (Γ Ιωαν 5) αγαπητε εργον αξιον πιστου πραττεις ο τι καμης εις τους αδελφους και εις τους ξενους 

∆∆ΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΥΥ  
ΑΑΠΠΟΟΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  
 (Ρωμ α/13)  δεν θελω δε να αγνοητε αδελφοι οτι πολλακις εμελετησα να ελθω προς εσας εμποδισθην ομως μεχρι τουδε δια να 
απολαυσω καρπον τινα και μεταξυ σας καθως και μεταξυ των λοιπων εθνων 
∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΝΝΟΟΙΙ  
 (Πραξ ς/1-6) εν δε ταις ημεραις ταυταις οτε επληθυνοντο οι μαθηται εγεινε γογγυσμος των ελληνιστων κατα των εβραιων οτι αι 
χηραι αυτων παρεβλεποντο εν τη καθημερινη διακονια 2  τοτε οι δωδεκα προσκαλεσαντες το πληθος των μαθητων ειπον… 
 (Εφεσ ς/21) αλλα δια να εξευρητε και σεις τα κατ εμε τι καμνω τα παντα θελει σας φανερωσει ο τυχικος ο αγαπητος αδελφος και 
πιστος διακονος εν κυριω 
 (Φιλ α/1) Παυλος και Τιμοθεος δουλοι του Ιησου Χριστου προς παντας τους αγιους εν Χριστω Ιησου τους οντας εν φιλιπποις μετα 
των επισκοπων και διακονων 
 (Κολ α/7) καθως και εμαθετε απο επαφρα του αγαπητου συνδουλου ημων οστις ειναι δια σας πιστος διακονος του Χριστου 
 (Κολ δ/7) τα κατ εμε παντα θελει σας φανερωσει ο τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος και συνδουλος εν κυριω 
 (Α Τιμ γ/8-13)  οι διακονοι ωσαυτως πρεπει να ηναι σεμνοι ουχι διγλωσσοι ουχι δεδομενοι εις οινον πολυν ουχι αισχροκερδεις 9  
εχοντες το μυστηριον της πιστεως μετα καθαρας συνειδησεως 10  και ουτοι δε ας δοκιμαζωνται πρωτον επειτα ας γινωνται … 
ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙ//ΠΠΡΡΕΕΣΣΒΒΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΙΙ  
 (Πραξ ιδ/23) και αφου εχειροτονησαν εις αυτους πρεσβυτερους κατα πασαν εκκλησιαν προσευχηθεντες με νηστειας αφιερωσαν 
αυτους εις τον Κυριον εις τον οποιον ειχον πιστευσει 
 (Πραξ κ/17) πεμψας δε απο της μιλητου εις εφεσον προσεκαλεσε τους πρεσβυτερους της εκκλησιας 
 (Πραξ κ/28) προσεχετε λοιπον εις εαυτους και εις ολον το ποιμνιον εις το οποιον το πνευμα το αγιον σας εθεσεν επισκοπους δια 
να ποιμαινητε την εκκλησιαν του Θεου την οποιαν απεκτησε δια του ιδιου αυτου αιματος 
 (Πραξ κα/18) την δε ακολουθον ημεραν υπηγεν ο Παυλος μεθ ημων προς τον ιακωβον και ηλθον παντες οι πρεσβυτεροι 
 (Φιλ α/1) Παυλος και Τιμοθεος δουλοι του Ιησου Χριστου προς παντας τους αγιους εν Χριστω Ιησου τους οντας εν φιλιπποις μετα 
των επισκοπων και διακονων 
 (Α Τιμ γ/1-7)  πιστος ο λογος εαν τις ορεγηται επισκοπην καλον εργον επιθυμει 2  πρεπει λοιπον ο επισκοπος να ηναι αμεμπτος 
μιας γυναικος ανηρ αγρυπνος σωφρων κοσμιος φιλοξενος διδακτικος 3  ουχι μεθυσος ουχι πληκτης ουχι αισχροκερδης αλλ επιεικης … 
 (Α Τιμ ε/17-20) οι καλως προισταμενοι πρεσβυτεροι ας αξιονωνται διπλης τιμης μαλιστα οσοι κοπιαζουσιν εις λογον και 
διδασκαλιαν 18  διοτι λεγει η γραφη δεν θελεις εμφραξει το στομα βοος αλωνιζοντος και αξιος ειναι ο εργατης του μισθου αυτου … 
 (Β Τιμ β/24) ο δε δουλος του Κυριου δεν πρεπει να μαχηται αλλα να ηναι πραος προς παντας διδακτικος ανεξικακος 25  διδασκων 
μετα πραοτητος τους αντιφρονουντας μηποτε δωση εις αυτους ο Θεος μετανοιαν ωστε να γνωρισωσι την αληθειαν 26  και να 
ανανηψωσιν απο της παγιδος του διαβολου υπο του οποιου ειναι πεπαγιδευμενοι εις το θελημα εκεινου 
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 (Τιτ α/5-9) δια τουτο σε αφηκα εν κρητη δια να διορθωσης τα ελλειποντα και να καταστησης εν παση πολει πρεσβυτερους καθως 
εγω σε διεταξα 6  οστις ειναι ανεγκλητος μιας γυναικος ανηρ εχων τεκνα πιστα μη κατηγορουμενα ως ασωτα η ανυποτακτα … 
 (Εβρ ια/2)  διοτι δια ταυτης ελαβον καλην μαρτυριαν οι πρεσβυτεροι 
 (Εβρ ιγ/7) ενθυμεισθε τους προεστωτας σας οιτινες ελαλησαν προς εσας τον λογον του Θεου των οποιων μιμεισθε την πιστιν 
εχοντες προ οφθαλμων το αποτελεσμα του πολιτευματος αυτων 
 (Εβρ ιγ/17) πειθεσθε εις τους προεστωτας σας και υπακουετε διοτι αυτοι αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων σας ως μελλοντες να 
αποδωσωσι λογον δια να καμνωσι τουτο μετα χαρας και μη στεναζοντες διοτι τουτο δεν σας ωφελει 
 (Ιακ ε/14) ασθενει τις μεταξυ σας ας προσκαλεση τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και ας προσευχηθωσιν επ αυτον αλειψαντες 
αυτον με ελαιον εν τω ονοματι του Κυριου 
 (Α Πετρ ε/1-4)  τους μεταξυ σας πρεσβυτερους παρακαλω εγω ο συμπρεσβυτερος και μαρτυς των παθηματων τον Χριστου ο και 
κοινωνος της δοξης ητις μελλει να αποκαλυφθη 2  ποιμανατε το μεταξυ σας ποιμνιον του Θεου επισκοπουντες μη αναγκαστικως … 
ΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  
 (Πραξ κ/34) σεις δε αυτοι εξευρετε οτι εις τας χρειας μου και εις τους οντας μετ εμου αι χειρες αυται υπηρετησαν 35  κατα παντα 
υπεδειξα εις εσας οτι ουτω κοπιαζοντες πρεπει να βοηθητε τους ασθενεις και να ενθυμησθε τους λογους του Κυριου Ιησου οτι αυτος 
ειπε μακαριον ειναι να διδη τις μαλλον παρα να λαμβανη 
 (Ρωμ ις/12)  ασπασθητε την τρυφαιναν και την τρυφωσαν αιτινες κοπιαζουσιν εν κυριω ασπασθητε περσιδα την αγαπητην ητις 
πολλα εκοπιασεν εν κυριω 
 (Α Κορ γ/8)  ο φυτευων δε και ο ποτιζων ειναι εν και εκαστος θελει λαβει τον εαυτου μισθον κατα τον κοπον αυτου 
 (Α Κορ δ/9-13)  διοτι νομιζω οτι ο Θεος απεδειξεν ημας τους αποστολους εσχατους ως καταδεδικασμενους εις θανατον διοτι 
εγειναμεν θεατρον εις τον κοσμον και εις αγγελους και εις ανθρωπους… 
 (Α Κορ ιε/58)  ωστε αδελφοι μου αγαπητοι γινεσθε στερεοι αμετακινητοι περισσευοντες παντοτε εις το εργον του Κυριου 
γινωσκοντες οτι ο κοπος σας δεν ειναι ματαιος εν κυριω 
 (Β Κορ ιβ/15)  εγω δε με ακραν χαραν θελω δαπανησει και ολως δαπανηθη υπερ των ψυχων σας αν και ενω σας αγαπω 
περισσοτερον αγαπωμαι ολιγωτερον 
 (Α Θεσ α/3)  αδιαλειπτως ενθυμουμενοι το εις την πιστιν εργον σας και τον κοπον της αγαπης και την υπομονην της ελπιδος του 
Κυριου ημων Ιησου Χριστου εμπροσθεν του Θεου και πατρος ημων 
 (Α Θεσ β/1) διοτι σεις εξευρετε αδελφοι την προς εσας εισοδον ημων οτι δεν εγεινε ματαια 2  αλλα και προπαθοντες και 
υβρισθεντες καθως εξευρετε εν φιλιπποις ελαβομεν θαρρος εις τον Θεον ημων να λαλησωμεν προς εσας το ευαγγελιον του Θεου με 
πολυν αγωνα 
 (Α Θεσ β/9)  διοτι ενθυμεισθε αδελφοι τον κοπον ημων και τον μοχθον επειδη νυκτα και ημεραν εργαζομενοι δια να μη 
επιβαρυνωμεν τινα εξ υμων εκηρυξαμεν εις εσας το ευαγγελιον του Θεου 
ΟΟ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΙΙ  
 (Ρωμ α/1)  Παυλος δουλος Ιησου Χριστου προσκεκλημενος αποστολος κεχωρισμενος δια το ευαγγελιον του Θεου 
 (Α Κορ α/1)  Παυλος προσκεκλημενος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου 
ΟΟ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙ  
 (Μαρκ ις/15)  και ειπε προς αυτους υπαγετε εις ολον τον κοσμον και κηρυξατε το ευαγγελιον εις ολην την κτισιν 
 (Λουκ δ/43)  ο δε ειπε προς αυτους οτι και εις τας αλλας πολεις πρεπει να ευαγγελισω την βασιλειαν του Θεου επειδη εις τουτο 
ειμαι απεσταλμενος 44  και εκηρυττεν εν ταις συναγωγαις της γαλιλαιας 
 (Ιωαν γ/34)  διοτι εκεινος τον οποιον απεστειλεν ο Θεος τους λογους του Θεου λαλει 
 (Ιωαν κ/21)  ειπε δε παλιν προς αυτους ο Ιησους ειρηνη υμιν καθως με απεστειλεν ο πατηρ και εγω πεμπω εσας 
 (Ρωμ α/4)  και απεδειχθη υιος Θεου εν δυναμει κατα το πνευμα της αγιωσυνης δια της εκ νεκρων αναστασεως Ιησου Χριστου του 
Κυριου ημων 5  δια του οποιου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως παντων των εθνων υπερ του ονοματος αυτου 
 (Ρωμ ι/14)  πως λοιπον θελουσιν επικαλεσθη εκεινον εις τον οποιον δεν επιστευσαν και πως θελουσι πιστευσει εις εκεινον περι 
του οποιου δεν ηκουσαν και πως θελουσιν ακουσει χωρις να υπαρχη ο κηρυττων 15  και πως θελουσι κηρυξει εαν δεν αποσταλωσι 
καθως ειναι γεγραμμενον ποσον ωραιοι οι ποδες των ευαγγελιζομενων ειρηνην των ευαγγελιζομενων τα αγαθα 
 (Β Κορ α/1)  Παυλος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου 
 (Γαλ α/1) Παυλος αποστολος ουχι απο ανθρωπων ουδε δι ανθρωπου αλλα δια Ιησου Χριστου και Θεου πατρος του αναστησαντος 
αυτον εκ νεκρων 
 (Γαλ β/8) διοτι ο ενεργησας εις τον πετρον ωστε να αποσταλη προς τους περιτετμημενους ενηργησε και εις εμε προς τους 
εθνικους 
 (Κολ α/1) Παυλος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου 
 (Α Τιμ α/1) Παυλος αποστολος Ιησου Χριστου κατ επιταγην Θεου του σωτηρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου της ελπιδος ημων 
 (Β Τιμ α/1)  Παυλος αποστολος Ιησου Χριστου δια θεληματος Θεου 
ΟΟ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΥΥΕΕΙΙ  
 (Ησα νδ/15-17) ιδου βεβαιως θελουσι συναχθη ομου εναντιον σου πλην ουχι δι εμου οσοι συναχθωσιν ομου εναντιον σου ενεκα σου 
θελουσι πεσει 16 ιδου εγω εκαμον τον χαλκεα οστις φυσα τους ανθρακας εν τω πυρι και εξαγει το εργαλειον δια το εργον αυτου και … 
 (Ιερ α/18) διοτι ιδου εγω σε εθεσα σημερον ως πολιν οχυραν και ως στηλην σιδηραν και ως τειχη χαλκινα εναντιον πασης της γης 
εναντιον των βασιλεων του ιουδα εναντιον των αρχοντων αυτου εναντιον των ιερεων αυτου και εναντιον του λαου της γης 19 και 
θελουσι σε πολεμησει αλλα δεν θελουσιν υπερισχυσει εναντιον σου διοτι εγω ειμαι μετα σου δια να σε ελευθερονω λεγει Κυριος 
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ΠΠΡΡΟΟΘΘΥΥΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  
 (Α Χρον κη/9) γνωρισον τον Θεον του πατρος σου και δουλευε αυτον εν καρδια τελεια και εν ψυχη θελουση διοτι ο Κυριος εξεταζει 
πασας τας καρδιας και εξευρει παντας τους λογισμους των διανοιων 
 (Β Χρον λα/21) και εις παν εργον το οποιον ηρχισεν εις την υπηρεσιαν του οικου του Θεου και εις τον νομον και εις τα 
προσταγματα εκζητων τον Θεον αυτου εκαμνεν αυτο εξ ολης της καρδιας αυτου και ευωδουτο 
 (Λουκ δ/43)  ο δε ειπε προς αυτους οτι και εις τας αλλας πολεις πρεπει να ευαγγελισω την βασιλειαν του Θεου επειδη εις τουτο 
ειμαι απεσταλμενος 44  και εκηρυττεν εν ταις συναγωγαις της γαλιλαιας 
 (Λουκ ιβ/42-47)  και ο Κυριος ειπε τις λοιπον ειναι ο πιστος οικονομος και φρονιμος τον οποιον θελει καταστησει ο Κυριος αυτου 
επι των υπηρετων αυτου δια να διδη εν καιρω την διωρισμενην τροφην 43  μακαριος ο δουλος εκεινος τον οποιον ελθων ο Κυριος … 
 (Ρωμ α/14)  χρεωστης ειμαι προς ελληνας τε και βαρβαρους σοφους τε και ασοφους 15  ουτω προθυμος ειμαι το κατ εμε να κηρυξω 
το ευαγγελιον και προς εσας τους εν ρωμη 
 (Α Κορ ιε/58)  ωστε αδελφοι μου αγαπητοι γινεσθε στερεοι αμετακινητοι περισσευοντες παντοτε εις το εργον του Κυριου 
γινωσκοντες οτι ο κοπος σας δεν ειναι ματαιος εν κυριω 
 (Εφες ς/5-8)  οι δουλοι υπακουετε εις τους κατα σαρκα Κυριους σας μετα φοβου και τρομου εν απλοτητι της καρδιας σας ως εις 
τον Χριστον 6  μη κατ οφθαλμοδουλειαν ως ανθρωπαρεσκοι αλλ ως δουλοι του Χριστου εκπληρουντες το θελημα του Θεου εκ ψυχης … 
 (Κολ δ/12)  σας ασπαζεται ο επαφρας οστις ειναι απο σας ο δουλος του Χριστου παντοτε αγωνιζομενος δια σας εν ταις προσευχαις 
δια να σταθητε τελειοι και πληρεις εις παν θελημα του Θεου 13  διοτι μαρτυρω περι αυτου οτι εχει ζηλον πολυν δια σας και τους εν 
λαοδικεια και τους εν ιεραπολει 
 (Α Θεσ β/8) ουτως εχοντες ενθερμον αγαπην προς εσας ευχαριστουμεθα να μεταδωσωμεν ουχι μονον το ευαγγελιον του Θεου 
αλλα και τας ψυχας ημων επειδη εσταθητε αγαπητοι εις ημας 
 (Α Θεσ γ/9)  επειδη τινα ευχαριστιαν δυναμεθα να ανταποδωσωμεν εις τον Θεον δια σας δι ολην την χαραν την οποιαν χαιρομεν δια 
σας εμπροσθεν του Θεου ημων 10  νυκτα και ημεραν δεομενοι καθ υπερβολην να ιδωμεν το προσωπον σας και να αναπληρωσωμεν τας 
ελλειψεις της πιστεως σας 
ΣΣΥΥΜΜΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΕΕΙΙ  ΟΟ  ΘΘΕΕΟΟΣΣ  
 (Μαρκ ις/20)  εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου συνεργουντος του Κυριου και βεβαιουντος το κηρυγμα δια των 
επακολουθουντων θαυματων αμην 
 (Πραξ ιδ/3) ικανον λοιπον καιρον διετριψαν λαλουντες μετα παρρησιας περι του Κυριου οστις εμαρτυρει εις τον λογον της χαριτος 
αυτου και εδιδε να γινωνται σημεια και τερατα δια των χειρων αυτων 
 (Πραξ ιθ/11) και ο Θεος εκαμνε δια των χειρων του παυλου θαυματα μεγαλα 12  ωστε και επι τους ασθενεις εφεροντο απο του 
σωματος αυτου μανδηλια η περιζωματα και εφευγον απ αυτων αι ασθενειαι και τα πνευματα τα πονηρα εξηρχοντο απ αυτων 
 (Ρωμ ιε/18)  διοτι δεν θελω τολμησει να ειπω τι εξ εκεινων τα οποια δεν εκαμεν ο Χριστος δι εμου προς υπακοην των εθνων λογω 
και εργω 19  με δυναμιν σημειων και τερατων με δυναμιν του πνευματος του Θεου 
 (Α Θεσ α/5)  διοτι το ευαγγελιον ημων δεν εγεινεν εις εσας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και εν 
πληροφορια πολλη 
 (Εβρ β/4) και ο Θεος συνεπεμαρτυρει με σημεια και τερατα και με διαφορα θαυματα και με διανομας του αγιου πνευματος κατα την 
θελησιν αυτου 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
 (Ιωαν ιβ/26)  εαν εμε υπηρετη τις εμε ας ακολουθη και οπου ειμαι εγω εκει θελει εισθαι και ο υπηρετης ο εμος και εαν τις εμε 
υπηρετη θελει τιμησει αυτον ο πατηρ 
 (Α Κορ ις/16)  να υποτασσησθε και σεις εις τους τοιουτους και εις παντα τον συνεργουντα και κοπιωντα  17  χαιρω δε δια την 
ελευσιν του στεφανα και φουρτουνατου και αχαικου διοτι την ελλειψιν σας ουτοι ανεπληρωσαν 18  επειδη ανεπαυσαν το ιδικον μου 
πνευμα και το ιδικον σας τιματε λοιπον τους τοιουτους 
 (Φιλ β/29)  δεχθητε λοιπον αυτον εν κυριω μετα πασης χαρας και τιματε τους τοιουτους 30  επειδη δια το εργον του Χριστου 
επλησιασε μεχρι θανατου καταφρονησας την ζωην αυτου δια να αναπληρωση την ελλειψιν υμων της εις εμε υπηρεσιας 
 (Α Θεσ ε/12)  σας παρακαλουμεν δε αδελφοι να γνωριζητε τους οσοι κοπιαζουσι μεταξυ σας και ειναι προεστωτες σας εν κυριω και 
σας νουθετουσι 13  και να τιματε αυτους εν αγαπη υπερεκπερισσου δια το εργον αυτων ειρηνευετε μεταξυ σας 
 (Εβρ ιγ/17) πειθεσθε εις τους προεστωτας σας και υπακουετε διοτι αυτοι αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων σας ως μελλοντες να 
αποδωσωσι λογον δια να καμνωσι τουτο μετα χαρας και μη στεναζοντες διοτι τουτο δεν σας ωφελει 
ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑ∆∆ΕΕΛΛΦΦΩΩΝΝ  
 (Ματθ κ/25) ο δε Ιησους προσκαλεσας αυτους ειπεν εξευρετε οτι οι αρχοντες των εθνων κατακυριευουσιν αυτα και οι μεγαλοι 
κατεξουσιαζουσιν αυτα 26  ουτως ομως δεν θελει εισθαι εν υμιν αλλ οστις θελει να γεινη μεγας εν υμιν ας ηναι υπηρετης υμων 27  και 
οστις θελει να ηναι πρωτος εν υμιν ας ηναι δουλος υμων 28  καθως ο υιος του ανθρωπου δεν ηλθε δια να υπηρετηθη αλλα δια να 
υπηρετηση και να δωση την ζωην αυτου λυτρον αντι πολλων 
 (Ρωμ α/11)  διοτι επιποθω να σας ιδω δια να σας μεταδωσω χαρισμα τι πνευματικον προς στηριξιν υμων 
 (Α Κορ γ/5)  τις λοιπον ειναι ο Παυλος και τις ο απολλως παρα υπηρεται δια των οποιων επιστευσατε και οπως ο Κυριος εδωκεν 
εις εκαστον 6  εγω εφυτευσα ο απολλως εποτισεν αλλ ο Θεος ηυξησεν 7  ωστε ουτε ο φυτευων ειναι τι ουτε ο ποτιζων αλλ ο Θεος ο 
αυξανων 
 (Α Κορ δ/1)  ουτως ας μας θεωρη πας ανθρωπος ως υπηρετας του Χριστου και οικονομους των μυστηριων του Θεου 2  το δε 
επιλοιπον ζητειται μεταξυ των οικονομων να ευρεθη εκαστος πιστος 



