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Matthew 06:13
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Matthew 06:25
τί ἐνδύσησθε·

Matthew 06:31
Τί περιβαλώμεθα;

Matthew 07:16
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

Matthew 07:20
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

Matthew 08:03
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι·

Matthew 10:12
εἰσερχόμενοι εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν·

Matthew 10:14
ὃς μὴ δέξηται ὑμᾶς

Matthew 10:33
ὅστις ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,

Matthew 10:33
ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Matthew 10:40
Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται,

Matthew 10:40
δεχόμενος ὑμᾶς
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Matthew 10:40
ἐμὲ δεχόμενος

Matthew 11:07
Τί θεάσασθαι;

Matthew 11:25
Ἐξομολογοῦμαί σοι,

Matthew 13:15
ἰάσομαι αὐτούς.

Matthew 14:07
ὃ αἰτήσηται.

Matthew 14:31
εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ

Matthew 15:09
μάτην σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

Matthew 16:22
προσλαβόμενος αὐτὸν

Matthew 16:24
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν

Matthew 17:07
ἁψάμενος αὐτῶν

Matthew 17:17
ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;

Matthew 18:05
ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται.

Matthew 18:19
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οὗ αἰτήσωνται,

Matthew 18:32
προσκαλεσάμενος αὐτὸν

Matthew 20:07
οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο.

Matthew 20:22
τί αἰτεῖσθε·

Matthew 20:25
προσκαλεσάμενος αὐτοὺς

Matthew 21:33
ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς,

Matthew 25:36
ἐπεσκέψασθέ με,

Matthew 25:43
οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.

Matthew 26:34
ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Matthew 26:35
οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.

Matthew 26:75
Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με,

Matthew 27:09
ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,

Matthew 28:07
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε·
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Matthew 28:10
κἀκεῖ με ὄψονται.

Matthew 28:20
ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν·

Mark 01:43
ἐμβριμησάμενος αὐτῷ

Mark 02:08
Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

Mark 03:05
περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ’ ὀργῆς,

Mark 03:10
αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας.

Mark 03:23
προσκαλεσάμενος αὐτοὺς

Mark 05:31
Τίς μου ἥψατο;

Mark 06:11
ὃς τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς

Mark 06:24
Τί αἰτήσωμαι;

Mark 06:46
ἀποταξάμενος αὐτοῖς

Mark 06:56
ὅσοι ἥψαντο αὐτοῦ

Mark 07:07
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μάτην σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων·

Mark 07:33
ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ’ ἰδίαν

Mark 07:36
ὅσον αὐτοῖς διεστέλλετο,

Mark 08:22
αὐτοῦ ἅψηται.

Mark 08:32
προσλαβόμενος αὐτὸν

Mark 08:34
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν

Mark 09:15
προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.

Mark 09:19
ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;

Mark 09:22
τι δύνῃ,

Mark 09:33
Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε;

Mark 09:36
ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ

Mark 09:37
Ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται·

Mark 09:37
ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται
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Mark 09:37
ὃς ἐμὲ δέχηται,

Mark 10:03
Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς;

Mark 10:13
αὐτῶν ἅψηται·

Mark 10:16
ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ

Mark 10:38
τί αἰτεῖσθε·

Mark 10:42
προσκαλεσάμενος αὐτοὺς

Mark 11:18
ἐφοβοῦντο αὐτόν,

Mark 11:21
ἣν κατηράσω

Mark 12:01
ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς,

Mark 13:20
οὓς ἐξελέξατο

Mark 14:05
ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.

Mark 14:30
σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ.

Mark 14:31
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οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.

Mark 14:72
Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ,

Mark 15:06
ὃν παρῃτοῦντο.

Mark 15:18
ἀσπάζεσθαι αὐτόν·

Mark 16:07
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε,

Luke 01:18
Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;

Luke 01:19
εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα·

Luke 01:50
φοβουμένοις αὐτόν.

Luke 01:78
ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις,
τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

Luke 02:27
ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου
περὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας

Luke 05:01
τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ

Luke 05:07
ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς·

Luke 05:13
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ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ εἰπών· Θέλω, καθαρίσθητι·

Luke 06:19
ἅπτεσθαι αὐτοῦ,

Luke 06:28
καταρωμένους ὑμᾶς,

Luke 07:04
ᾧ παρέξῃ τοῦτο,

Luke 07:24
Τί θεάσασθαι;

Luke 07:39
ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ,

Luke 08:28
δέομαί σου,

Luke 08:38
ἐδεῖτο αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ·

Luke 08:40
Ἐν τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος,

Luke 08:45
ἁψάμενός μου;

Luke 08:46
Ἥψατό μού τις,

Luke 08:47
δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ

Luke 09:05
ὅσοι μὴ δέχωνται ὑμᾶς,
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Luke 09:11
ἀποδεξάμενος αὐτοὺς

Luke 09:23
ἀρνησάσθω ἑαυτὸν

Luke 09:38
δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου,

Luke 09:41
ἀνέξομαι ὑμῶν;

Luke 09:45
μὴ αἴσθωνται αὐτό,

Luke 09:48
Ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται,

Luke 09:48
ὃς ἐμὲ δέξηται

Luke 09:53
οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν,

Luke 10:08
δέχωνται ὑμᾶς,

Luke 10:10
μὴ δέχωνται ὑμᾶς,

Luke 10:21
Ἐξομολογοῦμαί σοι,

Luke 10:38
γυνὴ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν.

