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Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και 
ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, 

και Θεός ήτο ο Λόγος. 
Ιωάννης α:1 (1:1)

Εν αυτώ ήτο ζωή, και 
η ζωή ήτο το φως των 

ανθρώπων. 
Ιωάννης α:4 (1:4)

Λόγια από την Βίβλο, 
 Η Αγία Γραφή,  

Ο Λόγος του Θεού. 
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Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς 
ελάλησε προς αυτούς 

λέγων· Εγώ είμαι το 
φως του κόσμου· όστις 

ακολουθεί εμέ δεν θέλει 
περιπατήσει εις το σκότος, 
αλλά θέλει έχει το φως της 

ζωής. 
Ιωάννης η:12 (8:12)

Εγώ είμαι η οδός και η 
αλήθεια και η ζωή· ουδείς 
έρχεται προς τον Πατέρα, 

ειμή δι’ εμού. 
Ιωάννης ιδ:6 (14:6)
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Ο Ιησούς έκραξε λέγων· 
Εάν τις διψά, ας έρχηται 

προς εμέ και ας πίνη. 
Όστις πιστεύει εις εμέ, 
καθώς είπεν η γραφή, 

ποταμοί ύδατος ζώντος 
θέλουσι ρεύσει εκ της 

κοιλίας αυτού. 
Ιωάννης ζ:37-38 (7:37-38)

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

Ματθαίος ια:28 (11:28)

Διότι ο ζυγός μου είναι 
καλός και το φορτίον μου 

ελαφρόν.
Ματθαίος ια:30 (11:30)
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Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω 
αμαρτωλώ. 

Λουκάς ιη:13 (18:13)

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

Χριστού του Κυρίου ημών. 
Ρωμαίους ς:23 (6:23)

Απεκρίθη ο Ιησούς και 
είπε προς αυτόν· Αληθώς, 

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

βασιλείαν του Θεού. 
Ιωάννης γ:3 (3:3)

Μη θαυμάσης ότι 
σοι είπον, Πρέπει να 
γεννηθήτε άνωθεν. 

Ιωάννης γ:7 (3:7)
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Μετανοήσατε λοιπόν και 
επιστρέψατε,  

διά να εξαλειφθώσιν αι 
αμαρτίαι σας.
Πράξεις γ:19 (3:19)

Εάν ομολογώμεν τας 
αμαρτίας ημών, είναι 

πιστός και δίκαιος, ώστε να 
συγχωρήση εις ημάς τας 
αμαρτίας και καθαρίση 

ημάς από πάσης αδικίας.
Α’ Ιωάννου α:9 (1:9)

Όσοι δε εδέχθησαν 
αυτόν, εις αυτούς έδωκεν 

εξουσίαν να γείνωσι 
τέκνα Θεού, εις τους 

πιστεύοντας εις το όνομα 
αυτού· οίτινες ……. εκ 
Θεού εγεννήθησαν.

Ιωάννης α:12-13 (1:12-13)
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Αληθώς, αληθώς σας 
λέγω ότι ο ακούων τον 
λόγον μου και πιστεύων 

εις τον πέμψαντά με έχει 
ζωήν αιώνιον, και εις 

κρίσιν δεν έρχεται, αλλά 
μετέβη εκ του θανάτου εις 

την ζωήν
Ιωάννης ε:24 (5:24)

Διότι τόσον ηγάπησεν ο 
Θεός τον κόσμον, ώστε 
έδωκε τον Υιόν αυτού 

τον μονογενή, διά να μη 
απολεσθή πας ο πιστεύων 

εις αυτόν, αλλά να έχη 
ζωήν αιώνιον.
Ιωάννης γ:16 (3:16)
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Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη 
διά τας παραβάσεις ημών, 

εταλαιπωρήθη διά τας 
ανομίας ημών· η τιμωρία, 
ήτις έφερε την ειρήνην 

ημών, ήτο επ’ αυτόν· και 
διά των πληγών αυτού 

ημείς ιάθημεν. 
Ησαΐας νγ:5 (53:5)

Ιδού, ίσταμαι εις την 
θύραν και κρούω· εάν τις 

ακούση της φωνής μου και 
ανοίξη την θύραν, θέλω 

εισέλθει προς αυτόν.
Αποκάλυψη Ιωάννου γ:20 (3:20)

Διά να κατοικήση ο 
Χριστός διά της πίστεως εν 

ταις καρδίαις υμών.
Εφεσίους γ:17 (3:17)



14 15

Διότι ο Υιός του 
ανθρώπου ήλθε να ζητήση 
και να σώση το απολωλός.