54/76 

 (Φιλ β/19) ελπιζω δε επι τον Κυριον Ιησουν να πεμψω προς εσας ταχεως τον Τιμοθεον δια να ευφραινωμαι και εγω μαθων την 
καταστασιν σας 20  διοτι δεν εχω ουδενα ισοψυχον οστις να μεριμνηση γνησιως περι της καταστασεως σας 21  επειδη παντες ζητουσι τα 
εαυτων ουχι τα του Ιησου Χριστου 
 (Κολ α/24)  τωρα χαιρω εις τα παθηματα μου δια σας και ανταναπληρω τα υστερηματα των θλιψεων του Χριστου εν τη σαρκι μου 
υπερ του σωματος αυτου το οποιον ειναι η εκκλησια 25  της οποιας εγω εγεινα υπηρετης κατα την οικονομιαν του Θεου την εις εμε 
δοθεισαν δια σας 
 (Κολ δ/7) τα κατ εμε παντα θελει σας φανερωσει ο τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος και συνδουλος εν κυριω 8  τον 
οποιον επεμψα προς εσας δι αυτο τουτο δια να μαθη την καταστασιν σας και να παρηγορηση τας καρδιας σας 
 (Α Θεσ β/6)  ουτε εζητησαμεν δοξαν εξ ανθρωπων ουτε αφ υμων ουτε απ αλλων 7  καιτοι δυναμενοι να διδωμεν βαρος ως 
αποστολοι του Χριστου αλλ εσταθημεν γλυκεις εν τω μεσω υμων καθως η τροφος περιθαλπει τα εαυτης τεκνα 
 (Α Θεσ β/10)  σεις εισθε μαρτυρες και ο Θεος οτι οσιως και δικαιως και αμεμπτως εφερθημεν προς εσας τους πιστευοντας 11  
καθως εξευρετε οτι ενα εκαστον υμων ως πατηρ τα εαυτου τεκνα 12  σας προετρεπομεν και παρηγορουμεν και διεμαρτυρομεθα δια να 
περιπατησητε αξιως του Θεου του προσκαλουντος υμας εις την εαυτου βασιλειαν και δοξαν 
 (Α Θεσ γ/2)  και επεμψαμεν Τιμοθεον τον αδελφον ημων και διακονον του Θεου και συνεργον ημων εις το ευαγγελιον του Χριστου 
δια να σας στηριξη και να σας παρηγορηση περι της πιστεως σας 
 (Α Πετρ δ/10)  εκαστος κατα το χαρισμα το οποιον ελαβεν υπηρετειτε κατα τουτο εις αλληλους ως καλοι οικονομοι της πολυειδους 
χαριτος του Θεου 
ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  
 (Β Χρον λα/21) και εις παν εργον το οποιον ηρχισεν εις την υπηρεσιαν του οικου του Θεου και εις τον νομον και εις τα 
προσταγματα εκζητων τον Θεον αυτου εκαμνεν αυτο εξ ολης της καρδιας αυτου και ευωδουτο 
 (Ιερ μη/10) επικαταρατος ο ποιων το εργον του Κυριου αμελως  
 (Ψαλμ οη/72) και εποιμανεν αυτους κατα την ακακιαν της καρδιας αυτου και δια της συνεσεως των χειρων αυτου ωδηγησεν αυτους 
 (Ψαλμ ρ/2) δουλευσατε εις τον Κυριον εν ευφροσυνη ελθετε ενωπιον αυτου εν αγαλλιασει 
 (Παρ α/32) διοτι η αποστασια των μωρων θελει θανατωσει αυτους και η αμεριμνησια των αφρονων θελει αφανισει αυτους 
 (Παρ κζ/23) προσεχε να γνωριζης την καταστασιν των ποιμνιων σου και επιμελου καλως τας αγελας σου 
 (Ματθ ιβ/18) ιδου ο δουλος μου τον οποιον εξελεξα ο αγαπητος μου εις τον οποιον η ψυχη μου ευηρεστηθη θελω θεσει το πνευμα 
μου επ αυτον και θελει εξαγγειλει κρισιν εις τα εθνη 19  δεν θελει αντιλογησει ουδε κραυγασει ουδε θελει ακουσει τις την φωνην αυτου 
εν ταις πλατειαις 20  καλαμον συντετριμμενον δεν θελει θλασει και λιναριον καπνιζον δεν θελει σβεσει εωσου εκφερη εις νικην την 
κρισιν 
 (Ματθ κδ/45-51) τις λοιπον ειναι ο πιστος και φρονιμος δουλος τον οποιον ο Κυριος αυτου κατεστησεν επι των υπηρετων αυτου 
δια να διδη εις αυτους την τροφην εν καιρω 46  μακαριος ο δουλος εκεινος τον οποιον οταν ελθη ο Κυριος αυτου θελει ευρει … 
 (Πραξ κ/19) δουλευων τον Κυριον μετα πασης ταπεινοφροσυνης και μετα πολλων δακρυων και πειρασμων οιτινες μοι συνεβησαν εν 
ταις επιβουλαις των ιουδαιων 20  οτι δεν υπεκρυψα ουδεν των συμφεροντων ωστε να μη αναγγειλω αυτο προς εσας και να σας διδαξω 
δημοσια και κατ οικους 
 (Πραξ κ/27) διοτι δεν συνεσταλην να αναγγειλω προς εσας πασαν την βουλην του Θεου 
 (Πραξ κ/31) δια τουτο αγρυπνειτε ενθυμουμενοι οτι τρια ετη νυκτα και ημεραν δεν επαυσα νουθετων μετα δακρυων ενα εκαστον 
 (Β Κορ ια/28)  εκτος των εξωτερικων ο καθ ημεραν επικειμενος εις εμε αγων η μεριμνα πασων των εκκλησιων 29  τις ασθενει και 
δεν ασθενω τις σκανδαλιζεται και εγω δεν φλεγομαι 
 (Γαλ α/10) διοτι τωρα ανθρωπους πειθω η τον Θεον η ζητω να αρεσκω εις ανθρωπους διοτι εαν ακομη ηρεσκον εις ανθρωπους δεν 
ηθελον εισθαι δουλος Χριστου 
 (Εφες ς/)5)  οι δουλοι υπακουετε εις τους κατα σαρκα Κυριους σας μετα φοβου και τρομου εν απλοτητι της καρδιας σας ως εις τον 
Χριστον 6  μη κατ οφθαλμοδουλειαν ως ανθρωπαρεσκοι αλλ ως δουλοι του Χριστου εκπληρουντες το θελημα του Θεου εκ ψυχης 7  μετ 
ευνοιας δουλευοντες εις τον Κυριον και ουχι εις ανθρωπους 8  εξευροντες οτι εκαστος οτι καλον πραξη τουτο θελει λαβει παρα του 
Κυριου ειτε δουλος ειτε ελευθερος 
 (Β Τιμ δ/5)  συ δε αγρυπνει εις παντα κακοπαθησον εργασθητι εργον ευαγγελιστου την διακονιαν σου καμε πληρη 
ΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΤΤΗΗΣΣ  
 (Λουκ ιζ/10)  ουτω και σεις οταν καμητε παντα τα διαταχθεντα εις εσας λεγετε οτι δουλοι αχρειοι ειμεθα επειδη εκαμαμεν ο τι 
εχρεωστουμεν να καμωμεν 
 (Ρωμ α/14)  χρεωστης ειμαι προς ελληνας τε και βαρβαρους σοφους τε και ασοφους 15  ουτω προθυμος ειμαι το κατ εμε να κηρυξω 
το ευαγγελιον και προς εσας τους εν ρωμη 
 (Α Κορ θ/16)  διοτι εαν κηρυττω το ευαγγελιον δεν ειναι εις εμε καυχημα επειδη αναγκη επικειται εις εμε ουαι δε ειναι εις εμε εαν 
δεν κηρυττω 

ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΥΥ  
ΑΑΓΓΑΑΜΜΟΟΙΙ  
 (Α Κορ ζ/8)  λεγω δε προς τους αγαμους και προς τας χηρας καλον ειναι εις αυτους εαν μεινωσι καθως και εγω 9  αλλ εαν δεν 
εγκρατευωνται ας νυμφευθωσι διοτι καλητερον ειναι να νυμφευθωσι παρα να εξαπτωνται 
 (Α Κορ ζ/25-38)  περι δε των παρθενων προσταγην του Κυριου δεν εχω αλλα γνωμην διδω ως ηλεημενος υπο του Κυριου να ημαι 
πιστος… 
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ΑΑΝΝ∆∆ΡΡΕΕΣΣ  
 (Α Κορ ια/4) πας ανηρ προσευχομενος η προφητευων εαν εχη κεκαλυμμενην την κεφαλην καταισχυνει την κεφαλην αυτου 
 (Α Κορ ια/14)  η ουδε αυτη η φυσις δεν σας διδασκει οτι ανηρ μεν εαν εχη κομην ειναι εις αυτον ατιμια 
 (Εφεσ ε/25-30) οι ανδρες αγαπατε τας γυναικας σας καθως και ο Χριστος ηγαπησε την εκκλησιαν και παρεδωκεν εαυτον υπερ 
αυτης 26  δια να αγιαση αυτην καθαρισας με το λουτρον του υδατος δια του λογου 27  δια να παραστηση αυτην εις εαυτον ενδοξον … 
 (Εφεσ ε/33) πλην και σεις οι καθ ενα εκαστος την εαυτου γυναικα ουτως ας αγαπα ως εαυτον 
 (Κολ γ/19)  οι ανδρες αγαπατε τας γυναικας σας και μη ησθε πικροι προς αυτας 
 (Α Τιμ β/8)  θελω λοιπον να προσευχωνται οι ανδρες εν παντι τοπω υψονοντες καθαρας χειρας χωρις οργης και δισταγμου 
 (Α Πετρ γ/7)  οι ανδρες ομοιως συνοικειτε με τας γυναικας σας εν φρονησει αποδιδοντες τιμην εις το γυναικειον γενος ως εις 
σκευος ασθενεστερον και ως εις συγκληρονομους της χαριτος της ζωης δια να μη εμποδιζωνται αι προσευχαι σας 
ΓΓΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  
 (Τιτ β/2) οι γεροντες να ηναι αγρυπνοι σεμνοι σωφρονες υγιαινοντες εν τη πιστει τη αγαπη τη υπομονη 
ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ  
ΠΑΤΕΡΑΣ 
 (Γεν ιη/19) επειδη γνωριζω αυτον οτι θελει διαταξει προς τους υιους αυτου και προς τον οικον αυτου μεθ εαυτον και θελουσι 
φυλαξει την οδον του Κυριου δια να πραττωσι δικαιοσυνην και κρισιν ωστε να επιφερη ο Κυριος επι τον αβρααμ τα οσα ελαλησε προς 
αυτόν 
 (Ψαλμ ργ/13) καθως σπλαγχνιζεται ο πατηρ τα τεκνα ουτως ο Κυριος σπλαγχνιζεται τους φοβουμενους αυτον 
 (Μαλ γ/17) και θελω σπλαγχνισθη αυτους καθως σπλαγχνιζεται ανθρωπος τον υιον αυτου οστις δουλευει αυτόν 
 (Εφεσ ς/4) και οι πατερες μη παροργιζετε τα τεκνα σας αλλ εκτρεφετε αυτα εν παιδεια Κυριου 
 (Κολ γ/21)  οι πατερες μη ερεθιζετε τα τεκνα σας δια να μη μικροψυχωσιν 
 (Α Θεσ β/10)  σεις εισθε μαρτυρες και ο Θεος οτι οσιως και δικαιως και αμεμπτως εφερθημεν προς εσας τους πιστευοντας 11  
καθως εξευρετε οτι ενα εκαστον υμων ως πατηρ τα εαυτου τεκνα 12  σας προετρεπομεν και παρηγορουμεν και διεμαρτυρομεθα δια να 
περιπατησητε αξιως του Θεου του προσκαλουντος υμας εις την εαυτου βασιλειαν και δοξαν 
ΜΗΤΕΡΑ 
 (Παρ κθ/15) η ραβδος και ο ελεγχος διδουσι σοφιαν παιδιον δε απολελυμενον καταισχυνει την μητερα αυτου 
 (Ησα ξς/13) ως παιδιον το οποιον παρηγορει η μητηρ αυτου ουτως εγω θελω σας παρηγορησει και θελετε παρηγορηθη εν τη 
ιερουσαλημ 
ΓΟΝΕΙΣ 
 (Δευτ α/31) και εν τη ερημω οπου ειδες τινι τροπω Κυριος ο Θεος σου σε εβαστασε καθως βασταζει ανθρωπος τον υιον αυτου 
κατα πασαν την οδον την οποιαν περιεπατησατε εωσου ηλθετε εις τουτον τον τοπον 
 (Δευτ δ/9) μονον προσεχε εις σεαυτον και φυλαττε καλως την ψυχην σου μηποτε λησμονησης τα πραγματα τα οποια ειδον οι 
οφθαλμοι σου και μηποτε χωρισθωσιν απο της καρδιας σου κατα πασας τας ημερας της ζωης σου αλλα διδασκε αυτα εις τους υιους σου 
και εις τους υιους των υιων σου 
 (Δευτ ς/6) και ουτοι οι λογοι τους οποιους εγω σε προσταζω σημερον θελουσι εισθαι εν τη καρδια σου 7 και θελεις διδασκει 
αυτους επιμελως εις τα τεκνα σου και περι αυτων θελεις ομιλει καθημενος εν τη οικια σου και περιπατων εν τη οδω και πλαγιαζων και 
εγειρομενος 
 (Δευτ η/5) θελεις λοιπον γνωρισει εν τη καρδια σου οτι καθως ο ανθρωπος παιδευει τον υιον αυτου ουτω Κυριος ο Θεος σου σε 
επαιδευσε 
 (Ψαλμ ρκζ/3) ιδου κληρονομια παρα του Κυριου ειναι τα τεκνα μισθος αυτου ο καρπος της κοιλιας 
 (Ψαλμ ρκζ/4) καθως ειναι τα βελη εν τη χειρι του δυνατου ουτως οι υιοι της νεοτητος 5 μακαριος ο ανθρωπος οστις εγεμισε την 
βελοθηκην αυτου εκ τουτων οι τοιουτοι δεν θελουσι καταισχυνθη οταν λαλωσι μετα των εχθρων εν τη πυλη 
 (Παρ ιγ/24) ο φειδομενος της ραβδου αυτου μισει τον υιον αυτου αλλ ο αγαπων αυτον παιδευει αυτον εν καιρω 
 (Παρ ιθ/18) παιδευε τον υιον σου ενοσω ειναι ελπις αλλα μη διεγειρης την ψυχην σου ωστε να θανατωσης αυτόν 
 (Παρ κβ/6) διδαξον το παιδιον εν αρχη της οδου αυτου και δεν θελει απομακρυνθη απ αυτης ουδε οταν γηραση 
 (Παρ κβ/15) η ανοησια ειναι συνδεδεμενη μετα της καρδιας του παιδιου η ραβδος της παιδειας θελει αποχωρισει αυτην απ αυτου 
  (Παρ κθ/17) παιδευε τον υιον σου και θελει φερει αναπαυσιν εις σε και θελει φερει ηδονην εις την ψυχην σου 
 (Β Κορ ιβ/14) διοτι δεν χρεωστουσι τα τεκνα να θησαυριζωσι δια τους γονεις αλλ οι γονεις δια τα τεκνα 
ΓΓΡΡΑΑΙΙΕΕΣΣ  
 (Τιτ β/3) αι γραιαι ωσαυτως να εχωσι τροπον ιεροπρεπη μη καταλαλοι μη δεδουλωμεναι εις πολλην οινοποσιαν να ηναι διδασκαλοι 
των καλων 4  δια να νουθετωσι τας νεας 
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ  
 (Παρ ια/22) ως ερρινον χρυσουν εις χοιρου μυτην ουτω γυνη ωραια χωρις φρονησεως  
 (Παρ ιβ/4) η εναρετος γυνη ειναι στεφανος εις τον ανδρα αυτης η δε προξενουσα αισχυνην ειναι ως σαπρια εις τα οστα αυτου 
 (Παρ ιδ/1) αι σοφαι γυναικες οικοδομουσι τον οικον αυτων η δε αφρων κατασκαπτει αυτον δια των χειρων αυτης 
 (Παρ ιθ/13) ο αφρων υιος ειναι ολεθρος εις τον πατερα αυτου και αι εριδες της γυναικος ειναι ακαταπαυστον σταξιμον 
 (Παρ ιθ/14) οικος και πλουτη κληρονομουνται εκ των πατερων αλλ η φρονιμος γυνη παρα Κυριου διδεται 
 (Παρ κα/9) καλητερον να κατοικη τις εν γωνια δωματος παρα εν οικω ευρυχωρω μετα  
 (Παρ κα/19) καλητερον να κατοικη τις εν γη ερημω παρα μετα γυναικος φιλεριδος και θυμωδους 
 (Παρ κε/24) καλητερον να κατοικη τις εν γωνια δωματος παρα εν οικω ευρυχωρω μετα γυναικος φιλεριδος 
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 (Παρ κζ/15) ακαταπαυστον σταξιμον εν ημερα βροχερα και φιλερις γυνη ειναι ομοια 16 ο κρυπτων αυτην κρυπτει τον ανεμον και το 
μυρον εν τη δεξια αυτου κρυπτομενον φωναζει 
 (Παρ λα/10-31) γυναικα εναρετον τις θελει ευρει διοτι η τοιαυτη ειναι πολυ τιμιωτερα υπερ τους μαργαριτας 11 η καρδια του 
ανδρος αυτης θαρρει επ αυτην και δεν θελει στερεισθαι αφθονιας 12 θελει φερει εις αυτον καλον και ουχι κακον… 
 (Εκκλ ζ/26) και ευρον οτι πικροτερα ειναι παρα θανατον η γυνη της οποιας η καρδια ειναι παγιδες και δικτυα και αι χειρες αυτης 
δεσμα ο αρεστος ενωπιον του Θεου θελει εκφυγει απ αυτης ο δε αμαρτωλος θελει συλληφθη εν αυτη 
 (Α Κορ ια) Κάλλυμα κεφαλής 
 (Α Κορ ιδ/34)  αι γυναικες σας ας σιωπωσιν εν ταις εκκλησιαις διοτι δεν ειναι συγκεχωρημενον εις αυτας να λαλωσιν αλλα να 
υποτασσωνται καθως και ο νομος λεγει 35  αλλ εαν θελωσι να μαθωσι τι ας ερωτωσιν εν τω οικω τους ανδρας αυτων διοτι αισχρον 
ειναι εις γυναικας να λαλωσιν εν εκκλησια 
 (Εφεσ ε/22) αι γυναικες υποτασσεσθε εις τους ανδρας σας ως εις τον Κυριον 23  διοτι ο ανηρ ειναι κεφαλη της γυναικος καθως και 
ο Χριστος κεφαλη της εκκλησιας και αυτος ειναι σωτηρ του σωματος 24  αλλα καθως η εκκλησια υποτασσεται εις τον Χριστον ουτω και 
αι γυναικες ας υποτασσωνται εις τους ανδρας αυτων κατα παντα 
 (Εφεσ ε/33) η δε γυνη ας σεβηται τον ανδρα 
 (Κολ γ/18)  αι γυναικες υποτασσεσθε εις τους ανδρας σας καθως πρεπει εν κυριω 
 (Α Τιμ β/9-15)  ωσαυτως και αι γυναικες με στολην σεμνην με αιδω και σωφροσυνην να στολιζωσιν εαυτας ουχι με πλεγματα η 
χρυσον η μαργαριτας η ενδυμασιαν πολυτελη 10  αλλα το οποιον πρεπει εις γυναικας επαγγελλομενας θεοσεβειαν με εργα αγαθα … 
 (Τιτ β/4) δια να νουθετωσι τας νεας να ηναι φιλανδροι φιλοτεκνοι 5  σωφρονες καθαραι οικοφυλακες αγαθαι ευπειθεις εις τους 
ιδιους αυτων ανδρας δια να μη βλασφημηται ο λογος του Θεου 
 (Α Πετρ γ/1-6)  ομοιως αι γυναικες υποτασσεσθε εις τους ανδρας υμων ινα και εαν τινες απειθωσιν εις τον λογον κερδηθωσιν ανευ 
του λογου δια της διαγωγης των γυναικων 2  αφου ιδωσι την μετα φοβου καθαραν διαγωγην σας 3  των οποιων ο στολισμος ας ηναι… 
∆∆ΟΟΥΥΛΛΟΟΙΙ  
 (Εφεσ ς/5-8) οι δουλοι υπακουετε εις τους κατα σαρκα Κυριους σας μετα φοβου και τρομου εν απλοτητι της καρδιας σας ως εις τον 
Χριστον 6  μη κατ οφθαλμοδουλειαν ως ανθρωπαρεσκοι αλλ ως δουλοι του Χριστου εκπληρουντες το θελημα του Θεου εκ ψυχης … 
 (Κολ γ/22-25)  οι δουλοι υπακουετε κατα παντα εις τους κατα σαρκα Κυριους σας ουχι με οφθαλμοδουλειας ως ανθρωπαρεσκοι 
αλλα με απλοτητα καρδιας φοβουμενοι τον Θεον 23  και παν οτι αν πραττητε εκ ψυχης εργαζεσθε ως εις τον Κυριον και ουχι … 
 (Α Τιμ ς/1) οσοι ειναι υπο ζυγον δουλειας ας νομιζωσι τους Κυριους αυτων αξιους πασης τιμης δια να μη βλασφημηται το ονομα του 
Θεου και η διδασκαλια 2  οι δε εχοντες πιστους Κυριους ας μη καταφρονωσιν αυτους διοτι ειναι αδελφοι αλλα προθυμοτερον ας 
δουλευωσι διοτι ειναι πιστοι και αγαπητοι οι απολαμβανοντες την ευεργεσιαν ταυτα διδασκε και νουθετει 
 (Α Πετρ β/18-20)  οι οικεται υποτασσεσθε εν παντι φοβω εις τους Κυριους σας ου μονον εις τους αγαθους και επιεικεις αλλα και 
εις τους διεστραμμενους 19  διοτι τουτο ειναι χαρις το να υποφερη τις λυπας δια την εις τον Θεον συνειδησιν πασχων αδικως … 
ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΙΙ  
 (Κολ δ/1) οι Κυριοι αποδιδετε εις τους δουλους σας το δικαιον και το ισον εξευροντες οτι και σεις εχετε Κυριον εν ουρανοις 
 (Εφεσ ς/9) και οι Κυριοι τα αυτα πραττετε προς αυτους αφινοντες την απειλην εξευροντες οτι και σεις αυτοι εχετε Κυριον εν 
ουρανοις και προσωποληψια δεν υπαρχει παρ αυτω 
ΟΟΡΡΦΦΑΑΝΝΟΟΙΙ  
 (Ψαλμ ι/14) εις σε αφιερονεται ο πτωχος εις τον ορφανον συ εισαι ο βοηθος 
 (Ψαλμ ι/18) δια να κρινης τον ορφανον και τον τεταπεινωμενον ωστε ο ανθρωπος ο γηινος να μη καταδυναστευη πλεον 
 (Ψαλμ ξη/5) πατηρ των ορφανων και κριτης των χηρων ειναι ο Θεος εν τω αγιω αυτου τοπω 
ΠΠΛΛΟΟΥΥΣΣΙΙΟΟΙΙ  
 (Ψαλμ μθ/16-19) μη φοβου οταν πλουτηση ανθρωπος οταν αυξηση η δοξα της οικιας αυτου 17 διοτι εν τω θανατω αυτου δεν θελει 
συμπαραλαβει ουδεν ουδε θελει καταβη κατοπιν αυτου η δοξα αυτου 18 αν και ηυλογησε την ψυχην αυτου εν τη ζωη αυτου και οι … 
 (Παρ ιθ/1) καλητερος ο πτωχος ο περιπατων εν τη ακεραιοτητι αυτου παρα τον πλουσιον τον διεστραμμενον τα χειλη αυτου και 
οντα αφρονα 
 (Ιερ ιζ/11) καθως η περδιξ η επωαζουσα και μη νεοσσευουσα ουτως ο αποκτων πλουτη αδικως θελει αφησει αυτα εις το ημισυ των 
ημερων αυτου και εις τα εσχατα αυτου θελει εισθαι αφρων 
 (Ματθ ιθ/23) και ο Ιησους ειπε προς τους μαθητας αυτου αληθως σας λεγω οτι δυσκολως θελει εισελθει πλουσιος εις την 
βασιλειαν των ουρανων 24  και παλιν σας λεγω ευκολωτερον ειναι να περαση καμηλος δια τρυπηματος βελονης παρα πλουσιος να 
εισελθη εις την βασιλειαν του Θεου 
 (Μαρκ ι/23)  και περιβλεψας ο Ιησους λεγει προς τους μαθητας αυτου ποσον δυσκολως θελουσιν εισελθει εις την βασιλειαν του 
Θεου οι εχοντες τα χρηματα  24  οι δε μαθηται εξεπληττοντο δια τους λογους αυτου και ο Ιησους παλιν αποκριθεις λεγει προς αυτους 
τεκνα ποσον δυσκολον ειναι να εισελθωσιν εις την βασιλειαν του Θεου οι εχοντες το θαρρος αυτων εις τα χρηματα 25  ευκολωτερον 
ειναι καμηλος να περαση δια της τρυπης της βελονης παρα πλουσιος να εισελθη εις την βασιλειαν του Θεου 26  εκεινοι δε σφοδρα 
εξεπληττοντο λεγοντες προς εαυτους και τις δυναται να σωθη 27  εμβλεψας δε εις αυτους ο Ιησους λεγει παρα ανθρωποις ειναι 
αδυνατον αλλ ουχι παρα τω Θεω διοτι τα παντα ειναι δυνατα παρα τω Θεω 
 (Λουκ ς/24)  πλην ουαι εις εσας τους πλουσιους διοτι απηλαυσατε την παρηγοριαν σας 
 (Λουκ ιη/25)  διοτι ευκολωτερον ειναι να περαση καμηλος δια τρυπης βελονης παρα πλουσιος να εισελθη εις την βασιλειαν του 
Θεου 
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 (Α Τιμ ς/17) εις τους πλουσιους του κοσμου τουτου παραγγελλε να μη υψηλοφρονωσι μηδε να ελπιζωσιν επι την αδηλοτητα του 
πλουτου αλλ επι τον Θεον τον ζωντα οστις διδει εις ημας πλουσιως παντα εις απολαυσιν 18  να αγαθοεργωσι να πλουτωσιν εις εργα 
καλα να ηναι ευμεταδοτοι κοινωνικοι 19  θησαυριζοντες εις εαυτους θεμελιον καλον εις το μελλον δια να απολαυσωσι την αιωνιον ζωην 
 (Ιακ ε/1-6) ελθετε τωρα οι πλουσιοι κλαυσατε ολολυζοντες δια τας επερχομενας ταλαιπωριας σας 2  ο πλουτος σας εσαπη και τα 
ιματια σας εγειναν σκωληκοβρωτα 3  ο χρυσος σας και ο αργυρος εσκωριασε και η σκωρια αυτων θελει εισθαι εις μαρτυριαν… 
ΣΣΟΟΦΦΟΟΙΙ  
 (Ησα μδ/25) ο ματαιονων τα σημεια των ψευδολογων και καθιστων παραφρονας τους μαντεις ο ανατρεπων τους σοφους και 
μωραινων την επιστημην αυτων 
 (Ησα μζ/10) διοτι εθαρρευθης επι την πονηριαν σου και ειπας δεν με βλεπει ουδεις η σοφια σου και η επιστημη σου σε απεπλανησαν 
και ειπας εν τη καρδια σου εγω ειμαι και εκτος εμου ουδεμια αλλη 
 (Ιερ η/9) οι σοφοι κατησχυνθησαν επτοηθησαν και συνεληφθησαν διοτι απερριψαν τον λογον του Κυριου και ποια σοφια ειναι εν 
αυτοις 
 (Λουκ ι/21)  εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασθη κατα το πνευμα ο Ιησους και ειπεν ευχαριστω σοι πατερ Κυριε του ουρανου και της γης οτι 
απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα εις νηπια ναι ω πατερ διοτι ουτως εγεινεν αρεστον εμπροσθεν σου 
 (Ρωμ α/22)  λεγοντες οτι ειναι σοφοι εμωρανθησαν 23  και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου Θεου εις ομοιωμα εικονος φθαρτου 
ανθρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων 
 (Α Κορ α/19)  επειδη ειναι γεγραμμενον θελω απολεσει την σοφιαν των σοφων και θελω αθετησει την συνεσιν των συνετων 20  που 
ο σοφος που ο γραμματευς που ο συζητητης του αιωνος τουτου δεν εμωρανεν ο Θεος την σοφιαν του κοσμου τουτου; 
 (Α Κορ β/6)  λαλουμεν δε σοφιαν μεταξυ των τελειων σοφιαν ομως ουχι του αιωνος τουτου ουδε των αρχοντων του αιωνος τουτου 
των φθειρομενων 7  αλλα λαλουμεν σοφιαν Θεου μυστηριωδη την αποκεκρυμμενην την οποιαν προωρισεν ο Θεος προ των αιωνων εις 
δοξαν ημων 8  την οποιαν ουδεις των αρχοντων του αιωνος τουτου εγνωρισε διοτι αν ηθελον γνωρισει δεν ηθελον σταυρωσει τον Κυριον 
της δοξης 
 (Α Κορ γ/18)  μηδεις ας μη εξαπατα εαυτον εαν τις μεταξυ σας νομιζη οτι ειναι σοφος εν τω κοσμω τουτω ας γεινη μωρος δια να 
γεινη σοφος 19  διοτι η σοφια του κοσμου τουτου ειναι μωρια παρα τω Θεω επειδη ειναι γεγραμμενον οστις συλλαμβανει τους σοφους εν 
τη πανουργια αυτων 20  και παλιν ο Κυριος γινωσκει τους διαλογισμους των σοφων οτι ειναι ματαιοι 
 (Ιακ γ/13-18) τις ειναι μεταξυ σας σοφος και επιστημων ας δειξη εκ της καλης διαγωγης τα εργα εαυτου εν πραοτητι σοφιας 14  
εαν ομως εχητε εν τη καρδια υμων φθονον πικρον και φιλονεικιαν μη κατακαυχασθε και ψευδεσθε κατα της αληθειας 15  η σοφια… 
ΤΤΕΕΚΚΝΝΑΑ  
 (Έξο κ/12) τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου δια να γεινης μακροχρονιος επι της γης την οποιαν σοι διδει Κυριος ο Θεος σου 
 (Ψαλμ ρι/3) ο λαος σου θελει εισθαι προθυμος εν τη ημερα της δυναμεως σου εν τω μεγαλοπρεπει αγιαστηριω αυτου οι νεοι σου 
θελουσιν εισθαι εις σε ως δροσος η εξερχομενη εκ της μητρας της αυγης 
 (Ψαλμ ρλα/2) βεβαιως υπεταξα και καθησυχασα την ψυχην μου ως το απογεγαλακτισμενον παιδιον πλησιον της μητρος αυτου η 
ψυχη μου ειναι εν εμοι ως απογεγαλακτισμενον παιδιον 
 (Παρ ιε/5) ο αφρων καταφρονει την διδασκαλιαν του πατρος αυτου ο δε φυλαττων ελεγχον ειναι φρονιμος 
 (Παρ ιε/20) υιος σοφος ευφραινει πατερα ο δε μωρος ανθρωπος καταφρονει την μητερα αυτου 
 (Παρ ιθ/13) ο αφρων υιος ειναι ολεθρος εις τον πατερα αυτου και αι εριδες της γυναικος ειναι ακαταπαυστον σταξιμον 
 (Παρ ιθ/26) οστις ατιμαζει τον πατερα και απωθει την μητερα ειναι υιος προξενων αισχυνην και ονειδος 
 (Παρ κ/11) γνωριζεται και αυτο το παιδιον εκ των πραξεων αυτου αν τα εργα αυτου ειναι καθαρα και αν ευθεα 
 (Παρ κ/20) ο λυχνος του κακολογουντος τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου θελει σβεσθη εν βαθει σκοτει 
 (Παρ κη/24) ο κλεπτων τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου και λεγων τουτο δεν ειναι αμαρτια αυτος ειναι συντροφος του ληστου 
 (Παρ λ/17) τον οφθαλμον οστις εμπαιζει τον πατερα αυτου και καταφρονει να υπακουση εις την μητερα αυτου οι κορακες της 
φαραγγος θελουσιν εκβαλει και οι νεοσσοι των αετων θελουσι φαγει 
 (Εκκλ ια/9-10) ευφραινου νεανισκε εν τη νεοτητι σου και η καρδια σου ας σε χαροποιη εν ταις ημεραις της νεοτητος σου και 
περιπατει κατα τας επιθυμιας της καρδιας σου και κατα την ορασιν των οφθαλμων σου πλην εξευρε οτι δια παντα ταυτα ο Θεος θελει … 
 (Λουκ β/51)  και κατεβη μετ αυτων και ηλθεν εις ναζαρετ και ητο υποτασσομενος εις αυτους 
 (Εφεσ ς/1) τα τεκνα υπακουετε εις τους γονεις σας εν κυριω διοτι τουτο ειναι δικαιον 2  τιμα τον πατερα σου και την μητερα ητις 
ειναι εντολη πρωτη με επαγγελιαν 3  δια να γεινη εις σε καλον και να ησαι μακροχρονιος επι της γης 
 (Κολ γ/20)  τα τεκνα υπακουετε εις τους γονεις κατα παντα διοτι τουτο ειναι ευαρεστον εις τον Κυριον 
 (Α Τιμ δ/1) πρεσβυτερον μη επιπληξης αλλα προτρεπε ως πατερα τους νεωτερους ως αδελφους 2  τας πρεσβυτερας ως μητερας 
τας νεωτερας ως αδελφας μετα πασης καθαροτητος 
 (Β Τιμ β/22) τας δε νεανικας επιθυμιας φευγε και ζητει την δικαιοσυνην την πιστιν την αγαπην την ειρηνην μετα των 
επικαλουμενων τον Κυριον εκ καθαρας καρδιας 
 (Τιτ β/6) τους νεωτερους ωσαυτως νουθετει να σωφρονωσι 7  δεικνυων κατα παντα σεαυτον τυπον των καλων εργων φυλαττων εν 
τη διδασκαλια αδιαφθοριαν σεμνοτητα 8  λογον υγιη και ακατακριτον δια να εντραπη ο εναντιος μη εχων να λεγη δια σας μηδεν κακον 
 (Α Πετρ ε/5)  ομοιως οι νεωτεροι υποταχθητε εις τους πρεσβυτερους 
 (Α Ιωαν β/12-14)  γραφω προς εσας τεκνια διοτι συνεχωρηθησαν αι αμαρτιαι σας δια το ονομα αυτου 13  γραφω προς εσας πατερες 
διοτι εγνωρισατε τον απ αρχης γραφω προς εσας νεανισκοι διοτι ενικησατε τον πονηρον γραφω προς εσας παιδια διοτι εγνωρισατε … 
ΦΦΤΤΩΩΧΧΟΟΙΙ  
 (Ψαλμ ι/14) εις σε αφιερονεται ο πτωχος εις τον ορφανον συ εισαι ο βοηθος 
 (Ψαλμ ιδ/6) κατησχυνατε την βουλην του πτωχου διοτι ο Κυριος ειναι η καταφυγη αυτου 
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 (Ψαλμ λζ/16) καλλιον το ολιγον του δικαιου παρα ο πλουτος πολλων ασεβων 17 διοτι οι βραχιονες των ασεβων θελουσι συντριφθη 
τους δε δικαιους υποστηριζει ο Κυριος 
 (Ψαλμ μ/17) εγω δε ειμαι πτωχος και πενης αλλ ο Κυριος φροντιζει περι εμου η βοηθεια μου και ο ελευθερωτης μου συ εισαι Θεε 
μου μη βραδυνης 
 (Ψαλμ ξθ/33) διοτι εισακουει των πενητων ο Κυριος και τους δεσμιους αυτου δεν καταφρονει 
 (Ψαλμ ριγ/7) ο εγειρων απο του χωματος τον πτωχον και απο της κοπριας ανυψων τον πενητα 8 δια να καθιση αυτον μετα των 
αρχοντων μετα των αρχοντων του λαου αυτου 
 (Ψαλμ ρμ/12) εξευρω οτι ο Κυριος θελει καμει την κρισιν του τεθλιμμενου και την δικην των πτωχων 
 (Παρ ιθ/1) καλητερος ο πτωχος ο περιπατων εν τη ακεραιοτητι αυτου παρα τον πλουσιον τον διεστραμμενον τα χειλη αυτου και 
οντα αφρονα 
 (Λουκ ς/20) μακαριοι σεις οι πτωχοι διοτι υμετερα ειναι η βασιλεια του Θεου 
 (Γαλ β/10) μονον μας παρηγγειλαν να ενθυμωμεθα τους πτωχους το οποιον και εσπουδασα αυτο τουτο να καμω 
ΧΧΗΗΡΡΕΕΣΣ  
 (Ψαλμ ξη/5) πατηρ των ορφανων και κριτης των χηρων ειναι ο Θεος εν τω αγιω αυτου τοπω 
 (Α Κορ ζ/8)  λεγω δε προς τους αγαμους και προς τας χηρας καλον ειναι εις αυτους εαν μεινωσι καθως και εγω 9  αλλ εαν δεν 
εγκρατευωνται ας νυμφευθωσι διοτι καλητερον ειναι να νυμφευθωσι παρα να εξαπτωνται 
 (Α Κορ ζ/39)  η γυνη ειναι δεδεμενη δια του νομου εφ οσον καιρον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε ο ανηρ αυτης αποθανη ειναι ελευθερα να 
υπανδρευθη με οντινα θελει μονον να γινηται τουτο εν κυριω 40  μακαριωτερα ομως ειναι εαν μεινη ουτω κατα την εμην γνωμην νομιζω 
δε οτι και εγω εχω πνευμα Θεου 
 (Α Τιμ ε/3-16)  τας χηρας τιμα τας αληθως χηρας 4  εαν δε τις χηρα εχη τεκνα η εκγονα ας μανθανωσι πρωτον να καθιστωσιν 
ευσεβη τον ιδιον αυτων οικον και να αποδιδωσιν αμοιβας εις τους προγονους αυτων διοτι τουτο ειναι καλον και ευπροσδεκτον … 
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ΕΕΣΣΧΧΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  

ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ  
ΕΕΝΝΥΥΠΠΝΝΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΝΝΙΙΗΗΛΛ  
 (Δαν β/31-45): 1ο ενύπνιο Ναβουχοδονοσορα 
 (Δαν ζ/1-28): 1ο ενύπνιο Δανιήλ 
 (Δαν η/1-27): 2ο ενύπνιο Δανιήλ 
 (Δαν θ/25-27) γνωρισον λοιπον και καταλαβε οτι απο της εξελευσεως της προσταγης του να ανοικοδομηθη η ιερουσαλημ εως του 
Χριστου του ηγουμενου θελουσιν εισθαι εβδομαδες επτα και εβδομαδες εξηκοντα δυο θελει οικοδομηθη παλιν η πλατεια και το … 
 (Δαν ιβ/4) και συ δανιηλ εγκλεισον τους λογους και σφραγισον το βιβλιον εως του εσχατου καιρου τοτε πολλοι θελουσι περιτρεχει 
και η γνωσις θελει πληθυνθη 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΝΝ  
ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΧΧΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝ  
 (Μιχ ς/1-2) και εν ταις εσχαταις ημεραις το ορος του οικου του Κυριου θελει στηριχθη επι της κορυφης των ορεων και υψωθη 
υπερανω των βουνων και λαοι θελουσι συρρεει εις αυτο 2 και εθνη πολλα θελουσιν υπαγει και ειπει ελθετε και ας αναβωμεν εις το … 
 (Ζαχ ιβ/2) ιδου εγω καθιστω την ιερουσαλημ ποτηριον ζαλης εις παντας τους λαους κυκλω και επι τον ιουδαν ετι θελει εισθαι 
τουτο εν τη πολιορκια τη κατα της ιερουσαλημ 3 και εν τη ημερα εκεινη θελω καταστησει την ιερουσαλημ προς παντας τους λαους λιθον 
καταβαρυνοντα παντες οσοι επιφορτισθωσιν αυτον θελουσι κατασυντριφθη οταν παντα τα εθνη της γης συναχθωσιν εναντιον αυτης 
 (Ματθ κδ/3-14) και ενω εκαθητο επι του ορους των ελαιων προσηλθον προς αυτον οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε προς ημας 
ποτε θελουσι γεινει ταυτα και τι το σημειον της παρουσιας σου και της συντελειας του αιωνος 4  και αποκριθεις ο Ιησους ειπε … 
 (Ματθ κδ/32) απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ο κλαδος αυτης γεινη ηδη απαλος και εκβλαστανη τα φυλλα γνωριζετε 
οτι πλησιαζει το θερος 33  ουτω και σεις οταν ιδητε παντα ταυτα εξευρετε οτι πλησιον ειναι επι τας θυρας 34  αληθως σας λεγω δεν 
θελει παρελθει η γενεα αυτη εωσου γεινωσι παντα ταυτα 
 (Μαρκ ιγ/7-13) οταν δε ακουσητε πολεμους και φημας πολεμων μη ταραττεσθε διοτι πρεπει να γεινωσι ταυτα αλλα δεν ειναι ετι το 
τελος 8  διοτι θελει εγερθη εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και θελουσι γεινει σεισμοι κατα τοπους και θελουσι γεινει… 
 (Μαρκ ιγ/30)  αληθως σας λεγω οτι δεν θελει παρελθει η γενεα αυτη εωσου γεινωσι παντα ταυτα 
 (Λουκ κα/9) οταν δε ακουσητε πολεμους και ακαταστασιας μη φοβηθητε διοτι πρεπει ταυτα να γεινωσι πρωτον αλλα δεν ειναι 
ευθυς το τελος 10  τοτε ελεγε προς αυτους θελει εγερθη εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν 11  και θελουσι γεινει κατα τοπους 
σεισμοι μεγαλοι και πειναι και λοιμοι και θελουσιν εισθαι φοβητρα και σημεια μεγαλα απο του ουρανου 
 (Λουκ κα/28-32)  οταν δε ταυτα αρχισωσι να γινωνται ανακυψατε και σηκωσατε τας κεφαλας σας διοτι πλησιαζει η απολυτρωσις 
σας 29  και ειπε προς αυτους παραβολην ιδετε την συκην και παντα τα δενδρα 30  οταν ηδη ανοιξωσι βλεποντες γνωριζετε αφ … 
 (Β Τιμ γ/1-4) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι… 
 (Β Τιμ γ/13) πονηροι δε ανθρωποι και γοητες θελουσι προκοψει εις το χειρον, πλανωντες και πλανωμενοι. 
 (Β Πετρ γ/3-5)  τουτο πρωτον γνωριζοντες οτι θελουσιν ελθει εν ταις εσχαταις ημεραις εμπαικται περιπατουντες κατα τας ιδιας 
αυτων επιθυμιας 4  και λεγοντες που ειναι η υποσχεσις της παρουσιας αυτου διοτι αφ ης ημερας οι πατερες εκοιμηθησαν τα … 
 (Ιουδ α/18) οτι σας ελεγον οτι εν εσχατω καιρω θελουσιν εισθαι εμπαικται περιπατουντες κατα τας ασεβεις επιθυμιας αυτων 19  
ουτοι ειναι οι αποχωριζοντες εαυτους ζωωδεις πνευμα μη εχοντες 
ΑΑΡΡΠΠΑΑΓΓΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  
 (Ιώβ ιθ/25) διοτι εξευρω οτι ζη ο λυτρωτης μου και θελει εγερθη εν τοις εσχατοις καιροις επι της γης 26 και αφου μετα το δερμα 
μου το σωμα τουτο φθαρη παλιν με την σαρκα μου θελω ιδη τον Θεον 27 τον οποιον αυτος εγω θελω ιδει και θελουσι θεωρησει οι 
οφθαλμοι μου και ουχι αλλος οι νεφροι μου κατατηκονται εν τω κολπω μου 
 (Ματθ κδ/36-44) περι δε της ημερας εκεινης και της ωρας ουδεις γινωσκει ουδε οι αγγελοι των ουρανων ειμη ο πατηρ μου μονος 
37  και καθως αι ημεραι του νωε ουτω θελει εισθαι και η παρουσια του υιου του ανθρωπου 38  διοτι καθως εν ταις ημεραις ταις … 
 (Λουκ ιζ/26-36)  και καθως εγεινεν εν ταις ημεραις του νωε… 
 (Λουκ κα/34)  προσεχετε δε εις εαυτους μηποτε βαρυνθωσιν αι καρδιαι σας απο κραιπαλης και μεθης και μεριμνων βιωτικων και 
επελθη αιφνιδιος εφ υμας η ημερα εκεινη 35  διοτι ως παγις θελει επελθει επι παντας τους καθημενους επι προσωπον πασης της γης 
36  αγρυπνειτε λοιπον δεομενοι εν παντι καιρω δια να καταξιωθητε να εκφυγητε παντα ταυτα τα μελλοντα να γεινωσι και να σταθητε 
εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου 
 (Ιωαν ε/28  μη θαυμαζετε τουτο διοτι ερχεται ωρα καθ ην παντες οι εν τοις μνημειοις θελουσιν ακουσει την φωνην αυτου 29  και 
θελουσιν εξελθει οι πραξαντες τα αγαθα εις αναστασιν ζωης οι δε πραξαντες τα φαυλα εις αναστασιν κρισεως 
 (Ιωαν ιδ/3) και αφου υπαγω και σας ετοιμασω τοπον παλιν ερχομαι και θελω σας παραλαβει προς εμαυτον δια να εισθε και σεις 
οπου ειμαι εγω 
 (Α Κορ ς/14)  ο δε Θεος και τον Κυριον ανεστησε και ημας θελει αναστησει δια της δυναμεως αυτου 
 (Α Κορ ιε/35-50)  αλλα θελει τις ειπει πως ανασταινονται οι νεκροι και με ποιον σωμα ερχονται 36  αφρον εκεινο το οποιον συ 
σπειρεις δεν ζωογονειται εαν δεν αποθανη… 
 (Α Κορ ιε/51)  ιδου μυστηριον λεγω προς εσας παντες μεν δεν θελομεν κοιμηθη παντες ομως θελομεν μεταμορφωθη 52  εν μια 
στιγμη εν ριπη οφθαλμου εν τη εσχατη σαλπιγγι διοτι θελει σαλπισει και οι νεκροι θελουσιν αναστηθη αφθαρτοι και ημεις θελομεν 
μεταμορφωθη 53  διοτι πρεπει το φθαρτον τουτο να ενδυθη αφθαρσιαν και το θνητον τουτο να ενδυθη αθανασιαν 
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 (Φιλ γ/20)  διοτι το πολιτευμα ημων ειναι εν ουρανοις οποθεν και προσμενομεν σωτηρα τον Κυριον Ιησουν Χριστον οστις θελει 
μετασχηματισει το σωμα της ταπεινωσεως ημων ωστε να γεινη συμμορφον με το σωμα της δοξης αυτου κατα την ενεργειαν δια της 
οποιας δυναται και να υποταξη τα παντα εις εαυτον 
 (Α Θεσ δ/13-18)  δεν θελω δε να αγνοητε αδελφοι περι των κεκοιμημενων δια να μη λυπησθε καθως και οι λοιποι οι μη εχοντες 
ελπιδα 14  διοτι εαν πιστευωμεν οτι ο Ιησους απεθανε και ανεστη ουτω και ο Θεος τους κοιμηθεντας δια του Ιησου θελει … 

ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΗΗ  
ΕΕΠΠΤΤΑΑΕΕΤΤΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ  
 (Ματθ κδ/15-21) οταν λοιπον ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το λαληθεν δια του προφητου δανιηλ ισταμενον εν τω τοπω τω 
αγιω (ο αναγινωσκων ας εννοη) 16  τοτε οι εν τη ιουδαια ας φευγωσιν επι τα ορη 17  οστις ευρεθη επι του δωματος ας μη καταβη δια … 
 (Μαρκ ιγ/14-20)  οταν δε ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το λαληθεν υπο δανιηλ του προφητου ισταμενον οπου δεν πρεπει-ο 
αναγινωσκων ας εννοη-τοτε οι εν τη ιουδαια ας φευγωσιν εις τα ορη 15  και ο επι του δωματος ας μη καταβη εις την οικιαν μηδ … 
 (Β Θεσα β/1-12)  σας παρακαλουμεν δε αδελφοι περι της παρουσιας του Κυριου ημων Ιησου Χριστου και της εις αυτον επισυναξεως 
ημων 2  να μη σαλευθητε ταχεως απο του φρονηματος σας μηδε να θορυβησθε μητε δια πνευματος μητε δια λογου… 
 (Aποκ ιγ/15-18) και εδοθη εις αυτο να δωση πνευμα εις την εικονα του θηριου ωστε και να λαληση η εικων του θηριου και να καμη 
οσοι δεν προσκυνησωσι την εικονα του θηριου να θανατωθωσι 16  και εκαμνε παντας τους μικρους και τους μεγαλους… 
∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  
 (Ιωηλ β/1..11) σαλπισατε σαλπιγγα εν σιων και αλαλαξατε εν τω ορει τω αγιω μου ας τρομαξωσι παντες οι κατοικουντες την γην 
διοτι ερχεται η ημερα του Κυριου διοτι ειναι εγγυς 2 ημερα σκοτους και γνοφου ημερα νεφελης και ομιχλης … 
 (Ιωηλ β/30) και θελω δειξει τερατα εν τοις ουρανοις και επι της γης αιμα και πυρ και ατμιδα καπνου 31 ο ηλιος θελει μεταστραφη 
εις σκοτος και η σεληνη εις αιμα πριν ελθη η ημερα του Κυριου η μεγαλη και επιφανης 
 (Ζαχ ιδ/3-9) και ο Κυριος θελει εξελθει και θελει πολεμησει κατα των εθνων εκεινων ως οτε επολεμησεν εν τη ημερα της μαχης 4 
και οι ποδες αυτου θελουσι σταθη κατα την ημεραν εκεινην επι του ορους των ελαιων του απεναντι της ιερουσαλημ εξ ανατολων… 
 (Ματθ κδ/22-31) και αν δεν συνετεμνοντο αι ημεραι εκειναι δεν ηθελε σωθη ουδεμια σαρξ δια τους εκλεκτους ομως θελουσι 
συντμηθη αι ημεραι εκειναι 23  τοτε εαν τις ειπη προς υμας ιδου εδω ειναι ο Χριστος η εδω μη πιστευσητε 24  διοτι θελουσιν εγερθη… 
 (Μαρκ ιγ/21-27)  και τοτε εαν τις ειπη προς υμας ιδου εδω ειναι ο Χριστος η ιδου εκει μη πιστευσητε 22  διοτι θελουσιν εγερθη 
ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και θελουσι δειξει σημεια και τερατα δια να αποπλανωσιν ει δυνατον και τους εκλεκτους 23  σεις… 
 (Λουκ ιζ/23)  και θελουσι σας ειπει ιδου εδω ειναι η ιδου εκει μη υπαγητε μηδ ακολουθησητε 24  διοτι ως η αστραπη η 
αστραπτουσα εκ της υπ ουρανον λαμπει εις την υπ ουρανον ουτω θελει εισθαι και ο υιος του ανθρωπου εν τη ημερα αυτου 
 (Λουκ κα/25-27)  και θελουσιν εισθαι σημεια εν τω ηλιω και τη σεληνη και τοις αστροις και επι της γης στενοχωρια εθνων εν 
απορια και θελει ηχει η θαλασσα και τα κυματα 26  οι ανθρωποι θελουσιν αποψυχει εκ του φοβου και προσδοκιας των … 
 (Β Θεσ α/5)  το οποιον ειναι ενδειξις της δικαιας κρισεως του Θεου δια να αξιωθητε της βασιλειας του Θεου υπερ της οποιας και 
πασχετε 6  επειδη ειναι δικαιον ενωπιον του Θεου να ανταποδωση θλιψιν εις τους οσοι σας θλιβουσιν 7  εις εσας δε τους θλιβομενους 
ανεσιν μεθ ημων οταν ο Κυριος Ιησους αποκαλυφθη απ ουρανου μετα των αγγελων της δυναμεως αυτου 8  εν πυρι φλογος καμνων 
εκδικησιν εις τους μη γνωριζοντας Θεον και εις τους μη υπακουοντας εις το ευαγγελιον του Κυριου ημων Ιησου Χριστου 
 (Β Πετρ γ/12)  προσμενοντες και σπευδοντες εις την παρουσιαν της ημερας του Θεου καθ ην οι ουρανοι πυρουμενοι θελουσι 
διαλυθη και τα στοιχεια πυρακτουμενα θελουσι χωνευθη 
 (Ιουδ α/14) προεφητευσε δε περι τουτων και ο ενωχ εβδομος απο αδαμ λεγων ιδου ηλθεν ο Κυριος με μυριαδας αγιων αυτου 15  
δια να καμη κρισιν κατα παντων και να ελεγξη παντας τους ασεβεις εξ αυτων δια παντα τα εργα της ασεβειας αυτων τα οποια επραξαν 
και δια παντα τα σκληρα τα οποια ελαλησαν κατ αυτου αμαρτωλοι ασεβεις 
 (Αποκ ιθ/11-21) και ειδον τον ουρανον ανεωγμενον και ιδου ιππος λευκος και ο καθημενος επ αυτον εκαλειτο πιστος και αληθινος 
και κρινει και πολεμει εν δικαιοσυνη 12  οι δε οφθαλμοι αυτου ησαν ως φλοξ πυρος και επι της κεφαλης αυτου… 
ΧΧΙΙΛΛΙΙΕΕΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΑΑ  
 (Ησα ια/6-9) και ο λυκος θελει συγκατοικει μετα του αρνιου και λεοπαρδαλις θελει αναπαυεσθαι μετα του εριφιου και ο μοσχος και 
ο σκυμνος και τα σιτευτα ομου και μικρον παιδιον θελει οδηγει αυτα 7 και η δαμαλις και η αρκτος θελουσι συμβοσκεσθαι… 
 (Ωσηε ς/2) θελει αναζωοποησει ημας μετα δυο ημερας εν τη τριτη ημερα θελει μας αναστησει και θελομεν ζη ενωπιον αυτου 3 τοτε 
θελομεν γνωρισει και θελομεν εξακολουθει να γνωριζωμεν τον Κυριον η εξοδος αυτου ειναι προδιατεταγμενη ως η αυγη και θελει ελθει 
προς ημας ως υετος ως βροχη οψιμος και πρωιμος επι την γην 
 (Ζαχ ιδ/10-21) πας ο τοπος θελει μεταβληθη εις πεδιαδα απο γαβαα εως ριμμων κατα νοτον της ιερουσαλημ και αυτη θελει υψωθη 
και κατοικηθη εν τω τοπω αυτης απο της πυλης του βενιαμιν εως του τοπου της πρωτης πυλης εως της πυλης των γωνιων… 
 (Αποκ κ/1-10) και ειδον αγγελον καταβαινοντα εκ του ουρανου οστις ειχε το κλειδιον της αβυσσου και αλυσιν μεγαλην εν τη χειρι 
αυτου 2  και επιασε τον δρακοντα τον οφιν τον αρχαιον οστις ειναι διαβολος και σατανας και εδεσεν αυτον χιλια ετη… 

ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΟΟ  
ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ  
 (Ματθ ιβ/41-42) ανδρες νινευιται θελουσιν αναστηθη εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και θελουσι κατακρινει αυτην διοτι 
μετενοησαν εις το κηρυγμα του ιωνα και ιδου πλειοτερον του ιωνα ειναι εδω 42  η βασιλισσα του νοτου θελει σηκωθη εν τη κρισει … 
 (Ματθ κε/31-46) οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε θελει καθησει επι 
του θρονου της δοξης αυτου 32  και θελουσι συναχθη εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και θελει χωρισει αυτους απ αλληλων καθως … 
 (Β Πετρ γ/7)  οι δε σημερινοι ουρανοι και η γη δια του αυτου λογου ειναι αποτεταμιευμενοι φυλαττομενοι δια το πυρ εις την ημεραν 
της κρισεως και της απωλειας των ασεβων ανθρωπων 
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 (Αποκ κ/11-15) και ειδον θρονον λευκον μεγαν και τον καθημενον επ αυτου απο προσωπου του οποιου εφυγεν η γη και ο ουρανος 
και δεν ευρεθη τοπος δι αυτα 12  και ειδον τους νεκρους μικρους και μεγαλους ισταμενους ενωπιον του Θεου… 
ΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΛΛΗΗΜΜ  
 (Ησα ξε/17-25) επειδη ιδου νεους ουρανους κτιζω και νεαν γην και δεν θελει εισθαι μνημη των προτερων ουδε θελουσιν ελθει εις 
τον νουν 18 αλλ ευφραινεσθε και χαιρετε παντοτε εις εκεινο το οποιον κτιζω διοτι ιδου κτιζω την ιερουσαλημ αγαλλιαμα… 
 (Λουκ κ/34)  και ο Ιησους αποκριθεις ειπε προς αυτους οι υιοι του αιωνος τουτου νυμφευουσι και νυμφευονται 35  οι δε 
καταξιωθεντες να απολαυσωσιν εκεινον τον αιωνα και την εκ νεκρων αναστασιν ουτε νυμφευουσιν ουτε νυμφευονται 36  διοτι ουτε να 
αποθανωσι πλεον δυνανται επειδη ειναι ισαγγελοι και ειναι υιοι του Θεου οντες υιοι της αναστασεως 
 (Β Πετρ γ/13)  κατα δε την υποσχεσιν αυτου νεους ουρανους και νεαν γην προσμενομεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει 
 (Αποκ κα/1-27) και ειδον ουρανον νεον και γην νεαν διοτι ο πρωτος ουρανος και η πρωτη γη παρηλθε και η θαλασσα δεν υπαρχει 
πλεον 2  και εγω ο ιωαννης ειδον την πολιν την αγιαν την νεαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν απο του Θεου εκ του ουρανου … 
 (Αποκ κβ/1-5) και μοι εδειξε καθαρον ποταμον υδατος της ζωης λαμπρον ως κρυσταλλον εξερχομενον εκ του θρονου του Θεου και 
του αρνιου 2  εν τω μεσω της πλατειας αυτης και του ποταμου εντευθεν και εντευθεν ητο το δενδρον της ζωης… 
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ΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΗΗ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ//ΠΠΡΡΟΟΦΦΗΗΤΤΕΕΙΙΕΕΣΣ  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ  
 (Ιώβ κς/7) εκτεινει τον βορεαν επι το κενον κρεμα την γην επι το μηδεν 
 (Ιώβ λη/33) γνωριζεις τους νομους του ουρανου δυνασαι να διαταξης τας επιρροας αυτου επι την γην 
 (Ησα μ/22) αυτος ειναι ο καθημενος επι τον γυρον της γης και οι κατοικοι αυτης ειναι ως ακριδες ο εκτεινων τους ουρανους ως 
παραπετασμα και εξαπλονων αυτους ως σκηνην προς κατοικησιν 
 (Ησα μδ/24) ουτω λεγει ο Κυριος οστις σε ελυτρωσε και σε επλασεν εκ κοιλιας εγω ειμαι ο Κυριος ο ποιησας τα παντα ο μονος 
εκτεινας τους ουρανους ο στερεωσας την γην απ εμαυτου 
ΗΗ  ΓΓΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΑΑ  
 (Ησα κδ/4) η γη πενθει μαραινεται ο κοσμος ατονει μαραινεται οι υψηλοι εκ των λαων της γης ειναι ητονημενοι 5 και η γη εμολυνθη 
υποκατω των κατοικων αυτης διοτι παρεβησαν τους νομους ηλλαξαν το διαταγμα ηθετησαν διαθηκην αιωνιον 
 (Ησα κδ/17-20) φοβος και λακκος και παγις ειναι επι σε κατοικε της γης 18 και ο φευγων απο του ηχου του φοβου θελει πεσει εις 
τον λακκον και ο αναβαινων εκ μεσου του λακκου θελει πιασθη εις την παγιδα διοτι αι θυριδες ανωθεν ειναι ανοικται και τα θεμελια … 
 (Ιερ ιβ/4) εως ποτε θελει πενθει η γη και ο χορτος παντος αγρου θελει ξηραινεσθαι δια την κακιαν των κατοιουντων εν αυτη 
ηφανισθησαν τα κτηνη και τα πτηνα διοτι ειπον δεν θελει ιδει τα εσχατα ημων 
ΟΟ  ΘΘΕΕΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  
 (Γεν κε/21) και εδεετο ο ισαακ προς τον Κυριον περι της γυναικος αυτου διοτι ητο στειρα και επηκουσεν ο Κυριος αυτου και 
συνελαβεν η ρεβεκκα η γυνη αυτου 
 (Γεν κθ/31) και ιδων ο Κυριος οτι εμισειτο η λεια ηνοιξε την μητραν αυτης η δε ραχηλ ητο στειρα 32 και συνελαβεν η λεια και 
εγεννησεν υιον και εκαλεσε το ονομα αυτου ρουβην 
 (Γεν λ/1) και οτε ειδεν η ραχηλ οτι δεν ετεκνοποιησεν εις τον ιακωβ εφθονησεν η ραχηλ την αδελφην αυτης και ειπε προς τον 
ιακωβ δος μοι τεκνα ειδε μη εγω αποθνησκω 2 και εξηφθη ο θυμος του ιακωβ κατα της ραχηλ και ειπε μηπως ειμαι εγω αντι του Θεου 
οστις σε εστερησεν απο καρπου κοιλιας 
 (Γεν λ/22) ενεθυμηθη δε ο Θεος την ραχηλ και εισηκουσεν αυτης ο Θεος και ηνοιξε την μητραν αυτης 23 και συνελαβε και 
εγεννησεν υιον 
 (Γεν λγ/5) και αναβλεψας ειδε τας γυναικας και τα παιδια και ειπε τι σου ειναι ουτοι ο δε ειπε τα παιδια τα οποια εχαρισεν ο Θεος 
εις τον δουλον σου 
 (Έξο α/12) οσον ομως κατεθλιβον αυτους τοσω μαλλον επληθυνοντο και ηυξανοντο 
ΟΟ  ΘΘΕΕΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΤΤΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  
 (Ιώβ ζ/20) ημαρτησα τι δυναμαι να καμω εις σε διατηρητα του ανθρωπου 
 (Ψαλμ λα/15) εις τας χειρας σου ειναι οι καιροι μου 
 (Ψαλμ ξα/6) θελεις προσθεσει ημερας εις τας ημερας του βασιλεως 
 (Παρ θ/11) διοτι δι εμου αι ημεραι σου θελουσι πολλαπλασιασθη και ετη ζωης θελουσι προστεθη εις σε 
 (Παρ ι/27) ο φοβος του Κυριου προσθετει ημερας τα δε ετη των ασεβων θελουσιν ελαττωθη 
 (Ησα ξς/9) εγω ο φερων εις την γενναν δεν ηθελον καμει να γεννηση λεγει Κυριος εγω ο καμνων να γεννωσιν ηθελον κλεισει την 
μητραν λεγει ο Θεος σου 
ΟΟ  ΘΘΕΕΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΦΦΥΥΣΣΗΗ  
 (Ιερ ε/24) και δεν ειπον εν τη καρδια αυτων ας φοβηθωμεν τωρα Κυριον τον Θεον ημων οστις διδει βροχην πρωιμον και οψιμον εν 
τω καιρω αυτης φυλαττει δι ημας τας διωρισμενας εβδομαδας του θερισμου 
 (Πραξ ιζ/26) και εκαμεν εξ ενος αιματος παν εθνος ανθρωπων δια να κατοικωσιν εφ ολου του προσωπου της γης και διωρισε τους 
προδιατεταγμενους καιρους και τα οροθεσια της κατοικιας αυτων 27  δια να ζητωσι τον Κυριον ισως δυνηθωσι να ψηλαφησωσιν αυτον 
και να ευρωσιν αν και δεν ειναι μακραν απο ενος εκαστου ημων 28  διοτι εν αυτω ζωμεν και κινουμεθα και υπαρχομεν καθως και τινες 
των ποιητων σας ειπον διοτι και γενος ειμεθα τουτου 
 (Ρωμ α/19)  επειδη ο τι δυναται να γνωρισθη περι Θεου ειναι φανερον εν αυτοις διοτι ο Θεος εφανερωσε τουτο προς αυτους 20  
επειδη τα αορατα αυτου βλεπονται φανερως απο κτισεως κοσμου νοουμενα δια των ποιηματων η τε αιδιος αυτου δυναμις και η θειοτης 
ωστε αυτοι ειναι αναπολογητοι 
 (Α Κορ ιε/37)  και εκεινο το οποιον σπειρεις δεν σπειρεις το σωμα το οποιον μελλει να γεινη αλλα γυμνον κοκκον σιτου τυχον η 
τινος των λοιπων 38  ο δε Θεος διδει εις αυτο σωμα καθως ηθελησε και εις εκαστον των σπερματων το ιδιαιτερον αυτου σωμα 
 (Εβρ ια/3) δια πιστεως εννοουμεν οτι οι αιωνες εκτιθησαν με τον λογον του Θεου ωστε τα βλεπομενα δεν εγειναν εκ φαινομενων 
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ΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΕΕΣΣ//ΓΓΛΛΕΕΝΝΤΤΙΙΑΑ  
 (Ησα α/13) μη φερετε πλεον ματαιας προσφορας το θυμιαμα ειναι βδελυγμα εις εμε τας νεομηνιας και τα σαββατα την συγκαλεσιν 
των συναξεων δεν δυναμαι να υποφερω ανομιαν και πανηγυρικην συναξιν 14 τας νεομηνιας σας και τας διατεταγμενας εορτας σας μισει η 
ψυχη μου ειναι φορτιον εις εμε εβαρυνθην να υποφερω 
 (Γαλ δ/10) ημερας παρατηρειτε και μηνας και καιρους και ενιαυτους 11  φοβουμαι δια σας μηπως ματαιως εκοπιασα εις εσας 
 (Κολ β/16)  ας μη σας κρινη λοιπον μηδεις δια φαγητον η δια ποτον η δια λογον εορτης η νεομηνιας η σαββατων 17  τα οποια ειναι 
σκια των μελλοντων το σωμα ομως ειναι του Χριστου 
ΕΕΚΚΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  
 (Κριτ ιγ/7) διοτι το παιδιον θελει εισθαι ναζηραιος εις τον Θεον εκ κοιλιας μητρος αυτου εως της ημερας του θανατου αυτου 
 (Ιώβ γ/11) δια τι δεν απεθανον απο μητρας και δεν εξεπνευσα αμα εξηλθον εκ της κοιλιας 
 (Ιώβ γ/16) η ως εξαμβλωμα κεκρυμμενον δεν ηθελον υπαρχει ως βρεφη μη ιδοντα φως 
 (Ιερ α/5) πριν σε μορφωσω εν τη κοιλια σε εγνωρισα και πριν εξελθης εκ της μητρας σε ηγιασα προφητην εις τα εθνη σε κατεστησα 
 (Ιερ κ/17) δια τι δεν εθανατωθην εκ μητρας η η μητηρ μου δεν εγεινε ταφος εις εμε και η μητρα αυτης δεν με εβαστασεν εις 
αιωνιον συλληψιν 
 (Ωση ιβ/3) εν τη κοιλια επτερνισε τον αδελφον αυτου και εν τη ανδρικη ηλικια αυτου ενισχυσε προς τον Θεον 
 (Λουκ α/15)  διοτι θελει εισθαι μεγας ενωπιον του Κυριου και οινον και σικερα δεν θελει πιει και θελει πληρωθη πνευματος αγιου 
ετι εκ κοιλιας της μητρος αυτου 
 (λουκ Α/41)  και ως ηκουσεν η ελισαβετ τον ασπασμον της μαριας εσκιρτησε το βρεφος εν τη κοιλια αυτης 
ΜΜΕΕΤΤΕΕΝΝΨΨΥΥΧΧΩΩΣΣΗΗ//ΜΜΕΕΤΤΕΕΝΝΣΣΑΑΡΡΚΚΩΩΣΣΗΗ  
 (Γεν γ/19) εν τω ιδρωτι του προσωπου σου θελεις τρωγει τον αρτον σου εωσου επιστρεψης εις την γην εκ της οποιας εληφθης 
επειδη γη εισαι και εις γην θελεις επιστρεψει 
 (Β Σαμ ιβ/23) αλλα τωρα απεθανε δια τι να νηστευω μηπως δυναμαι να επιστρεψω αυτο παλιν εγω θελω υπαγει προς αυτο αυτο 
ομως δεν θελει αναστρεψει προς εμε 
 (Ιώβ ζ/9) καθως το νεφος διαλυεται και χανεται ουτως ο καταβαινων εις τον ταφον δεν θελει επαναβη 10 δεν θελει επιστρεψει 
πλεον εις τον οικον αυτου και ο τοπος αυτου δεν θελει γνωρισει αυτον πλεον 
 (Ιώβ ι/9) ενθυμηθητι δεομαι οτι ως πηλον με εκαμες και εις χωμα θελεις με επιστρεψει  
 (Ιώβ ι/21) πριν υπαγω οθεν δεν θελω επιστρεψει εις γην σκοτους και σκιας θανατου  
 (Ιώβ ιδ/10) αλλ ο ανθρωπος αποθνησκει και παρερχεται και ο ανθρωπος εκπνεει και που ειναι 11 καθως τα υδατα εκλειπουσιν εκ 
της θαλασσης και ο ποταμος στειρευει και ξηραινεται 12 ουτως ο ανθρωπος αφου κοιμηθη δεν ανισταται εωσου οι ουρανοι μη υπαρξωσι 
δεν θελουσιν εξυπνησει και δεν θελουσιν εγερθη εκ του υπνου αυτων 
 (Ιώβ ιδ/21) οι υιοι αυτου υψουνται και αυτος δεν εξευρει και ταπεινουνται και αυτος δεν εννοει ουδεν περι αυτων 
 (Ιώβ ις/22) διοτι ηλθον τα ηριθμημενα ετη και θελω υπαγει την οδον οποθεν δεν θελω επιστρεψει 
 (Ιώβ λδ/15) πασα σαρξ θελει εκπνευσει ομου και ο ανθρωπος θελει επιστρεψει εις το χωμα 
 (Ψαλμ λθ/13) παυσαι απ εμου δια να αναλαβω δυναμιν πριν αποδημησω και δεν υπαρχω πλεον 
 (Ψαλμ μθ/19) θελει υπαγει εις την γενεαν των πατερων αυτου εις τον αιωνα δεν θελουσιν ιδει φως 
 (Ψαλμ πη/10) μηπως εις τους νεκρους θελεις καμει θαυμασια η οι τεθνεωτες θελουσι σηκωθη και θελουσι σε αινεσει διαψαλμα 11 
μηπως εν τω ταφω θελουσι διηγεισθαι το ελεος σου η την αληθειαν σου εν τη φθορα 
 (Ψαλμ ριε/17) οι νεκροι δεν θελουσιν αινεσει τον Κυριον ουδε παντες οι καταβαινοντες εις τον τοπον της σιωπης 
 (Ψαλμ ρμς/4) το πνευμα αυτου εξερχεται αυτος επιστρεφει εις την γην αυτου εν εκεινη τη ημερα οι διαλογισμοι αυτου αφανιζονται 
 (Εκκλ θ/3) τουτο ειναι το κακον μεταξυ παντων των γινομενων υπο τον ηλιον οτι εν συναντημα ειναι εις παντας και μαλιστα η 
καρδια των υιων των ανθρωπων ειναι πληρης κακιας και αφροσυνη ειναι εν τη καρδια αυτων ενοσω ζωσι και μετα ταυτα υπαγουσι προς 
τους νεκρους 4 διοτι εις τον εχοντα κοινωνιαν μεταξυ παντων των ζωντων ειναι ελπις επειδη κυων ζων ειναι καλητερος παρα λεοντα 
νεκρον 5 διοτι οι ζωντες γνωριζουσιν οτι θελουσιν αποθανει αλλ οι νεκροι δεν γνωριζουσιν ουδεν ουδε εχουσι πλεον απολαυσιν επειδη 
το μνημοσυνον αυτων ελησμονηθη 6 ετι και η αγαπη αυτων και το μισος αυτων και ο φθονος αυτων ηδη εχαθη και δεν θελουσιν εχει 
πλεον εις τον αιωνα μεριδα εις παντα οσα γινονται υπο τον ηλιον 
 (Εκκλ ιβ/7) και επιστρεψη το χωμα εις την γην καθως ητο και το πνευμα επιστρεψη εις τον Θεον οστις εδωκεν αυτο 
 (Εβρ  θ/27) και καθως ειναι αποφασισμενον εις τους ανθρωπους απαξ να αποθανωσι μετα δε τουτο ειναι κρισις 

ΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΕΕΣΣ  
ΑΑ∆∆ΙΙΚΚΙΙΑΑ  
 (Ψαλμ ι/14) ειδες διοτι συ παρατηρεις την αδικιαν και την υβριν δια να ανταποδωσης με την χειρα σου 
 (Ψαλμ ια/5) ο Κυριος εξεταζει τον δικαιον τον δε ασεβη και τον αγαπωντα την αδικιαν μισει η ψυχη αυτου 
 (Ψαλμ ξβ/10) μη ελπιζετε επι αδικιαν και επι αρπαγην μη ματαιονεσθε πλουτος εαν ρεη μη προσηλονετε την καρδιαν σας 
 (Παρ ια/1) δολια πλαστιγξ βδελυγμα εις τον Κυριον δικαιον δε ζυγιον ευαρεστησις αυτου 
 (Παρ κ/10) ζυγια διαφορα μετρα διαφορα ειναι αμφοτερα βδελυγμα εις τον Κυριον σδ  
 (Παρ κ/23) ζυγια διαφορα ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον και η δολια πλαστιγξ δεν ειναι καλον 
 (Ρωμ α/18)  διοτι οργη Θεου αποκαλυπτεται απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων οιτινες κατακρατουσι την 
αληθειαν εν αδικια 
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 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου κακοηθειας 
 (Α Κορ ς/9)  η δεν εξευρετε οτι οι αδικοι δεν θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου μη πλανασθε ουτε πορνοι ουτε 
ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται 10  ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ουτε λοιδοροι ουτε αρπαγες 
θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου 
 (Κολ γ/25)  οστις ομως αδικει θελει λαβει την αμοιβην της αδικιας αυτου και δεν υπαρχει προσωποληψια 
 (Β Τιμ β/19) το στερεον ομως θεμελιον του Θεου μενει εχον την σφραγιδα ταυτην γνωριζει ο Κυριος τους οντας αυτου και ας 
απομακρυνθη απο της αδικιας πας οστις ονομαζει το ονομα του Κυριου 
ΑΑ∆∆ΙΙΑΑΛΛΑΑΞΞΙΙΑΑ  
 Ρωμ (α/31)  ασυνετοι παραβαται συνθηκων ασπλαγχνοι αδιαλλακτοι ανελεημονες 
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 
ΑΑΙΙΜΜΟΟΒΒΟΟΡΡΟΟΣΣ  
 (Ψαλμ ε/6) ο Κυριος βδελυττεται τον ανθρωπον τον αιμοβορον και τον δολιον 
ΑΑΙΙΣΣΧΧΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 (Εφεσ ε/4)  μηδε αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια τα οποια ειναι απρεπη 
ΑΑΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΣΣΙΙΑΑ  
 (Β Κορ ιβ/21)  μηπως παλιν οταν ελθω προς εσας με ταπεινωση ο Θεος μου και πενθησω πολλους των προαμαρτησαντων και μη 
μετανοησαντων δια την ακαθαρσιαν και πορνειαν και ασελγειαν την οποιαν επραξαν 
 (Ρωμ α/24)  δια τουτο και παρεδωκεν αυτους ο Θεος δια των επιθυμιων των καρδιων αυτων εις ακαθαρσιαν ωστε να ατιμαζωνται 
τα σωματα αυτων μεταξυ αυτων 25  οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του Θεου εις το ψευδος και εσεβασθησαν και ελατρευσαν την 
κτισιν μαλλον παρα τον κτισαντα οστις ειναι ευλογητος εις τους αιωνας αμην 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Εφεσ ε/3) πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας καθως πρεπει εις αγιους  4  μηδε 
αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια τα οποια ειναι απρεπη αλλα μαλλον ευχαριστια 5  διοτι τουτο εξευρετε οτι πας πορνος η 
ακαθαρτος η πλεονεκτης οστις ειναι ειδωλολατρης δεν εχει κληρονομιαν εν τη βασιλεια του Χριστου και Θεου 
 (Κολ γ/5) νεκρωσατε λοιπον τα μελη σας τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις ειναι 
ειδωλολατρεια 6  δια τα οποια ερχεται η οργη του Θεου επι τους υιους της απειθειας 
 (Α Θεσα δ/3)  επειδη τουτο ειναι το θελημα του Θεου ο αγιασμος σας να απεχησθε απο της πορνειας 4  να εξευρη εκαστος υμων 
να κρατη το εαυτου σκευος εν αγιασμω και τιμη 5  ουχι εις παθος επιθυμιας καθως και τα εθνη τα μη γνωριζοντα τον Θεον 6  να μη 
υπερβαινη τις και αδικη τον αδελφον αυτου εις το πραγμα τουτο διοτι ο Θεος ειναι εκδικητης δια παντα ταυτα καθως και σας 
προειπομεν και δια μαρτυριων εβεβαιωσαμεν 7  διοτι ο Θεος δεν εκαλεσεν ημας προς ακαθαρσιαν αλλα προς αγιασμον 
 (Β Πετρ β/10)  μαλιστα δε τους οπισω της σαρκος ακολουθουντας με επιθυμιαν ακαθαρσιας και καταφρονουντας την εξουσιαν ειναι 
τολμηται αυθαδεις δεν τρεμουσι βλασφημουντες τα αξιωματα 
ΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  
 (Β Κορ ιβ/20) μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι αλαζονειαι ακαταστασιαι 
ΑΑΜΜΦΦΙΙΣΣΒΒΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  
 (Φιλ β/14)  πραττετε τα παντα χωρις γογγυσμων και αμφισβητησεων 
ΑΑΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ  
 (Ψαλμ ι/7) το στομα αυτου γεμει καταρας και απατης και δολου υπο την γλωσσαν αυτου ειναι κακια και ανομια 
ΑΑΝΝΤΤΙΙΖΖΗΗΛΛΙΙΑΑ  
 (Φιλ β/3) μη πραττοντες μηδεν εξ αντιζηλιας η κενοδοξιας αλλ εν ταπεινοφροσυνη θεωρουντες αλληλους υπερεχοντας εαυτων 
ΑΑΝΝΥΥΠΠΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙΑΑ  
 (Α Τιμ α/9)  γνωριζων τουτο οτι ο νομος δεν ετεθη δια τον δικαιον αλλα δια τους ανομους και ανυποτακτους τους ασεβεις και 
αμαρτωλους τους ανοσιους και βεβηλους τους πατροκτονους και μητροκτονους τους ανδροφονους 10  πορνους αρσενοκοιτας 
ανδραποδιστας ψευστας επιορκους και ει τι αλλο αντιβαινει εις την υγιαινουσαν διδασκαλιαν 
ΑΑΠΠΑΑΤΤΗΗ  
 (Ψαλμ ι/7) το στομα αυτου γεμει καταρας και απατης και δολου υπο την γλωσσαν αυτου ειναι κακια και ανομια 
ΑΑΠΠΕΕΙΙΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  
 (Α Σαμ ιε/23) διοτι η απειθεια ειναι καθως το αμαρτημα της μαγειας και το πεισμα καθως η ασεβεια και ειδωλολατρεια 
 (Ρωμ β/8)  εις δε τους φιλονεικους και απειθουντας μεν εις την αληθειαν πειθομενους δε εις την αδικιαν θελει εισθαι θυμος και 
οργη 
 (Ρωμ γ/3)  επειδη αν τινες δεν επιστευσαν τι εκ τουτου μηπως η απιστια αυτων θελει καταργησει την πιστιν του Θεου 
 (Α Πετρ β/7)  εις εσας λοιπον τους πιστευοντας ειναι η τιμη εις δε τους απειθουντας ο λιθος τον οποιον απεδοκιμασαν οι 
οικοδομουντες ουτος εγεινε κεφαλη γωνιας 8  και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οιτινες προσκοπτουσιν εις τον λογον οντες 
απειθεις εις το οποιον και ησαν προσδιωρισμενοι 
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ΑΑΠΠΕΕΙΙΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ  
 (Ρωμ α/30)  ψιθυρισται καταλαλοι μισοθεοι υβρισται υπερηφανοι αλαζονες εφευρεται κακων απειθεις εις τους γονεις 
 (β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι 
 ΑΠΙΣΤΙΑ 
 (Μαρκ θ/19) εκεινος δε αποκριθεις προς αυτον λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε θελω εισθαι μεθ υμων εως ποτε θελω υπομενει 
υμας φερετε αυτον προς εμε 
 (Αποκ κα/8 ) οι δε δειλοι και απιστοι και βδελυκτοι και φονεις και πορνοι και μαγοι και ειδωλολατραι και παντες οι ψευσται 
θελουσιν εχει την μεριδα αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη με πυρ και θειον ουτος ειναι ο δευτερος θανατος 
ΑΑΣΣΕΕΒΒΕΕΙΙΑΑ  
 (Α Σαμ ιε/23) διοτι η απειθεια ειναι καθως το αμαρτημα της μαγειας και το πεισμα καθως η ασεβεια και ειδωλολατρεια 
 (Μαλ δ/1) διοτι ιδου ερχεται ημερα ητις θελει καιει ως κλιβανος και παντες οι υπερηφανοι και παντες οι πραττοντες ασεβειαν 
θελουσιν εισθαι αχυρον και η ημερα η ερχομενη θελει κατακαυσει αυτους 
 (Ρωμ α/18)  διοτι οργη Θεου αποκαλυπτεται απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων οιτινες κατακρατουσι την 
αληθειαν εν αδικια 
 (Α Τιμ α/9)  γνωριζων τουτο οτι ο νομος δεν ετεθη δια τον δικαιον αλλα δια τους ανομους και ανυποτακτους τους ασεβεις και 
αμαρτωλους τους ανοσιους και βεβηλους τους πατροκτονους και μητροκτονους τους ανδροφονους 10  πορνους αρσενοκοιτας 
ανδραποδιστας ψευστας επιορκους και ει τι αλλο αντιβαινει εις την υγιαινουσαν διδασκαλιαν 
ΑΑΣΣΕΕΛΛΓΓΕΕΙΙΑΑ  
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Β Κορ ιβ/21)  μηπως παλιν οταν ελθω προς εσας με ταπεινωση ο Θεος μου και πενθησω πολλους των προαμαρτησαντων και μη 
μετανοησαντων δια την ακαθαρσιαν και πορνειαν και ασελγειαν την οποιαν επραξαν 
 (Ρωμ ιγ/13) ας περιπατησωμεν ευσχημονως ως εν ημερα μη εις συμποσια και μεθας μη εις κοιτας και ασελγειας μη εις εριδα και 
φθονον 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Εφεσ δ/19) οιτινες αναισθητουντες παρεδωκαν εαυτοις εις την ασελγειαν δια να εργαζωνται πασαν ακαθαρσιαν ακορεστως 
 (Α Πετρ δ/3)  διοτι αρκετος ειναι εις ημας ο παρελθων καιρος του βιου οτε επραξαμεν το θελημα των εθνων περιπατησαντες εν 
ασελγειαις επιθυμιαις οινοποσιαις κωμοις συμποσιοις και αθεμιτοις ειδωλολατρειαις 
ΑΑΣΣΠΠΛΛΑΑΧΧΝΝΙΙΑΑ  
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 
ΑΑΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
 Ρωμ (α/31)  ασυνετοι παραβαται συνθηκων ασπλαγχνοι αδιαλλακτοι ανελεημονες 
ΑΑΥΥΘΘΑΑ∆∆ΕΕΙΙΑΑ  
 (Β Πετρ β/10)  μαλιστα δε τους οπισω της σαρκος ακολουθουντας με επιθυμιαν ακαθαρσιας και καταφρονουντας την εξουσιαν ειναι 
τολμηται αυθαδεις δεν τρεμουσι βλασφημουντες τα αξιωματα 
ΑΑΦΦΡΡΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗ  
 (Ψαλμ ιδ/1) ειπεν ο αφρων εν τη καρδια αυτου δεν υπαρχει Θεος διεφθαρησαν εγειναν βδελυροι εις τα εργα δεν υπαρχει πραττων 
αγαθον 
 (Ψαλμ νγ/1) ειπεν ο αφρων εν τη καρδια αυτου δεν υπαρχει Θεος 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Εφεσ ε/15) προσεχετε λοιπον πως να περιπατητε ακριβως μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι 16  εξαγοραζομενοι τον καιρον διοτι αι 
ημεραι ειναι πονηραι 17  δια τουτο μη γινεσθε αφρονες αλλα νοειτε τι ειναι το θελημα του Κυριου 
ΑΑΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΑΑ  
 (β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι 
ΒΒΙΙΑΑ  
 (Παρ γ/31) μη ζηλευε τον βιαιον ανθρωπον και μη εκλεξης μηδεμιαν εκ των οδων αυτου 
ΒΒΛΛΑΑΣΣΦΦΗΗΜΜΙΙΑΑ//ΥΥΒΒΡΡΙΙΣΣ  
 (Ψαλμ ι/14) ειδες διοτι συ παρατηρεις την αδικιαν και την υβριν δια να ανταποδωσης με την χειρα σου 
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 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Ρωμ α/30)  ψιθυρισται καταλαλοι μισοθεοι υβρισται υπερηφανοι αλαζονες εφευρεται κακων απειθεις εις τους γονεις 
 (Εφεσ/31) πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια ας αφαιρεθη απο σας μετα πασης κακιας 
 (Κολ γ/8) τωρα ομως απορριψατε και σεις ταυτα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος σας 9  μη 
ψευδεσθε εις αλληλους 
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι 
ΒΒΛΛΑΑΣΣΦΦΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
 (Έξο κβ/28) δεν θελεις κακολογησει κριτας ουδε θελεις καταρασθη αρχοντα του λαου σου 
 (Ησα η/21) και θελουσι περασει δι αυτης της γης σκληρως βεβαρημενοι και λιμωττοντες και οταν πεινασωσι θελουσιν αγανακτει και 
θελουσι κακολογει τον βασιλεα αυτων και τον Θεον αυτων 
 (Β Πετρ β/10)  μαλιστα δε τους οπισω της σαρκος ακολουθουντας με επιθυμιαν ακαθαρσιας και καταφρονουντας την εξουσιαν ειναι 
τολμηται αυθαδεις δεν τρεμουσι βλασφημουντες τα αξιωματα  11  ενω οι αγγελοι μεγαλητεροι οντες εις ισχυν και δυναμιν δεν φερουσι 
κατ αυτων βλασφημον κρισιν ενωπιον του Κυριου 12  ουτοι ομως ως αλογα φυσικα ζωα γεγεννημενα δια αλωσιν και φθοραν βλασφημουσι 
περι πραγματων τα οποια αγνοουσι και θελουσι καταφθαρη εν τη ιδια αυτων διαφθορα 
 (Ιουδ α/8) ομοιως και ουτοι ενυπνιαζομενοι την μεν σαρκα μιαινουσι την δε εξουσιαν καταφρονουσι και τα αξιωματα βλασφημουσιν 
9  ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελος οτε αγωνιζομενος με τον διαβολον εφιλονεικει περι του σωματος του μωυσεως δεν ετολμησε να επιφερη 
εναντιον αυτου κατηγοριαν βλασφημον αλλ ειπεν ο Κυριος να σε επιτιμηση 10  ουτοι δε οσα μεν δεν εξευρουσι βλασφημουσιν οσα δε 
φυσικως ως τα αλογα ζωα εξευρουσιν εις ταυτα φθειρονται 
ΒΒΛΛΑΑΣΣΦΦΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
 (Ματθ ιβ/31) δια τουτο σας λεγω πασα αμαρτια και βλασφημια θελει συγχωρηθη εις τους ανθρωπους η κατα του πνευματος ομως 
βλασφημια δεν θελει συγχωρηθη εις τους ανθρωπους 32  και οστις ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου θελει συγχωρηθη εις αυτον 
οστις ομως ειπη κατα του πνευματος του αγιου δεν θελει συγχωρηθη εις αυτον ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι 
ΒΒΛΛΕΕΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΝΝΗΗΡΡΟΟ  
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Κολ γ/5) νεκρωσατε λοιπον τα μελη σας τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις ειναι 
ειδωλολατρεια 6  δια τα οποια ερχεται η οργη του Θεου επι τους υιους της απειθειας 
ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  
 (Ψαλμ λθ/1) ειπα θελω προσεχει εις τας οδους μου δια να μη αμαρτανω δια της γλωσσης μου θελω φυλαττει το στομα μου με 
χαλινον ενω ειναι ο ασεβης εμπροσθεν μου 
 (Παρ δ/24) αποβαλε απο σου σκολιοτητα στοματος και διαστροφην χειλεων απομακρυνον απο σου 
 (Παρ ι/19) εν τη πολυλογια δεν λειπει αμαρτια αλλ οστις κρατει τα χειλη αυτου ειναι συνετος 20 η γλωσσα του δικαιου αργυριον 
εκλεκτον η καρδια των ασεβων πραγμα μηδαμινον 21 τα χειλη του δικαιου βοσκουσι πολλους οι δε αφρονες αποθνησκουσι δι ελλειψιν 
φρενων 
 (Παρ ι/32) τα χειλη του δικαιου γνωριζουσι το ευχαριστον το στομα δε των ασεβων τα διεστραμμενα 
 (Παρ ια/13) ο σπερμολογος περιερχεται αποκαλυπτων τα μυστικα ο δε την ψυχην πιστος κρυπτει το πραγμα 
 (Παρ ιβ/13) δι αμαρτιαν χειλεων παγιδευεται ο ασεβης ο δε δικαιος εξερχεται εκ στενοχωριας 14 εκ των καρπων του στοματος 
αυτου ο ανθρωπος θελει εμπλησθη αγαθων και η αμοιβη των χειρων του ανθρωπου θελει επιστρεψει εις αυτόν 
 (Παρ ιβ/18) ο φλυαρος ειναι ως τραυματα μαχαιρας η δε γλωσσα των σοφων ιασις 19 τα χειλη της αληθειας θελουσιν εισθαι 
σταθερα διαπαντος η δε ψευδης γλωσσα μονον στιγμιαια 
 (Παρ ιγ/2) εκ των καρπων του στοματος αυτου ο ανθρωπος θελει φαγει αγαθα η δε ψυχη των ανομων αδικιαν 3 ο φυλαττων το 
στομα αυτου διαφυλαττει την ζωην αυτου ο δε ανοιγων προπετως τα χειλη αυτου θελει απολεσθη 
 (Παρ ιδ/23) εν παντι κοπω υπαρχει κερδος η δε φλυαρια των χειλεων φερει μονον εις ενδειαν 
 (Παρ ιε/1) η γλυκεια αποκρισις καταπραυνει θυμον αλλ ο λυπηρος λογος διεγειρει οργην 2 η γλωσσα των σοφων καλλωπιζει την 
γνωσιν το στομα δε των αφρονων εξερευγεται μωριαν 
 (Παρ ιε/4) η υγιαινουσα γλωσσα ειναι δενδρον ζωης η δε διεστραμμενη συντριψις εις το πνευμα 
 (Παρ ις/27) ο αχρειος ανθρωπος σκαπτει κακον και εις τα χειλη αυτου ειναι ως πυρ καιον 28 ο διεστραμμενος ανθρωπος 
διασπειρει εριδας και ο ψιθυριστης διαχωριζει τους στενωτερους φιλους 
 (Παρ ιη/8) οι λογοι του ψιθυριστου καταπινονται ηδεως και καταβαινουσιν εως των ενδομυχων της κοιλιας 
 (Παρ ιη/20) εκ των καρπων του στοματος του ανθρωπου θελει χορτασθη η κοιλια αυτου απο του προιοντος των χειλεων αυτου 
θελει εμπλησθη 21 θανατος και ζωη ειναι εις την χειρα της γλωσσης και οι αγαπωντες αυτην θελουσι φαγει τους καρπους αυτης 
 (Παρ κα/23) οστις φυλαττει το στομα αυτου και την γλωσσαν αυτου φυλαττει την ψυχην αυτου απο στενοχωριων 
 (Παρ κς/2) ως περιφερεται το στρουθιον ως περιπετα η χελιδων ουτως η αδικος καταρα δεν θελει επιφθασει 
 (Παρ κθ/20) ειδες ανθρωπον ταχυν εις τους λογους αυτου περισσοτερα ελπις ειναι εκ του αφρονος παρα εξ αυτου 
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 (Εκκλ ι/20) μη καταρασθης τον βασιλεα μηδε εν τη διανοια σου και μη καταρασθης τον πλουσιον εν τω ταμειω του κοιτωνος σου 
διοτι πτηνον του ουρανου θελει φερει την φωνην και το εχον τας πτερυγας θελει αναγγειλει το πραγμα 
 (Ματθ ιβ/34-37) γεννηματα εχιδνων πως δυνασθε να λαλητε καλα οντες πονηροι διοτι εκ του περισσευματος της καρδιας λαλει το 
στομα 35  ο καλος ανθρωπος εκ του καλου θησαυρου της καρδιας εκβαλλει τα καλα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου … 
 (Ματθ ιε/10) και προσκαλεσας τον οχλον ειπε προς αυτους ακουετε και νοειτε 11  δεν μολυνει τον ανθρωπον το εισερχομενον εις 
το στομα αλλα το εξερχομενον εκ του στοματος τουτο μολυνει τον ανθρωπον 
 (Μαρκ ζ/15)  δεν ειναι ουδεν εισερχομενον εξωθεν του ανθρωπου εις αυτον το οποιον δυναται να μολυνη αυτον αλλα τα 
εξερχομενα απ αυτου εκεινα ειναι τα μολυνοντα τον ανθρωπον 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Λουκ ς/45)  ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας αυτου εκφερει το αγαθον και ο κακος ανθρωπος εκ του 
κακου θησαυρου της καρδιας αυτου εκφερει το κακον διοτι εκ του περισσευματος της καρδιας λαλει το στομα αυτου 
 (Εφεσ δ/29) μηδεις λογος σαπρος ας μη εξερχηται εκ του στοματος σας αλλ οστις ειναι καλος προς οικοδομην της χρειας δια να 
δωση χαριν εις τους ακουοντας 
 (Ιακ α/19) λοιπον αδελφοι μου αγαπητοι ας ειναι πας ανθρωπος ταχυς εις το να ακουη βραδυς εις το να λαλη 
 (Ιακ α/26) εαν τις μεταξυ σας νομιζη οτι ειναι θρησκος και δεν χαλινονη την γλωσσαν αυτου αλλ απατα την καρδιαν αυτου τουτου η 
θρησκεια ειναι ματαια 