Luke 10:40
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μοι συναντιλάβηται.

Luke 12:09
ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων

Luke 12:11
τί ἀπολογήσησθε

Luke 12:22
τί ἐνδύσησθε.

Luke 13:17
ἀντικείμενοι αὐτῷ,

Luke 14:04
ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν

Luke 16:04
δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν.

Luke 16:09
δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.

Luke 18:11
ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο·

Luke 18:12
ὅσα κτῶμαι.

Luke 18:15
αὐτῶν ἅπτηται·

Luke 18:16
ὁ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν
γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Luke 19:06
ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
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Luke 19:15
τί διεπραγματεύσαντο.

Luke 19:21
ἐφοβούμην σε

Luke 19:48
ὁ λαὸς ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.

Luke 20:09
ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς,

Luke 21:15
ἀντικείμενοι ὑμῖν.

Luke 22:31
ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·

Luke 22:51
ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν.

Luke 22:61
Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς.

Luke 23:25
ὃν ᾐτοῦντο,

Luke 24:29
παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα.

John 02:17
Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

John 04:45
ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ,

John 05:43
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ἐκεῖνον λήμψεσθε.

John 06:30
τί ἐργάζῃ;

John 11:19
παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.

John 11:31
παραμυθούμενοι αὐτήν,

John 12:40
ἰάσομαι αὐτούς.

John 13:18
τίνας ἐξελεξάμην·

John 13:38
οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

John 14:03
παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν,

John 15:14
ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.

John 15:16
ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,

John 15:16
ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς,

John 15:17
ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν

John 15:19
ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου,
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John 16:16
ὄψεσθέ με.

John 16:17
ὄψεσθέ με;

John 16:19
ὄψεσθέ με;

John 16:22
πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς,

John 20:17
Μή μου ἅπτου,

Acts 01:02
οὓς ἐξελέξατο

Acts 01:07
οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,

Acts 01:24
ὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο

Acts 02:39
ὅσους προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν.

Acts 03:21
ὃν οὐρανὸν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος τῶν
ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν.

Acts 03:22
αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.

Acts 03:25
ἧς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου
ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
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Acts 04:21
πῶς κολάσωνται αὐτούς,

Acts 05:18
ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ.

Acts 05:25
οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ

Acts 05:30
ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου·

Acts 07:10
ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ,

Acts 07:16
ᾧ ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ.

Acts 07:21
ἀνείλατο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ

Acts 07:21
ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.

Acts 07:27
ὁ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ’ ἡμῶν; μὴ
ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον;

Acts 07:34
ἐξελέσθαι αὐτούς·

Acts 07:35
ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν,

Acts 08:34
Δέομαί σου,
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Acts 09:26
πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής.

Acts 09:27
ἐπιλαβόμενος αὐτὸν

Acts 09:34
ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός·

Acts 10:22
μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ

Acts 10:23
εἰσκαλεσάμενος αὐτοὺς

Acts 10:29
τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με.

Acts 10:35
φοβούμενος αὐτὸν

Acts 12:11
ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.

Acts 13:02
ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.

Acts 13:08
ἀνθίστατο αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι
τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.

Acts 13:32
ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην

Acts 13:46
ἀπωθεῖσθε αὐτὸν
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Acts 14:15
εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς
εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν·

Acts 14:23
χειροτονήσαντες αὐτοῖς κατ’ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο
αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.

Acts 16:10
ἡμᾶς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.

Acts 16:15
παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Acts 16:25
ἐπηκροῶντο αὐτῶν οἱ δέσμιοι·

Acts 17:07
οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων·

Acts 17:16
Ἐν ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου,

Acts 17:19
ἐπιλαβόμενοί αὐτοῦ

Acts 17:25
προσδεόμενός τινος,

Acts 17:32
Ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν.

Acts 18:10
οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε,

Acts 18:14
κατὰ λόγον ἀνεσχόμην ὑμῶν·
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Acts 18:26
ἀκούσαντες αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν

Acts 19:27
ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

Acts 20:28
ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους,

Acts 20:28
ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

Acts 20:32
τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ
δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.

Acts 21:05
θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσευξάμενοι ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους,

Acts 21:17
ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί.