Λουκάς ιθ:10 (19:10)

Τον ερχόμενον προς εμέ 
δεν θέλω εκβάλει έξω. 

Ιωάννης ς:37 (6:37)

Έρχεσθε, επειδή πάντα 
είναι ήδη έτοιμα. 

Λουκάς ιδ:17 (14:17)

Τί πρέπει να κάμω διά να 
σωθώ; Πίστευσον εις τον 
Κύριον Ιησούν Χριστόν, 

και θέλεις σωθή, συ και ο 
οίκoς σου.

Πράξεις ις:30-31 (16:30-31)
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Διά του ονόματος 
αυτού θέλει λάβει άφεσιν 
αμαρτιών πας ο πιστεύων 

εις αυτόν. 
Πράξεις ι:43 (10:43) 

Ιησούν τον Κύριον ημών, 
όστις παρεδόθη διά τας 

αμαρτίας ημών και ανέστη 
διά την δικαίωσιν ημών.

Ρωμαίους δ:24-25 (4:24-25)

Δεν είναι τώρα λοιπόν 
ουδεμία κατάκρισις εις 
τους εν Χριστώ, Ιησού. 

Ρωμαίους η:1 (8:1)

Ταύτα έγραψα προς εσάς 
τους πιστεύοντας εις το 

όνομα του Υιού του Θεού, 
διά να γνωρίζητε ότι έχετε 

ζωήν αιώνιον. 
Α’ Ιωάννου ε:13 (5:13)
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Χαίρετε μάλλον ότι τα 
ονόματά σας εγράφησαν 

εν τοις ουρανοίς. 
Λουκάς ι:20 (10:20)

Δικαιωθέντες λοιπόν εκ 
πίστεως, έχομεν ειρήνην 
προς τον Θεόν διά του 

Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού.

Ρωμαίους ε:1 (5:1)

Διότι κατά χάριν είσθε 
σεσωσμένοι διά της 

πίστεως· και τούτο δεν 
είναι από σας, Θεού το 

δώρον· ουχί εξ έργων, διά 
να μη καυχηθή τις.

Εφεσίους β:8-9 (2:8-9)

Χάρις δε εις τον Θεόν διά 
την ανεκδιήγητον αυτού 

δωρεάν.
Β’ Κορινθίους θ:15 (9:15)
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Εάν όμως περιπατώμεν 
εν τω φωτί, καθώς αυτός 
είναι εν τω φωτί, έχομεν 
κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, 

και το αίμα του Ιησού 
Χριστού του Υιού αυτού 

καθαρίζει ημάς από πάσης 
αμαρτίας.

Α’ Ιωάννου α:7 (1:7)

Τα πρόβατα τα εμά 
ακούουσι την φωνήν μου, 

και εγώ γνωρίζω αυτά, 
και με ακολουθούσι. Και 
εγώ δίδω εις αυτά ζωήν 

αιώνιον, και δεν θέλουσιν 
απολεσθή εις τον αιώνα, 
και ουδείς θέλει αρπάσει 
αυτά εκ της χειρός μου.

Ιωάννης ι:27-28 (10:27-28)
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Επειδή και ο Χριστός 
έπαθεν υπέρ υμών, 
αφίνων παράδειγμα 

εις υμάς διά να 
ακολουθήσητε τα ίχνη 

αυτού.
Α’ Πέτρου β:21 (2:21)

Και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ 
υμών πάσας τας ημέρας 
έως της συντελείας του 

αιώνος. Αμήν.
Ματθαίος κη:20 (28:20)

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

τα καλά σας έργα και 
δοξάσωσι τον Πατέρα σας 

τον εν τοις ουρανοίς.
Ματθαίος ε:16 (5:16)
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Διότι όστις επαισχυνθή 
δι’ εμέ και τους λόγους 
μου, διά τούτον ο Υιός 
του ανθρώπου θέλει 

επαισχυνθή, όταν έλθη 
εν τη δόξη αυτού και του 

Πατρός και των αγίων 
αγγέλων.