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ 
 (Κολ γ/17)  και παν οτι αν πραττητε εν λογω η εν εργω παντα εν τω ονοματι του Κυριου Ιησου πραττετε ευχαριστουντες δι αυτου 
τον Θεον και πατερα 
 (Ιακ γ/2-12) διοτι εις πολλα πταιομεν απαντες εαν τις δεν πταιη εις λογον ουτος ειναι τελειος ανηρ δυνατος να χαλιναγωγηση και 
ολον το σωμα 3  ιδου τους χαλινους βαλλομεν εις τα στοματα των ιππων δια να πειθωνται εις ημας και μεταφερομεν… 

ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΙΑ 
 (Κολ γ/8) τωρα ομως απορριψατε και σεις ταυτα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος σας 9  μη 
ψευδεσθε εις αλληλους 

∆ΟΛΟΣ/ΚΑΤΑΡΑ/ΠΙΚΡΙΑ 
 (Ψαλμ ε/6) ο Κυριος βδελυττεται τον ανθρωπον τον αιμοβορον και τον δολιον 
 (Ψαλμ ι/7) το στομα αυτου γεμει καταρας και απατης και δολου υπο την γλωσσαν αυτου ειναι κακια και ανομια 
 (Ψαλμ λβ/2) μακαριος ο ανθρωπος εις τον οποιον ο Κυριος δεν λογαριαζει ανομιαν και εις του οποιου το πνευμα δεν υπαρχει δολος 
 (Ψαλμ λδ/13) φυλαττε την γλωσσαν σου απο κακου και τα χειλη σου απο του να λαλωσι δολον 
 (Ψαλμ ν/18) εαν ιδης κλεπτην τρεχεις μετ αυτου και μετα των μοιχων ειναι η μερις σου 19 παραδιδεις το στομα σου εις την κακιαν 
και η γλωσσα σου περιπλεκει δολιοτητα 
 (Ψαλμ νβ/2) η γλωσσα σου μελετα κακιας ως ξυραφιον ηκονημενον εργαζεται δολον 3 ηγαπησας το κακον μαλλον παρα το αγαθον 
το ψευδος παρα να λαλης δικαιοσυνην διαψαλμα 4 ηγαπησας παντας τους λογους του αφανισμου γλωσσαν δολιαν 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου  
 (Ρωμ γ/13)  ταφος ανεωγμενος ειναι ο λαρυγξ αυτων με τας γλωσσας αυτων ελαλουν δολια φαρμακιον ασπιδων ειναι υπο τα χειλη 
αυτων 14  των οποιων το στομα γεμει καταρας και πικριας 
 (Ρωμ ιβ/14)  ευλογειτε τους καταδιωκοντας υμας ευλογειτε και μη καταρασθε 
 (Εφεσ/31) πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια ας αφαιρεθη απο σας μετα πασης κακιας 
 (Α Πετρ β/1)  απορριψαντες λοιπον πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας 
 ((Α Πετρ γ/10)  διοτι οστις θελει να αγαπα την ζωην και ιδη ημερας αγαθας ας παυση την γλωσσαν αυτου απο κακου και τα χειλη 
αυτου απο του να λαλωσι δολον 11  ας εκκλινη απο κακου και ας πραξη αγαθον ας ζητηση ειρηνην και ας ακολουθηση αυτην 

ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ 
 (Ψαλμ ιε/3) ο μη καταλαλων δια της γλωσσης αυτου μηδε πραττων κακον εις τον φιλον αυτου μηδε δεχομενος ονειδισμον κατα του 
πλησιον αυτου 
 (Β Κορ ιβ/20) μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι αλαζονειαι ακαταστασιαι 
 (Ρωμ α/30)  ψιθυρισται καταλαλοι μισοθεοι υβρισται υπερηφανοι αλαζονες εφευρεται κακων απειθεις εις τους γονεις 
 (Ιακ δ/11) μη καταλαλειτε αλληλους αδελφοι οστις καταλαλει αδελφον και κρινει τον αδελφον αυτου καταλαλει τον νομον και κρινει 
τον νομον και εαν κρινης τον νομον δεν εισαι εκτελεστης του νομου αλλα κριτης 12  εις ειναι ο νομοθετης ο δυναμενος να σωση και να 
απολεση συ τις εισαι οστις κρινεις τον αλλον 
 (Α Πετρ β/1)  απορριψαντες λοιπον πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας 

ΚΡΑΥΓΗ 
 (Εφεσ/31) πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια ας αφαιρεθη απο σας μετα πασης κακιας 