Acts 21:19
ἀσπασάμενος αὐτοὺς

Acts 21:27
θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ

Acts 21:33
τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ

Acts 21:39
δέομαι σου,

Acts 22:14
Ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ
ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
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Acts 23:18
προσκαλεσάμενός με

Acts 23:20
τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ·

Acts 23:35
Διακούσομαί σου,

Acts 24:15
ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται,

Acts 24:22
Ἀνεβάλετο αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας· Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος
καταβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ’ ὑμᾶς· διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν
καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ.

Acts 24:25
καιρὸν μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε·

Acts 24:26
καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος

Acts 25:03
μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν.

Acts 25:11
με αὐτοῖς χαρίσασθαι·

Acts 25:22
Αὔριον, ἀκούσῃ αὐτοῦ.

Acts 26:02
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον
ἀπολογεῖσθαι,

Acts 26:16
προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,

19 of 32

Acts 26:17
ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν,

Acts 26:21
με συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ

Acts 26:24
Ταῦτα αὐτοῦ ἀπολογουμένου

Acts 28:07
ἀναδεξάμενος ἡμᾶς

Acts 28:08
πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν.

Acts 28:27
ἰάσομαι αὐτούς.

Romans 01:02
ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ
σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ
ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, δι’ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς
ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ
Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Romans 02:03
λογίζῃ τοῦτο,

Romans 03:25
ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ
διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς
δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως
Ἰησοῦ.

Romans 04:21
ὃ ἐπήγγελται

Romans 06:21
οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε;
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Romans 07:15
ὃ κατεργάζομαι

Romans 07:17
ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ

Romans 07:20
ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ

Romans 07:24
τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;

Romans 08:26
τί προσευξώμεθα

Romans 10:12
ἐπικαλουμένους αὐτόν·

Romans 11:21
οὐδὲ σοῦ φείσεται.

Romans 12:10
τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι,

Romans 14:03
ὁ θεὸς αὐτὸν προσελάβετο.

Romans 15:07
προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους,

Romans 15:07
καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ.

Romans 15:09
Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι,

Romans 15:18
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ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι’ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἐν δυνάμει σημείων καὶ
τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος· ὥστε με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ
πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ,

Romans 15:24
θεάσασθαι ὑμᾶς

Romans 16:02
αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων,

Romans 16:16
Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

Romans 16:16
Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.

Romans 16:21
Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.

Romans 16:22
ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.

Romans 16:23
ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας.

Romans 16:23
ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.

1 Corinthians 04:01
Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος

1 Corinthians 05:03
οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον

1 Corinthians 07:28
ἐγὼ ὑμῶν φείδομαι.

1 Corinthians 10:13
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ὃ δύνασθε,

1 Corinthians 11:02
πάντα μου μέμνησθε

1 Corinthians 11:33
συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

1 Corinthians 12:28
οὓς ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ

1 Corinthians 14:21
οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου,

1 Corinthians 15:01
ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν,

1 Corinthians 16:11
ἐκδέχομαι αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.

1 Corinthians 16:19
Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας.

1 Corinthians 16:19
ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.

1 Corinthians 16:20
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες.

1 Corinthians 16:20
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

2 Corinthians 01:10
ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς

2 Corinthians 01:17
τοῦτο βουλόμενος
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2 Corinthians 01:17
ἃ βουλεύομαι

2 Corinthians 01:22
σφραγισάμενος ἡμᾶς

2 Corinthians 01:23
φειδόμενος ὑμῶν

2 Corinthians 02:10
ᾧ τι χαρίζεσθε,

2 Corinthians 02:10
καὶ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι,

2 Corinthians 02:10
τι κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

2 Corinthians 02:13
ἀποταξάμενος αὐτοῖς

2 Corinthians 03:05
λογίσασθαί τι ὡς ἐξ αὑτῶν,

2 Corinthians 05:05
κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο

2 Corinthians 06:17
κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς·

2 Corinthians 07:14
τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι,

2 Corinthians 07:15
μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν.

2 Corinthians 08:04
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μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν, τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς
ἁγίους

2 Corinthians 08:20
στελλόμενοι τοῦτο

2 Corinthians 08:20
τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ’ ἡμῶν,

2 Corinthians 09:02
ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν

2 Corinthians 10:02
λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας.

2 Corinthians 10:07
τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ’ ἑαυτοῦ

2 Corinthians 10:11
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος,

2 Corinthians 11:01
ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης·

2 Corinthians 11:01
καὶ ἀνέχεσθέ μου.

2 Corinthians 11:02
ἡρμοσάμην ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ·

2 Corinthians 11:04
ὃ οὐκ ἐδέξασθε,

2 Corinthians 11:12
ᾧ καυχῶνται

2 Corinthians 11:16
δέξασθέ με,
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2 Corinthians 13:08
δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας,

2 Corinthians 13:12
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι.

2 Corinthians 13:12
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες.

Galatians 01:04
ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Galatians 01:08
ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν,

Galatians 01:09
τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε,

Galatians 01:16
εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν,

Galatians 04:12
δέομαι ὑμῶν.