Λουκάς θ:26 (9:26)

Ο χόρτος εξηράνθη, το 
άνθος εμαράνθη· ο λόγος 

όμως του Θεού ημών μένει 
εις τον αιώνα.

Ησαΐας μ:8 (40:8)

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

παρέλθει.
Λουκάς κα:33 (21:33)
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Μη μεριμνάτε περί 
μηδενός, αλλ’ εν παντί 

πράγματι ας γνωρίζωνται 
τα ζητήματά σας προς τον 
Θεόν μετ’ ευχαριστίας διά 

της προσευχής και της 
δεήσεως. Και η ειρήνη του 
Θεού η υπερέχουσα πάντα 

νούν θέλει διαφυλάξει 
τας καρδίας σας και τα 
διανοήματά σας διά του 

Ιησού Χριστού.
Φιλιππησίους δ:6-7 (4:6-7)

Ναι, σε ηγάπησα 
αγάπησιν αιώνιον· διά 

τούτο σε είλκυσα με έλεος.
Ιερεμίας λα:3 (31:3)

Μη φοβού· διότι εγώ είμαι 
μετά σού.

Ησαΐας μα:10 (41:10)
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Υπάγω να σας ετοιμάσω 
τόπον· και αφού υπάγω και 
σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν 

έρχομαι και θέλω σας 
παραλάβει προς εμαυτόν, 
διά να είσθε και σεις, όπου 

είμαι εγώ.
Ιωάννης ιδ:2-3 (14:2-3)

Επειδή αυτός ο Κύριος 
θέλει καταβή απ’ ουρανού 

με κέλευσμα…και οι 
αποθανόντες εν Χριστώ 

θέλουσιν αναστηθή πρώτον, 
έπειτα ημείς οι ζώντες 

όσοι απομένομεν θέλομεν 
αρπαχθή μετ’ αυτών εν 
νεφέλαις εις απάντησιν 

του Κυρίου εις τον αέρα, 
και ούτω θέλομεν είσθαι 

πάντοτε μετά του Κυρίου.
Α’ Θεσσαλονικείς δ:16-17 (4:16-17)
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Και είδον ουρανόν νέον 
και γην νέαν.

Αποκάλυψη Ιωάννου κα:1 (21:1)

Και θέλει εξαλείψει ο Θεός 
παν δάκρυον από των 

οφθαλμών αυτών, και ο 
θάνατος δεν θέλει υπάρχει 
πλέον, ούτε πένθος ούτε 
κραυγή ούτε πόνος δεν 
θέλουσιν υπάρχει πλέον· 

διότι τα πρώτα παρήλθον.
Αποκάλυψη Ιωάννου κα:4 (21:4)

Και ιδού, έρχομαι 
ταχέως.

Αποκάλυψη Ιωάννου κβ:12 (22:12) 

Και όστις διψά, ας 
έλθη, και όστις θέλει, ας 

λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ 
της ζωής.

Αποκάλυψη Ιωάννου κβ:17 (22:17)

Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε 
Ιησού.

Αποκάλυψη Ιωάννου κβ:20 (22:20) 



Διαβάζετε τη Γραφή, είναι ο Λόγος 
του Θεού. Ακούτε τη φωνή του 
Θεού. Ο μεγάλος ζωντανός Θεός 
ενδιαφέρεται για εσάς. Επιθυμεί 
να γνωρίσετε την αγάπη Του. Μέσα 
στο Λόγο Του σας δείχνει την οδό 
για την αληθινή ανάπαυση, την 
αληθινή ευτυχία και ειρήνη.

Αν δεν έχετε την Καινή Διαθήκη 
θα θέλαμε να σας την στείλου-
με δωρεάν αν μας το ζητήσετε.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτη-
ση, με χαρά θα προσπαθήσου-
με να σας απαντήσουμε.

Εκδόσεις Χριστιανών Αδελφών
Γραβιάς 9-13
10678 Αθήνα

christianoiadelfoi@gmail.com
+30 210 3821381

Βιβλιοπωλείο „Καλή Αγγελία“
Θ. Κοτάρδου 1

49100 Κέρκυρα
kali.angelia_cfu@yahoo.com

+30 26610 42686
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