ΨΙΘΥΡΙΣΜΟΣ 
 (Ρωμ α/30)  ψιθυρισται καταλαλοι μισοθεοι υβρισται υπερηφανοι αλαζονες εφευρεται κακων απειθεις εις τους γονεις 
 (Β Κορ ιβ/20) μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι αλαζονειαι ακαταστασιαι 
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ΓΓΟΟΓΓΓΓΥΥΣΣΜΜΟΟΣΣ  
 (Θρην γ/39) δια τι ηθελε γογγυσει ανθρωπος ζων ανθρωπος δια την ποινην της αμαρτιας αυτου 
 (Α Κορ ι/10)  μηδε γογγυζετε καθως και τινες αυτων εγογγυσαν και απωλεσθησαν υπο του εξολοθρευτου 
 (Φιλ β/14)  πραττετε τα παντα χωρις γογγυσμων και αμφισβητησεων 
∆∆ΕΕΙΙΛΛΙΙΑΑ  
 (Αποκ κα/8 ) οι δε δειλοι και απιστοι και βδελυκτοι και φονεις και πορνοι και μαγοι και ειδωλολατραι και παντες οι ψευσται 
θελουσιν εχει την μεριδα αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη με πυρ και θειον ουτος ειναι ο δευτερος θανατος 
∆∆ΙΙΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΚΚΟΟΙΙ  
 (Παρ ιε/26) οι λογισμοι του πονηρου ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον των δε καθαρων οι λογοι ευαρεστοι 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Φιλ δ/7) και η ειρηνη του Θεου η υπερεχουσα παντα νουν θελει διαφυλαξει τας καρδιας σας και τα διανοηματα σας δια του Ιησου 
Χριστου 
∆∆ΙΙΧΧΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
∆∆ΩΩΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΙΙΑΑ  
 (Παρ ιε/27) ο δωροληπτης ταραττει τον οικον αυτου αλλ οστις μισει τα δωρα θελει ζησει 
ΕΕΡΡΕΕΘΘΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
 (Γαλ ε/26) μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους ερεθιζοντες αλληλους φθονουντες  
ΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  
 (Παρ ιγ/10) μονον απο της υπερηφανιας προερχεται η ερις η δε σοφια ειναι μετα των δεχομενων συμβουλας 
 (Β Κορ ιβ/20) μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι αλαζονειαι ακαταστασιαι 
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου 
 (Ρωμ ιγ/13) ας περιπατησωμεν ευσχημονως ως εν ημερα μη εις συμποσια και μεθας μη εις κοιτας και ασελγειας μη εις εριδα και 
φθονον 
 (Α Κορ γ/3)  επειδη ετι σαρκικοι εισθε διοτι ενω ειναι μεταξυ σας φθονος και ερις και διχονοιαι δεν εισθε σαρκικοι και περιπατειτε 
κατα ανθρωπον 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
ΖΖΗΗΛΛΟΟΤΤΥΥΠΠΙΙΑΑ  
 (Β Κορ ιβ/20) μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι αλαζονειαι ακαταστασιαι 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
ΘΘΥΥΜΜΟΟΣΣ  
 (Ψαλμ λζ/8) παυσον απο θυμου και αφες την οργην μηδολως αγανακτει ωστε να πραττης πονηρα 
 (Παρ κθ/22) ο θυμωδης ανθρωπος εξαπτει εριδα και ο οργιλος ανθρωπος πληθυνει ανομιας 
 (Εκκλ ζ/9) μη σπευδε εν τω πνευματι σου να θυμονης διοτι ο θυμος αναπαυεται εν τω κολπω των αφρονων 
 (Εκκλ ια/9) ευφραινου νεανισκε εν τη νεοτητι σου και η καρδια σου ας σε χαροποιη εν ταις ημεραις της νεοτητος σου και περιπατει 
κατα τας επιθυμιας της καρδιας σου και κατα την ορασιν των οφθαλμων σου πλην εξευρε οτι δια παντα ταυτα ο Θεος θελει σε φερει εις 
κρισιν 10 και αφαιρεσον τον θυμον απο της καρδιας σου και απομακρυνον την πονηριαν απο της σαρκος σου διοτι η νεοτης και η παιδικη 
ηλικια ειναι ματαιοτης 
 (Β Κορ ιβ/20) μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι αλαζονειαι ακαταστασιαι 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Εφεσ/31) πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια ας αφαιρεθη απο σας μετα πασης κακιας 
 (Κολ γ/8) τωρα ομως απορριψατε και σεις ταυτα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος σας 9  μη 
ψευδεσθε εις αλληλους 
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 
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ΚΚΑΑΚΚΙΙΑΑ  
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου κακοηθειας 
ψιθυρισται καταλαλοι μισοθεοι υβρισται υπερηφανοι αλαζονες εφευρεται κακων απειθεις εις τους γονεις ασυνετοι παραβαται συνθηκων 
ασπλαγχνοι αδιαλλακτοι ανελεημονες 
 (Ρωμ β/9)  θλιψις και στενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου του εργαζομενου το κακον ιουδαιου τε πρωτον και ελληνος 
 (Εφεσ/31) πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια ας αφαιρεθη απο σας μετα πασης κακιας 
 (Κολ γ/8) τωρα ομως απορριψατε και σεις ταυτα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος σας 9  μη 
ψευδεσθε εις αλληλους 
 (Ιακ α/21 ) δια τουτο απορριψαντες πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιας  
 (Α Πετρ β/1)  απορριψαντες λοιπον πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας 
ΚΚΑΑΚΚΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου κακοηθειας 
ΚΚΑΑΤΤΑΑΦΦΡΡΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  
 (Ματθ ιη/10) προσεχετε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων διοτι σας λεγω οτι οι αγγελοι αυτων εν τοις ουρανοις 
διαπαντος βλεπουσι το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις 
ΚΚΕΕΝΝΟΟ∆∆ΟΟΞΞΙΙΑΑ  
 (Παρ ιβ/9) καλητερος ο ανθρωπος ο μη τιμωμενος και επαρκων εις εαυτον παρα ο κενοδοξων και στερουμενος αρτου 
 (Παρ κς/2) ας σε επαινη αλλος και μη το στομα σου ξενος και μη τα χειλη σου  
 (Γαλ ε/26) μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους ερεθιζοντες αλληλους φθονουντες 
 (Φιλ β/3) μη πραττοντες μηδεν εξ αντιζηλιας η κενοδοξιας αλλ εν ταπεινοφροσυνη θεωρουντες αλληλους υπερεχοντας εαυτων 
ΚΚΛΛΟΟΠΠΕΕΣΣ  
 (Ψαλμ ν/18) εαν ιδης κλεπτην τρεχεις μετ αυτου και μετα των μοιχων ειναι η μερις σου 19 παραδιδεις το στομα σου εις την κακιαν 
και η γλωσσα σου περιπλεκει δολιοτητα 
 (Παρ κη/24) ο κλεπτων τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου και λεγων τουτο δεν ειναι αμαρτια αυτος ειναι συντροφος του ληστου 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Α Κορ ς/9)  η δεν εξευρετε οτι οι αδικοι δεν θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου μη πλανασθε ουτε πορνοι ουτε 
ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται 10  ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ουτε λοιδοροι ουτε αρπαγες 
θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου 
 (Εφεσ δ/28) ο κλεπτων ας μη κλεπτη πλεον μαλλον δε ας κοπιαζη εργαζομενος το καλον με τας χειρας αυτου δια να εχη να 
μεταδιδη εις τον χρειαν εχοντα 
 (Αποκ θ/21) και δεν μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακειων αυτων ουτε εκ της πορνειας αυτων ουτε εκ των 
κλοπων αυτων 
ΚΚΟΟΛΛΑΑΚΚΕΕΙΙΑΑ  
 (Ιώβ λβ/21) μη γενοιτο να γεινω προσωποληπτης μηδε να κολακευσω ανθρωπον 22 διοτι δεν εξευρω να κολακευω ο ποιητης μου 
ηθελε με αναρπασει ευθυς 
 (Ψαλμ ε/9) διοτι δεν ειναι εν τω στοματι αυτων αληθεια η καρδια αυτων ειναι πονηρια ταφος ανεωγμενος ο λαρυγξ αυτων δια της 
γλωσσης αυτων κολακευουσι 
 (Ιουδ α/16) ουτοι ειναι γογγυσται μεμψιμοιροι περιπατουντες κατα τας επιθυμιας αυτων και το στομα αυτων λαλει υπερηφανα και 
κολακευουσι προσωπα χαριν ωφελειας 
ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  
 (Ματθ ζ/1) μη κρινετε δια να μη κριθητε 2  διοτι με οποιαν κρισιν κρινετε θελετε κριθη και με οποιον μετρον μετρειτε θελει 
αντιμετρηθη εις εσας 3  και δια τι βλεπεις το ξυλαριον το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω οφθαλμω σου δεν 
παρατηρεις 4  η πως θελεις ειπει προς τον αδελφον σου αφες να εκβαλω το ξυλαριον απο του οφθαλμου σου ενω η δοκος ειναι εν τω 
οφθαλμω σου 5  υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε θελεις ιδει καθαρως δια να εκβαλης το ξυλαριον εκ 
του οφθαλμου του αδελφου σου 
 (Λουκ ς/37)  και μη κρινετε και δεν θελετε κριθη μη καταδικαζετε και δεν θελετε καταδικασθη συγχωρειτε και θελετε συγχωρηθη 
 (Λουκ ς/41)  και δια τι βλεπεις το ξυλαριον το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω ιδιω σου οφθαλμω δεν 
παρατηρεις 42  η πως δυνασαι να λεγης προς τον αδελφον σου αδελφε αφες να εκβαλω το ξυλαριον το εν τω οφθαλμω σου ενω συ δεν 
βλεπεις την δοκον την εν τω οφθαλμω σου υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε θελεις ιδει καθαρως δια 
να εκβαλης το ξυλαριον το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου 
 (Ρωμ β/1)  δια τουτο αναπολογητος εισαι ω ανθρωπε πας οστις κρινεις διοτι εις ο τι κρινεις τον αλλον σεαυτον κατακρινεις επειδη 
τα αυτα πραττεις συ ο κρινων 2  εξευρομεν δε οτι η κρισις του Θεου ειναι κατα αληθειαν εναντιον των πραττοντων τα τοιαυτα 3  και 
νομιζεις τουτο ω ανθρωπε συ ο κρινων τους πραττοντας τα τοιαυτα και πραττων αυτα οτι θελεις εκφυγει την κρισιν του Θεου 
 (Ρωμ ιδ/4) συ τις εισαι οστις κρινεις ξενον δουλον εις τον ιδιον αυτου Κυριον ισταται η πιπτει 
 (Α Κορ δ/5)  ωστε μη κρινετε μηδεν προ καιρου εως αν ελθη ο Κυριος οστις και θελει φερει εις το φως τα κρυπτα του σκοτους και 
θελει φανερωσει τας βουλας των καρδιων και τοτε ο επαινος θελει γεινει εις εκαστον απο του Θεου 
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 (Ιακ δ/11) μη καταλαλειτε αλληλους αδελφοι οστις καταλαλει αδελφον και κρινει τον αδελφον αυτου καταλαλει τον νομον και κρινει 
τον νομον και εαν κρινης τον νομον δεν εισαι εκτελεστης του νομου αλλα κριτης 12  εις ειναι ο νομοθετης ο δυναμενος να σωση και να 
απολεση συ τις εισαι οστις κρινεις τον αλλον 
ΜΜΑΑΓΓΙΙΕΕΣΣ  
 (Αριθμ κγ/23) βεβαιως ουδεμια γοητεια δεν ισχυει κατα του ιακωβ ουδε μαντεια κατα του ισραηλ κατα καιρον θελει λαληθη περι 
του ιακωβ και περι του ισραηλ τι κατωρθωσεν ο Θεος 
 (Δευτ ιη/10) δεν θελει ευρεθη εις σε ουδεις διαπερνων τον υιον αυτου η την θυγατερα η αυτου δια του πυρος η μαντευομενος 
μαντειαν η προγνωστης των καιρων η οιωνοσκοπος η μαγος 11 η γοης η ανταποκριτης δαιμονιων η τερατοσκοπος η νεκρομαντις 12 διοτι 
πας ο πραττων ταυτα ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον και εξ αιτιας των βδελυγματων τουτων Κυριος ο Θεος σου εκδιωκει αυτους απ 
εμπροσθεν σου 
 (Α Σαμ ιε/23) διοτι η απειθεια ειναι καθως το αμαρτημα της μαγειας και το πεισμα καθως η ασεβεια και ειδωλολατρεια 
 (Ησα η/19) και οταν σας ειπωσιν ερωτησατε τους εχοντας πνευμα μαντειας και τους νεκρομαντεις τους μορμυριζοντας και 
ψιθυριζοντας αποκριθητε ο λαος δεν θελει ερωτησει τον Θεον αυτου θελει προστρεξει εις τους νεκρους περι των ζωντων 
 (Ησα μα/22) ας πλησιασωσι και ας δειξωσιν εις ημας τι θελει συμβη ας αναγγειλωσι τα προτερα τι ησαν δια να στοχασθωμεν αυτα 
και να γνωρισωμεν τα εσχατα αυτων η ας αναγγειλωσι προς ημας τα μελλοντα 23 αναγγειλατε τα συμβησομενα εις το μετεπειτα δια να 
γνωρισωμεν οτι εισθε θεοι καμετε ετι καλον η καμετε κακον δια να θαυμασωμεν και να ιδωμεν ομου 24 ιδου σεις εισθε ολιγωτερον παρα 
το μηδεν και το εργον σας χειροτερον παρα το μηδεν οστις σας εκλεγει ειναι βδελυγμα 
 (Ησα μδ/25) ο ματαιονων τα σημεια των ψευδολογων και καθιστων παραφρονας τους μαντεις ο ανατρεπων τους σοφους και 
μωραινων την επιστημην αυτων 
 (Αποκ κα/8 ) οι δε δειλοι και απιστοι και βδελυκτοι και φονεις και πορνοι και μαγοι και ειδωλολατραι και παντες οι ψευσται 
θελουσιν εχει την μεριδα αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη με πυρ και θειον ουτος ειναι ο δευτερος θανατος 
 (Αποκ κβ/15) εξω δε ειναι οι κυνες και οι μαγοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο αγαπων και πραττων το 
ψευδος 
ΜΜΕΕΘΘΕΕΣΣ  
 (Παρ λα/4) δεν ειναι των βασιλεων λεμουηλ δεν ειναι των βασιλεων να πινωσιν οινον ουδε των ηγεμονων σικερα 5 μηποτε πιοντες 
λησμονησωσι τον νομον και διαστρεψωσι την κρισιν τινος τεθλιμμενου 
 (Λουκ κα/34)  προσεχετε δε εις εαυτους μηποτε βαρυνθωσιν αι καρδιαι σας απο κραιπαλης και μεθης και μεριμνων βιωτικων και 
επελθη αιφνιδιος εφ υμας η ημερα εκεινη 
 (Ρωμ ιγ/13)  ας περιπατησωμεν ευσχημονως ως εν ημερα μη εις συμποσια και μεθας μη εις κοιτας και ασελγειας μη εις εριδα και 
φθονον 
 (Α Κορ ς/9)  η δεν εξευρετε οτι οι αδικοι δεν θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου μη πλανασθε ουτε πορνοι ουτε 
ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται 10  ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ουτε λοιδοροι ουτε αρπαγες 
θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου 
 (Εφεσ ε/18)  και μη μεθυσκεσθε με οινον εις τον οποιον ειναι ασωτια 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Α Πετρ δ/3)  διοτι αρκετος ειναι εις ημας ο παρελθων καιρος του βιου οτε επραξαμεν το θελημα των εθνων περιπατησαντες εν 
ασελγειαις επιθυμιαις οινοποσιαις κωμοις συμποσιοις και αθεμιτοις ειδωλολατρειαις 
ΜΜΙΙΣΣΟΟΘΘΕΕΟΟΣΣ  
 (Ρωμ α/30)  ψιθυρισται καταλαλοι μισοθεοι υβρισται υπερηφανοι αλαζονες εφευρεται κακων απειθεις εις τους γονεις 
ΜΜΙΙΣΣΟΟΣΣ  
 (Α Ιωαν γ/15)  πας οστις μισει τον αδελφον αυτου ειναι ανθρωποκτονος και εξευρετε οτι πας ανθρωποκτονος δεν εχει ζωην 
αιωνιον μενουσαν εν εαυτω 
ΟΟΚΚΝΝΗΗΡΡΟΟΣΣ//ΚΚΟΟΙΙΜΜΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  
 (Παρ ς/6) υπαγε προς τον μυρμηκα ω οκνηρε παρατηρησον τας οδους αυτου και γινου σοφος 7 οστις μη εχων αρχοντα επιστατην η 
κυβερνητην 8 ετοιμαζει την τροφην αυτου το θερος συναγει τας τροφας αυτου εν τω θερισμω 9 εως ποτε θελεις κοιμασθαι οκνηρε ποτε 
θελεις σηκωθη εκ του υπνου σου 10 ολιγος υπνος ολιγος νυσταγμος ολιγη συμπλοκη των χειρων εις τον υπνον 11 επειτα η πτωχεια σου 
ερχεται ως ταχυδρομος και η ενδεια σου ως ανηρ ενοπλος 
 (Παρ ι/4) η οκνηρα χειρ πτωχειαν φερει πλουτιζει δε η χειρ του επιμελους 5 ο συναγων εν τω θερει ειναι υιος συνεσεως ο δε 
κοιμωμενος εν τω θερισμω υιος αισχυνης 
 (Παρ ι/26) καθως το οξος εις τους οδοντας και ο καπνος εις τους οφθαλμους ουτως ειναι ο οκνηρος εις τους αποστελλοντας 
αυτόν 
 (Παρ ιβ/27) ο οκνηρος δεν επιτυγχανει του θηραματος αυτου τα δε υπαρχοντα του επιμελους ανθρωπου ειναι πολυτιμα 
 (Παρ ιγ/4) η ψυχη του οκνηρου επιθυμει και δεν εχει η δε ψυχη των επιμελων θελει χορτασθη 
 (Παρ ιη/9) ο οκνηρος εις το εργον αυτου ειναι βεβαιως αδελφος του ασωτου  
 (Παρ ιθ/15) η οκνηρια ριπτει εις βαθυν υπνον και η αεργος ψυχη θελει πεινα  
 (Παρ ιθ/24) ο οκνηρος εμβαπτει την χειρα αυτου εις το τρυβλιον και δεν θελει ουδε εις το στομα αυτου να επιστρεψη αυτην 
 (Παρ κ/4) ο οκνηρος δεν θελει να αροτρια εξ αιτιας του χειμωνος δια τουτο θελει ζητει εν τω θερει και δεν θελει λαμβανει 
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 (Παρ κ/13) μη αγαπα τον υπνον δια να μη ελθης εις πτωχειαν ανοιξον τους οφθαλμους σου και θελεις χορτασθη αρτου 
 (Παρ κα/25) αι επιθυμιαι του οκνηρου θανατονουσιν αυτον διοτι αι χειρες αυτου δεν θελουσι να εργαζωνται 26 επιθυμει ολην την 
ημεραν επιθυμιας ο δε δικαιος διδει και δεν φειδεται 
 (Παρ κβ/13) ο οκνηρος λεγει λεων ειναι εξω εν τω μεσω των πλατειων θελω φονευθη 
 (Παρ κς/13) ο οκνηρος λεγει λεων ειναι εν τη οδω λεων εν ταις πλατειαις  14 ως η θυρα περιστρεφεται επι τας στροφιγγας αυτης 
ουτως ο οκνηρος επι την κλινην αυτου 15 ο οκνηρος εμβαπτει την χειρα αυτου εις το τρυβλιον και βαρυνεται να επιστρεψη αυτην εις το 
στομα αυτου 16 ο οκνηρος νομιζει εαυτον σοφωτερον παρα επτα σοφους γνωμοδοτας 
 (Εκκλ ι/18) δια την πολλην οκνηριαν πιπτει η στεγασις και δια την αργιαν των χειρων σταλαζει η οικια 
 (Μαρκ ιγ/35)  αγρυπνειτε λοιπον διοτι δεν εξευρετε ποτε ερχεται ο Κυριος της οικιας την εσπεραν η το μεσονυκτιον η οταν φωναζη 
ο αλεκτωρ η το πρωι 36  μηποτε ελθων εξαιφνης σας ευρη κοιμωμενους 37  και οσα λεγω προς εσας προς παντας λεγω αγρυπνειτε 
 (Μαρκ ιδ/38)  αγρυπνειτε και προσευχεσθε δια να μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης 
ΟΟΜΜΟΟΦΦΥΥΛΛΟΟΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑ  
 (Μαρκ ι/6) απ αρχης ομως της κτισεως αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους ο Θεος 7  ενεκεν τουτου θελει αφησει ανθρωπος τον 
πατερα αυτου και την μητερα και θελει προσκολληθη εις την γυναικα αυτου 8  και θελουσιν εισθαι οι δυο εις σαρκα μιαν ωστε δεν ειναι 
πλεον δυο αλλα μια σαρξ 
ΟΟΡΡΓΓΗΗ  
 (Ψαλμ λζ/8) παυσον απο θυμου και αφες την οργην μηδολως αγανακτει ωστε να πραττης πονηρα 
 (Παρ κθ/22) ο θυμωδης ανθρωπος εξαπτει εριδα και ο οργιλος ανθρωπος πληθυνει ανομιας 
 (Ματθ ε/22) εγω ομως σας λεγω οτι πας ο οργιζομενος αναιτιως κατα του αδελφου αυτου θελει εισθαι ενοχος εις την κρισιν και 
οστις ειπη προς τον αδελφον αυτου ρακα θελει εισθαι ενοχος εις το συνεδριον οστις δε ειπη μωρε θελει εισθαι ενοχος εις την γεενναν 
του πυρος 
 (Εφεσ δ/26) οργιζεσθε και μη αμαρτανετε ο ηλιος ας μη δυη επι τον παροργισμον σας  
 (Εφεσ/31) πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια ας αφαιρεθη απο σας μετα πασης κακιας 
 (Κολ γ/8) τωρα ομως απορριψατε και σεις ταυτα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος σας 9  μη 
ψευδεσθε εις αλληλους 
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 4 προδοται, προπετεις, τετυφωμενοι, φιληδονοι μαλλον παρα φιλοθεοι 
 (Ιακ α/19) λοιπον αδελφοι μου αγαπητοι ας ειναι πας ανθρωπος ταχυς εις το να ακουη βραδυς εις το να λαλη βραδυς εις οργην 20  
διοτι η οργη του ανθρωπου δεν εργαζεται την δικαιοσυνην του Θεου 
ΠΠΑΑΘΘΗΗ  
 (Ρωμ α/25)  οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του Θεου εις το ψευδος και εσεβασθησαν και ελατρευσαν την κτισιν μαλλον παρα τον 
κτισαντα οστις ειναι ευλογητος εις τους αιωνας αμην 26  δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις παθη ατιμιας διοτι και αι γυναικες 
αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν 27  ομοιως δε και οι ανδρες αφησαντες την φυσικην χρησιν της γυναικος 
εξεκαυθησαν εις την επιθυμιαν αυτων προς αλληλους πραττοντες την ασχημοσυνην αρσενες εις αρσενας και απολαμβανοντες εις 
εαυτους την πρεπουσαν αντιμισθιαν της πλανης αυτων 
 (Κολ γ/5) νεκρωσατε λοιπον τα μελη σας τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις ειναι 
ειδωλολατρεια 6  δια τα οποια ερχεται η οργη του Θεου επι τους υιους της απειθειας 
ΠΠΕΕΙΙΣΣΜΜΑΑ  
 (Α Σαμ ιε/23) διοτι η απειθεια ειναι καθως το αμαρτημα της μαγειας και το πεισμα καθως η ασεβεια και ειδωλολατρεια 
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΡΡΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  
 (Παρ ια/12) ο ενδεης φρενων περιφρονει τον πλησιον αυτου ο δε φρονιμος ανθρωπος σιωπα 
ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝΕΕΞΞΙΙΑΑ  
 (Παρ ια/28) οστις ελπιζει επι τον πλουτον αυτου ουτος θελει πεσει οι δε δικαιοι ως βλαστος θελουσιν ανθησει 
 (Παρ κη/20) ο πιστος ανθρωπος θελει εχει πολλην ευλογιαν αλλ οστις σπευδει να πλουτηση δεν θελει μεινει ατιμωρητος 
 (Παρ κη/22) ο εχων πονηρον οφθαλμον σπευδει να πλουτηση και δεν καταλαμβανει οτι η ενδεια θελει ηλθει επ αυτον 
 (Ματθ ιγ/22) ο δε εις τας ακανθας σπαρθεις ουτος ειναι ο ακουων τον λογον επειτα η μεριμνα του αιωνος τουτου και η απατη του 
πλουτου συμπνιγει τον λογον και γινεται ακαρπος 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Λουκ ιβ/15)  και ειπε προς αυτους προσεχετε και φυλαττεσθε απο της πλεονεξιας διοτι εαν τις εχη περισσα η ζωη αυτου δεν 
συνισταται εκ των υπαρχοντων αυτου 
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου 
 (Α Κορ ς/9)  η δεν εξευρετε οτι οι αδικοι δεν θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου μη πλανασθε ουτε πορνοι ουτε 
ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται 10  ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ουτε λοιδοροι ουτε αρπαγες 
θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου 
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 (Εφεσ ε/3) πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας καθως πρεπει εις αγιους  4  μηδε 
αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια τα οποια ειναι απρεπη αλλα μαλλον ευχαριστια 5  διοτι τουτο εξευρετε οτι πας πορνος η 
ακαθαρτος η πλεονεκτης οστις ειναι ειδωλολατρης δεν εχει κληρονομιαν εν τη βασιλεια του Χριστου και Θεου 
 (Κολ γ/5) νεκρωσατε λοιπον τα μελη σας τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις ειναι 
ειδωλολατρεια 6  δια τα οποια ερχεται η οργη του Θεου επι τους υιους της απειθειας 
 (Α Τιμ ς/8) εχοντες δε διατροφας και σκεπασματα ας αρκωμεθα εις ταυτα 9  οσοι δε θελουσι να πλουτωσι πιπτουσιν εις πειρασμον 
και παγιδα και εις επιθυμιας πολλας ανοητους και βλαβερας αιτινες βυθιζουσι τους ανθρωπους εις ολεθρον και απωλειαν 10  διοτι ριζα 
παντων των κακων ειναι η φιλαργυρια την οποιαν τινες ορεγομενοι απεπλανηθησαν απο της πιστεως και διεπερασαν εαυτους με οδυνας 
πολλας 
ΠΠΟΟΝΝΗΗΡΡΙΙΑΑ  
 (Εκκλ ια/9) ευφραινου νεανισκε εν τη νεοτητι σου και η καρδια σου ας σε χαροποιη εν ταις ημεραις της νεοτητος σου και περιπατει 
κατα τας επιθυμιας της καρδιας σου και κατα την ορασιν των οφθαλμων σου πλην εξευρε οτι δια παντα ταυτα ο Θεος θελει σε φερει εις 
κρισιν 10 και αφαιρεσον τον θυμον απο της καρδιας σου και απομακρυνον την πονηριαν απο της σαρκος σου διοτι η νεοτης και η παιδικη 
ηλικια ειναι ματαιοτης 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου 
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 
 (Β Τιμ γ/13) πονηροι δε ανθρωποι και γοητες θελουσι προκοψει εις το χειρον, πλανωντες και πλανωμενοι. 
ΠΠΟΟΡΡΝΝΕΕΙΙΑΑ//ΜΜΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
 (Ιώβ λα/9) αν η καρδια μου ηπατηθη υπο γυναικος η παρεμονευσα εις την θυραν του πλησιον μου 10 η γυνη μου να αλεση δι αλλον 
και αλλοι να πεσωσιν επ αυτην 11 διοτι μιαρον ανομημα τουτο και αμαρτημα καταδικον 
 (Ψαλμ ν/18) εαν ιδης κλεπτην τρεχεις μετ αυτου και μετα των μοιχων ειναι η μερις σου 19 παραδιδεις το στομα σου εις την κακιαν 
και η γλωσσα σου περιπλεκει δολιοτητα 
 (Παρ β/16) δια να σε ελευθερονη απο ξενης γυναικος απο αλλοτριας κολακευουσης με τους λογους αυτης 17 ητις εγκατελιπε τον 
επιστηθιον της νεοτητος αυτης και ελησμονησε την διαθηκην του Θεου αυτης 18 διοτι ο οικος αυτης καταβιβαζει εις τον θανατον και τα 
βηματα αυτης εις τους νεκρους 19 παντες οι εισερχομενοι προς αυτην δεν επιστρεφουσιν ουδε αναλαμβανουσι τας οδους της ζωης 
 (Παρ ε/1-7) υιε μου προσεχε εις την σοφιαν μου κλινον το ωτιον σου εις την συνεσιν μου 2 δια να τηρης φρονησιν και τα χειλη σου 
να φυλαττωσι γνωσιν 3 διοτι τα χειλη της αλλοτριας γυναικος σταζουσιν ως κηρηθρα μελιτος… 
 (Παρ ς/23-33) διοτι λυχνος ειναι η εντολη και φως ο νομος και οι ελεγχοι της παιδειας οδος ζωης 24 δια να σε φυλαττωσιν απο 
κακης γυναικος απο κολακειας γλωσσης γυναικος αλλοτριας… 
 (Παρ ζ/4-27) ειπε προς την σοφιαν συ εισαι αδελφη μου και καλεσον την φρονησιν συγγενη σου 5 δια να σε φυλαττωσιν απο ξενης 
γυναικος απο αλλοτριας κολακευουσης δια των λογων αυτης 6 επειδη απο του παραθυρου της οικιας μου… 
 (Παρ θ/13-17) γυνη αφρων θρασεια ανοητος και μη γνωριζουσα μηδεν 14 καθηται εν τη θυρα της οικιας αυτης επι θρονου εν τοις 
υψηλοις τοποις της πολεως 15 προσκαλουσα τους διαβατας τους κατευθυνομενους εις την οδον αυτων… 
 (Ματθ ε/28) εγω ομως σας λεγω οτι πας ο βλεπων γυναικα δια να επιθυμηση αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου 29  
εαν ο οφθαλμος σου ο δεξιος σε σκανδαλιζη εκβαλε αυτον και ριψον απο σου διοτι σε συμφερει να χαθη εν των μελων σου και να μη 
ριφθη ολον το σωμα σου εις την γεενναν 30  και εαν η δεξια σου χειρ σε σκανδαλιζη εκκοψον αυτην και ριψον απο σου διοτι σε συμφερει 
να χαθη εν των μελων σου και να μη ριφθη ολον το σωμα σου εις την γεενναν 31  ερρεθη προς τουτοις οτι οστις χωρισθη την γυναικα 
αυτου ας δωση εις αυτην διαζυγιον 32  εγω ομως σας λεγω οτι οστις χωρισθη την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας καμνει αυτην 
να μοιχευηται και οστις λαβη γυναικα κεχωρισμενην γινεται μοιχος 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Λουκ ις/18)  πας οστις χωριζεται την γυναικα αυτου και νυμφευεται αλλην μοιχευει και πας οστις νυμφευεται κεχωρισμενην απο 
ανδρος μοιχευει 
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου 
 (Ρωμ ζ/2)  διοτι η υπανδρος γυνη ειναι δεδεμενη δια του νομου με τον ανδρα ζωντα εαν δε αποθανη ο ανηρ απαλλαττεται απο του 
νομου του ανδρος 3  αρα λοιπον εαν ζωντος του ανδρος συζευχθη με αλλον ανδρα θελει εισθαι μοιχαλις εαν ομως αποθανη ο ανηρ ειναι 
ελευθερα απο του νομου ωστε να μη ηναι μοιχαλις εαν συζευχθη με αλλον ανδρα 
 (Α Κορ ς/9)  η δεν εξευρετε οτι οι αδικοι δεν θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου μη πλανασθε ουτε πορνοι ουτε 
ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται 10  ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ουτε λοιδοροι ουτε αρπαγες 
θελουσι κληρονομησει την βασιλειαν του Θεου 
 (Α Κορ ς/15)  δεν εξευρετε οτι τα σωματα σας ειναι μελη του Χριστου να λαβω λοιπον τα μελη του Χριστου και να καμω αυτα μελη 
πορνης μη γενοιτο 16  η δεν εξευρετε οτι ο προσκολλωμενος με την πορνην ειναι εν σωμα διοτι θελουσιν εισθαι λεγει οι δυο εις σαρκα 
μιαν 17  οστις ομως προσκολλαται με τον Κυριον ειναι εν πνευμα 18  φευγετε την πορνειαν παν αμαρτημα το οποιον ηθελε πραξει ο 
ανθρωπος ειναι εκτος του σωματος ο πορνευων ομως αμαρτανει εις το ιδιον αυτου σωμα 
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 (Α Κορ ζ/2)  δια τας πορνειας ομως ας εχη εκαστος την εαυτου γυναικα και εκαστη ας εχη τον εαυτης ανδρα 
 (Β Κορ ιβ/21)  μηπως παλιν οταν ελθω προς εσας με ταπεινωση ο Θεος μου και πενθησω πολλους των προαμαρτησαντων και μη 
μετανοησαντων δια την ακαθαρσιαν και πορνειαν και ασελγειαν την οποιαν επραξαν 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Εφεσ ε/3) πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ας ονομαζηται μεταξυ σας καθως πρεπει εις αγιους  4  μηδε 
αισχροτης και μωρολογια η βωμολοχια τα οποια ειναι απρεπη αλλα μαλλον ευχαριστια 5  διοτι τουτο εξευρετε οτι πας πορνος η 
ακαθαρτος η πλεονεκτης οστις ειναι ειδωλολατρης δεν εχει κληρονομιαν εν τη βασιλεια του Χριστου και Θεου 
 (Κολ γ/5) νεκρωσατε λοιπον τα μελη σας τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις ειναι 
ειδωλολατρεια 6  δια τα οποια ερχεται η οργη του Θεου επι τους υιους της απειθειας 
 (Α Θεσα δ/3)  επειδη τουτο ειναι το θελημα του Θεου ο αγιασμος σας να απεχησθε απο της πορνειας 4  να εξευρη εκαστος υμων 
να κρατη το εαυτου σκευος εν αγιασμω και τιμη 5  ουχι εις παθος επιθυμιας καθως και τα εθνη τα μη γνωριζοντα τον Θεον 6  να μη 
υπερβαινη τις και αδικη τον αδελφον αυτου εις το πραγμα τουτο διοτι ο Θεος ειναι εκδικητης δια παντα ταυτα καθως και σας 
προειπομεν και δια μαρτυριων εβεβαιωσαμεν 7  διοτι ο Θεος δεν εκαλεσεν ημας προς ακαθαρσιαν αλλα προς αγιασμον 
 (Α Τιμ α/9)  γνωριζων τουτο οτι ο νομος δεν ετεθη δια τον δικαιον αλλα δια τους ανομους και ανυποτακτους τους ασεβεις και 
αμαρτωλους τους ανοσιους και βεβηλους τους πατροκτονους και μητροκτονους τους ανδροφονους 10  πορνους αρσενοκοιτας 
ανδραποδιστας ψευστας επιορκους και ει τι αλλο αντιβαινει εις την υγιαινουσαν διδασκαλιαν 
 (Εβρ ιγ/4) τιμιος εστω ο γαμος εις παντας και η κοιτη αμιαντος τους δε πορνους και μοιχους θελει κρινει ο Θεος 
 (Β Πετρ β/14)  εχουσιν οφθαλμους μεστους μοιχειας 
 (Αποκ θ/21) και δεν μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακειων αυτων ουτε εκ της πορνειας αυτων ουτε εκ των 
κλοπων αυτων 
 (Αποκ κα/8 ) οι δε δειλοι και απιστοι και βδελυκτοι και φονεις και πορνοι και μαγοι και ειδωλολατραι και παντες οι ψευσται 
θελουσιν εχει την μεριδα αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη με πυρ και θειον ουτος ειναι ο δευτερος θανατος 
 (Αποκ κβ/15) εξω δε ειναι οι κυνες και οι μαγοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο αγαπων και πραττων το 
ψευδος 
ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΟΟΣΣΙΙΑΑ  
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 4 προδοται, προπετεις, τετυφωμενοι, φιληδονοι μαλλον παρα φιλοθεοι 
ΠΠΡΡΟΟΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΑΑ  
 (Δευτ α/41) τοτε απεκριθητε και ειπετε προς εμε ημαρτησαμεν εις τον Κυριον ημεις θελομεν αναβη και πολεμησει κατα παντα οσα 
προσεταξεν εις ημας Κυριος ο Θεος ημων και ζωσθεντες εκαστος τα πολεμικα οπλα αυτου ησθε προπετεις να αναβητε εις το ορος 
 (Παρ ι/14) οι σοφοι αποταμιευουσι γνωσιν το στομα δε του προπετους ειναι πλησιον απωλειας 
 (Παρ ιγ/3) ο φυλαττων το στομα αυτου διαφυλαττει την ζωην αυτου ο δε ανοιγων προπετως τα χειλη αυτου θελει απολεσθη 
 (Β Τιμ γ)/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 4 προδοται, προπετεις, τετυφωμενοι, φιληδονοι μαλλον παρα φιλοθεοι 
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΛΛΗΗΨΨΙΙΑΑ  
 (Ιώβ λβ/21) μη γενοιτο να γεινω προσωποληπτης μηδε να κολακευσω ανθρωπον  
 (Παρ κη/21) να ηναι τις προσωποληπτης δεν ειναι καλον διοτι ο τοιουτος ανθρωπος δι εν κομματιον αρτου θελει ανομησει 
 (Ιακ β/1-9) αδελφοι μου μη εχετε με προσωποληψιας την πιστιν του δεδοξασμενου Κυριου ημων Ιησου Χριστου 2  διοτι εαν εισελθη 
εις την συναγωγην σας ανθρωπος εχων χρυσουν δακτυλιδιον με λαμπρον ενδυμα εισελθη δε και πτωχος με ρυπαρον ενδυμα … 
ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΚΚΑΑΘΘΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑ  
 (Λουκ ια/43)  ουαι εις εσας τους φαρισαιους διοτι αγαπατε την πρωτοκαθεδριαν εν ταις συναγωγαις και τους ασπασμους εν ταις 
αγοραις 
 (Λουκ ιδ/7) ειπε δε παραβολην προς τους κεκλημενους επειδη παρετηρει πως εξελεγον τας πρωτοκαθεδριας λεγων προς αυτους 8  
οταν προσκληθης υπο τινος εις γαμους μη καθησης εις τον πρωτον τοπον μηποτε ειναι προσκεκλημενος υπ αυτου εντιμοτερος σου 9  
και ελθων εκεινος οστις εκαλεσε σε και αυτον σοι ειπη δος τοπον εις τουτον και τοτε αρχισης με αισχυνην να λαμβανης τον εσχατον 
τοπον 10  αλλ οταν προσκληθης υπαγε και καθησον εις τον εσχατον τοπον δια να σοι ειπη οταν ελθη εκεινος οστις σε εκαλεσε φιλε 
αναβα ανωτερω τοτε θελεις εχει δοξαν ενωπιον των συγκαθημενων μετα σου 
ΣΣΚΚΑΑΝΝ∆∆ΑΑΛΛΑΑ  

ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 (Μαρκ θ/42)  και οστις σκανδαλιση ενα των μικρων των πιστευοντων εις εμε συμφερει εις αυτον καλητερον να περιτεθη μυλου 
πετρα περι τον τραχηλον αυτου και να ριφθη εις την θαλασσαν 
 (Λουκ ιζ/1) ειπε δε προς τους μαθητας αδυνατον ειναι να μη ελθωσι τα σκανδαλα πλην ουαι εις εκεινον δια του οποιου ερχονται 2  
συμφερει εις αυτον να κρεμασθη περι τον τραχηλον αυτου μυλου πετρα και να ριφθη εις την θαλασσαν παρα να σκανδαλιση ενα των 
μικρων τουτων 
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 (Ιωαν ις/1) ταυτα ελαλησα προς εσας δια να μη σκανδαλισθητε 2  θελουσι σας καμει αποσυναγωγους μαλιστα ερχεται ωρα καθ ην 
πας οστις σας θανατωση θελει νομισει οτι προσφερει λατρειαν εις τον Θεον 3  και ταυτα θελουσι σας καμει διοτι δεν εγνωρισαν τον 
πατερα ουδε εμε 4  αλλα ταυτα ειπον προς εσας δια να ενθυμησθε αυτα οταν ελθη η ωρα οτι εγω ειπον προς εσας δεν ειπον δε ταυτα 
προς εσας εξ αρχης διοτι ημην μεθ υμων 
 (Α Κορ η/13)  δια τουτο εαν το φαγητον σκανδαλιζη τον αδελφον μου δεν θελω φαγει κρεας εις τον αιωνα δια να μη σκανδαλισω τον 
αδελφον μου 
 (Α Κορ ια/19)  διοτι ειναι αναγκη να υπαρχωσι και αιρεσεις μεταξυ σας δια να γεινωσι φανεροι μεταξυ σας οι δοκιμοι 

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 (Ματθ ιη/7-9) ουαι εις τον κοσμον δια τα σκανδαλα διοτι ειναι αναγκη να ελθωσι τα σκανδαλα πλην ουαι εις τον ανθρωπον εκεινον 
δια του οποιου το σκανδαλον ερχεται 8  και εαν η χειρ σου η ο πους σου σε σκανδαλιζη εκκοψον αυτο και ριψον απο σου καλητερον … 
 (Μαρκ θ/43-48)  και εαν σε σκανδαλιζη η χειρ σου αποκοψον αυτην καλητερον σοι ειναι να εισελθης εις την ζωην κουλλος παρα 
εχων τας δυο χειρας να απελθης εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον… 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ 
 (Μαρκ ιγ/27)  και λεγει προς αυτους ο Ιησους οτι παντες θελετε σκανδαλισθη εν εμοι την νυκτα ταυτην διοτι ειναι γεγραμμενον 
θελω παταξει τον ποιμενα και θελουσι διασκορπισθη τα προβατα 
 (Λουκ ζ/23)  και μακαριος ειναι οστις δεν σκανδαλισθη εν εμοι 
ΣΣΥΥΚΚΟΟΦΦΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ  
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 3 ασπλαχνοι, αδιαλλακτοι, 
συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, 
ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΑΑ  
 (Ρωμ ιγ/13)  ας περιπατησωμεν ευσχημονως ως εν ημερα μη εις συμποσια και μεθας μη εις κοιτας και ασελγειας μη εις εριδα και 
φθονον 
ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗ  
 Ρωμ (α/31)  ασυνετοι παραβαται συνθηκων ασπλαγχνοι αδιαλλακτοι ανελεημονες 
ΥΥΠΠΕΕΡΡΗΗΦΦΑΑΝΝΙΙΑΑ//ΑΑΛΛΑΑΖΖΟΟΝΝΙΙΑΑ  
 (Α Σαμ β/3) μη καυχασθε μη λαλειτε υπερηφανως ας μη εξελθη μεγαλορρημοσυνη εκ του στοματος σας διοτι ο Κυριος ειναι Θεος 
γνωσεων και παρ αυτου σταθμιζονται αι πραξεις 
 (Ψαλμ ι/4) ο ασεβης δια την αλαζονειαν του προσωπου αυτου δεν θελει εκζητησει τον Κυριον παντες οι διαλογισμοι αυτου ειναι οτι 
δεν υπαρχει Θεος 
 (Ψαλμ λα/23) ο Κυριος φυλαττει τους πιστους και ανταποδιδει περισσως εις τους πραττοντας την υπερηφανιαν 
 (Παρ ς/16) ταυτα τα εξ μισει ο Κυριος επτα μαλιστα βδελυττεται η ψυχη αυτου 17 οφθαλμους υπερηφανους γλωσσαν ψευδη 
 (Παρ ιγ/10) μονον απο της υπερηφανιας προερχεται η ερις η δε σοφια ειναι μετα των δεχομενων συμβουλας 
 (Παρ ις/18) η υπερηφανια προηγειται του ολεθρου και υψηλοφροσυνη του πνευματος προηγειται της πτωσεως 19 καλητερον να ηναι 
τις ταπεινοφρων μετα των ταπεινων παρα να μοιραζη λαφυρα μετα των υπερηφανων 
 (Παρ ιη/12) προ του αφανισμου υψονεται η καρδια του ανθρωπου και η ταπεινωσις προπορευεται της δοξης 
 (Παρ κθ/23) η υπερηφανια του ανθρωπου θελει ταπεινωσει αυτον ο δε ταπεινοφρων απολαμβανει τιμην 
 (Μαλ δ/1) διοτι ιδου ερχεται ημερα ητις θελει καιει ως κλιβανος και παντες οι υπερηφανοι και παντες οι πραττοντες ασεβειαν 
θελουσιν εισθαι αχυρον και η ημερα η ερχομενη θελει κατακαυσει αυτους 
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Β Κορ ιβ/20) μηπως ηναι μεταξυ σας εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι αλαζονειαι ακαταστασιαι 
 (Ρωμ α/30)  ψιθυρισται καταλαλοι μισοθεοι υβρισται υπερηφανοι αλαζονες εφευρεται κακων απειθεις εις τους γονεις 
 (β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι 
 (Ιακ δ/6) αλλα μεγαλητεραν χαριν διδει ο Θεος οθεν λεγει ο Θεος εις τους υπερηφανους αντιτασσεται εις δε τους ταπεινους διδει 
χαριν 
ΥΥΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΣΣΙΙΑΑ  
 (Ματθ κβ/28) ουτω και σεις εξωθεν μεν φαινεσθε εις τους ανθρωπους δικαιοι εσωθεν ομως εισθε πληρεις υποκρισεως και 
ανομιας 
 (Λουκ ιβ/1) εν τω μεταξυ αφου συνηθροισθησαν αι μυριαδες του οχλου ωστε κατεπατουν αλληλους ηρχισε να λεγη προς τους 
μαθητας αυτου πρωτον προσεχετε εις εαυτους απο της ζυμης των φαρισαιων ητις ειναι υποκρισις 
 (Α Πετρ β/1)  απορριψαντες λοιπον πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας 
ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΙΙΑΑ  
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
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 (Αποκ θ/21) και δεν μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακειων αυτων ουτε εκ της πορνειας αυτων ουτε εκ των 
κλοπων αυτων 
ΦΦΘΘΟΟΝΝΟΟΣΣ  
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου 
 (Ρωμ ιγ/13) ας περιπατησωμεν ευσχημονως ως εν ημερα μη εις συμποσια και μεθας μη εις κοιτας και ασελγειας μη εις εριδα και 
φθονον 
 (Α Κορ γ/3)  επειδη ετι σαρκικοι εισθε διοτι ενω ειναι μεταξυ σας φθονος και ερις και διχονοιαι δεν εισθε σαρκικοι και περιπατειτε 
κατα ανθρωπον 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Γαλ ε/26) μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους ερεθιζοντες αλληλους φθονουντες 
 (Ιακ γ/14) εαν ομως εχητε εν τη καρδια υμων φθονον πικρον και φιλονεικιαν μη κατακαυχασθε και ψευδεσθε κατα της αληθειας 
 (Α Πετρ β/1)  απορριψαντες λοιπον πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας 
ΦΦΙΙΛΛΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΙΙΑΑ  
 (β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι 
ΦΦΙΙΛΛΑΑΥΥΤΤΙΙΑΑ  
 (Β Τιμ γ/1) γινωσκε δε τουτο, οτι εν ταις εσχατες ημεραις θελουσιν ελθοι καιροι κακοι 2 διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλάσφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, ανοσιοι, 
ΦΦΙΙΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΙΙΑΑ  
 (Παρ ιζ/14) οστις αρχιζει φιλονεικιαν ειναι ως ο εκφραττων υδατα οθεν παυσον απο της φιλονεικιας πριν εξαφθη 
 (Ρωμ β/8)  εις δε τους φιλονεικους και απειθουντας μεν εις την αληθειαν πειθομενους δε εις την αδικιαν θελει εισθαι θυμος και 
οργη 
 (Α Κορ ια/16)  εαν τις ομως φαινηται οτι ειναι φιλονεικος ημεις τοιαυτην συνηθειαν δεν εχομεν ουδε αι εκκλησιαι του Θεου 
 (Ιακ γ/14) εαν ομως εχητε εν τη καρδια υμων φθονον πικρον και φιλονεικιαν μη κατακαυχασθε και ψευδεσθε κατα της αληθειας 
ΦΦΟΟΝΝΟΟΣΣ  
 (Μαρκ ζ/20) ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου εκεινο μολυνει τον ανθρωπον 21  διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των 
ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι μοιχειαι πορνειαι φονοι 22  κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια βλεμμα πονηρον 
βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη 23  παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον 
 (Ρωμ α/29)  πληρεις οντες πασης αδικιας πορνειας πονηριας πλεονεξιας κακιας γεμοντες φθονου φονου εριδος δολου 
 (Γαλ ε/19) φανερα δε ειναι τα εργα της σαρκος τα οποια ειναι μοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια 20  ειδωλολατρεια φαρμακεια 
εχθραι εριδες ζηλοτυπιαι θυμοι μαχαι διχοστασιαι αιρεσεις 21  φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτων περι των οποιων σας 
προλεγω καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πραττοντες βασιλειαν Θεου δεν θελουσι κληρονομησει 
 (Αποκ θ/21) και δεν μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακειων αυτων ουτε εκ της πορνειας αυτων ουτε εκ των 
κλοπων αυτων 
 (Αποκ κα/8 ) οι δε δειλοι και απιστοι και βδελυκτοι και φονεις και πορνοι και μαγοι και ειδωλολατραι και παντες οι ψευσται 
θελουσιν εχει την μεριδα αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη με πυρ και θειον ουτος ειναι ο δευτερος θανατος 
 (Αποκ κβ/15) εξω δε ειναι οι κυνες και οι μαγοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο αγαπων και πραττων το 
ψευδος 
ΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΚΚΑΑΚΚΙΙΑΑ  
 (Παρ ιζ/5) οστις περιγελα τον πτωχον ονειδιζει τον ποιητην αυτου οστις χαιρει εις συμφορας δεν θελει μεινει ατιμωρητος 
ΨΨΕΕΥΥ∆∆ΗΗ  
 (Παρ ς/16) ταυτα τα εξ μισει ο Κυριος επτα μαλιστα βδελυττεται η ψυχη αυτου 17 οφθαλμους υπερηφανους γλωσσαν ψευδη 
 (Παρ ιβ/22) ψευδη χειλη βδελυγμα εις τον Κυριον οι δε ποιουντες αληθειαν ειναι δεκτοι εις αυτόν 
 (Παρ ιθ/5) ο ψευδης μαρτυς δεν θελει μεινει ατιμωρητος και ο λαλων ψευδη δεν θελει εκφυγει 
 (Παρ ιθ/9) ο ψευδης μαρτυς δεν θελει μεινει ατιμωρητος και ο λαλων ψευδη θελει απολεσθη 
 (Παρ κ/17) ο αρτος του ψευδους ειναι γλυκυ εις τον ανθρωπον μετα ταυτα ομως το στομα αυτου θελει γεμισθη χαλικων 
 (Ρωμ γ/4)  μη γενοιτο αλλ εστω ο Θεος αληθης πας δε ανθρωπος ψευστης 
 (Εφεσ δ/25) οθεν απορριψαντες το ψευδος λαλειτε αληθειαν εκαστος μετα του πλησιον αυτου διοτι ειμεθα μελη αλληλων 
 (Κολ γ/8) τωρα ομως απορριψατε και σεις ταυτα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος σας 9  μη 
ψευδεσθε εις αλληλους 
 (Α Τιμ α/9)  γνωριζων τουτο οτι ο νομος δεν ετεθη δια τον δικαιον αλλα δια τους ανομους και ανυποτακτους τους ασεβεις και 
αμαρτωλους τους ανοσιους και βεβηλους τους πατροκτονους και μητροκτονους τους ανδροφονους 10  πορνους αρσενοκοιτας 
ανδραποδιστας ψευστας επιορκους και ει τι αλλο αντιβαινει εις την υγιαινουσαν διδασκαλιαν 
 (Αποκ κα/8 ) οι δε δειλοι και απιστοι και βδελυκτοι και φονεις και πορνοι και μαγοι και ειδωλολατραι και παντες οι ψευσται 
θελουσιν εχει την μεριδα αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη με πυρ και θειον ουτος ειναι ο δευτερος θανατος 
 (Αποκ κβ/15) εξω δε ειναι οι κυνες και οι μαγοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο αγαπων και πραττων το 
ψευδος 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 

1Γέννεση  
2Έξοδος  
3Λευιτικό  
4Αριθμοί  
5∆ευτερονόμιο 
6Iησούς Ναυή  
7Κριτές   
8Ρούθ   
9Α’ Σαμουήλ  
Β’ Σαμουήλ  
10Α’ Βασιλέων  
Β’ Βασιλέων  
11Α’ Χρονικών  
Β’ Χρονικών  
12Έσδρας   
13Νεεμίας   
14Εσθήρ   
15Ιώβ   
16Ψαλμοί   
17Παροιμίες  
18Εκκλησιατής  
19Άσμα ασμάτων   

20Ησαϊας  
21Ιερεμίας   
22Θρήνοι   
23Ιεζεκιήλ   
24∆ανιήλ   
25Ωσηέ   
26Ιωήλ   
27Αμώς   
28Αβδιου    
29Ιωνάς   
30Μιχαίας   
31Ναούμ   
32Αββακούμ  
33Σοφονίας   
34Αγγαίος   
35Ζαχαρίας   
36Μαλαχίας  
37Ματθαίος  
38Μάρκος   
39Λουκάς   
40Ιωάννης   
41Πράξεις   

42Ρωμαίους  
43Α’ Κορινθίους  
44Β’ Κορινθίους  
45Γαλάτας   
46Εφεσίους  
47Φιλιπησίους  
48Κολοσαείς  
49Α’ Θεσσαλονικ  
50Β‘ Θεσσαλονικ  
51Α’ Τιμοθεου   
52Β’ Τιμοθεου   
53Τίτου    
54Φιλήμωνα  
55Εβραίους  
56Ιακώβου   
57Α’ Πέτρου  
58Β’ Πέτρου  
59Α’ Ιωάννη  
60Β’ Ιωάννη  
61Γ’ Ιωάννη  
62Ιούδα   
63Αποκάλυψη  

 