Galatians 04:14
ἐδέξασθέ με,

Galatians 05:17
ταῦτα ἀλλήλοις ἀντίκειται,

Galatians 05:26
ἀλλήλους προκαλούμενοι,

Ephesians 01:04
ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ
ἐν ἀγάπῃ, προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ
θελήματος αὐτοῦ, εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ,
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Ephesians 01:09
ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν
τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ,

Ephesians 04:02
μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,

Ephesians 04:32
χαριζόμενοι ἑαυτοῖς

Ephesians 04:32
καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.

Ephesians 06:08
τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου,

Philippians 01:09
τοῦτο προσεύχομαι

Philippians 01:22
τί αἱρήσομαι

Philippians 02:03
τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν,

Philippians 02:29
προσδέχεσθε αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς,

Philippians 03:07
ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.

Philippians 04:08
ταῦτα λογίζεσθε·

Philippians 04:21
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.
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Philippians 04:22
ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι,

Colossians 01:13
ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους

Colossians 02:04
μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ.

Colossians 03:13
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων

Colossians 03:13
χαριζόμενοι ἑαυτοῖς

Colossians 03:13
καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν

Colossians 04:10
Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ περὶ οὗ ἐλάβετε
ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν, καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς,

Colossians 04:10
δέξασθε αὐτόν,

Colossians 04:12
ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς
προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ.

Colossians 04:14
ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς.

1 Thessalonians 01:10
ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

1 Thessalonians 02:08
οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν
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1 Thessalonians 05:09
ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν

1 Thessalonians 05:12
προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ

1 Thessalonians 05:13
ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν.

2 Thessalonians 02:13
εἵλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,

2 Thessalonians 03:07
μιμεῖσθαι ἡμᾶς,

2 Thessalonians 03:09
μιμεῖσθαι ἡμᾶς.

2 Thessalonians 03:14
τοῦτον σημειοῦσθε, μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ,

1 Timothy 01:08
τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις,
ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις,
ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
ἀντίκειται, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.

1 Timothy 01:12
πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν·

1 Timothy 01:19
ἥν ἀπωσάμενοι

1 Timothy 04:06
Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς

1 Timothy 06:10
ἧς ὀρεγόμενοι
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1 Timothy 06:21
ἥν ἐπαγγελλόμενοι

2 Timothy 02:02
ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.

2 Timothy 02:12
κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς·

2 Timothy 02:13
ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν

2 Timothy 03:11
ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος.

2 Timothy 04:15
ὃν καὶ σὺ φυλάσσου,

2 Timothy 04:18
ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ

2 Timothy 04:21
Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.

Titus 01:02
ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων

Titus 02:07
περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων,

Titus 02:14
λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας

Titus 03:15
Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ’ ἐμοῦ πάντες.

Philemon 01:17
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προσλαβοῦ αὐτὸν

Philemon 01:23
Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς,
Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

Hebrews 02:06
μιμνῄσκῃ αὐτοῦ,

Hebrews 02:06
ἐπισκέπτῃ αὐτόν;

Hebrews 06:10
ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες.

Hebrews 08:08
μεμφόμενος αὐτοὺς

Hebrews 08:10
ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας,

Hebrews 09:20
ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ θεός·

Hebrews 09:28
αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις

Hebrews 10:16
ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας,

Hebrews 11:16
οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν,

Hebrews 11:19
αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο.

Hebrews 12:06
ὃν παραδέχεται.
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Hebrews 13:23
μεθ’ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς.

Hebrews 13:24
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας.

James 01:07
λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου

James 01:12
ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

James 01:22
παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.

James 02:05
ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;

James 05:06
οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν;

1 Peter 01:12
εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ,

1 Peter 05:13
ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου.

1 Peter 05:14
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης.

2 Peter 02:03
ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται·

1 John 01:01
ὃ ἐθεασάμεθα

1 John 02:25
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ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν,

1 John 03:02
ὀψόμεθα αὐτὸν

1 John 05:14
τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ

1 John 05:15
ὃ αἰτώμεθα,

1 John 05:18
ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.

2 John 01:08
ἃ εἰργασάμεθα,

2 John 01:13
Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς.

3 John 01:05
ὃ ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς

3 John 01:09
ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.

3 John 01:15
ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι.

Jude 01:10
ὅσα φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται,

Revelation 01:07
ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν,

Revelation 19:05
φοβούμενοι αὐτόν,

