
σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του 
κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον 
ενεργει την σημερον εις τους υιους της απειθειας·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:10 ελθετω η βασιλεια σου· γενηθητω το θελημα σου, ως εν 
ουρανω, και επι της γης·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:44 Και ελθων εις αγωνιαν, προσηυχετο θερμοτερον, εγεινε δε ο 
ιδρως αυτου ως θρομβοι αιματος καταβαινοντες εις την γην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:7-9 [ ] 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·

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:10 Δια τουτο παντα υπομενω δια τους εκλεκτους, δια να 
απολαυσωσι και αυτοι την σωτηριαν την εν Χριστω Ιησου μετα δοξης αιωνιου.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:20,21  ουτω δε εφιλοτιμηθην να κηρυττω το ευαγγελιον, 
ουχι οπου ωνομασθη ο Χριστος, δια να μη οικοδομω επι ξενου θεμελιου·  21 αλλα 
καθως ειναι γεγραμμενον· Εκεινοι προς τους οποιους δεν ανηγγελθη περι αυτου 
θελουσιν ιδει, και εκεινοι οιτινες δεν ηκουσαν θελουσι νοησει.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:36,37 Βεβαιως λοιπον ας εξευρη πας ο οικος του 
Ισραηλ οτι ο Θεος Κυριον και Χριστον εκαμεν αυτον τουτον τον Ιησουν, τον οποιον 
σεις εσταυρωσατε.  37  [ ] Αφου δε ηκουσαν ταυτα, ηλθεν εις κατανυξιν η καρδια 
αυτων,  και  ειπον  προς  τον  Πετρον  και  τους  λοιπους  αποστολους·  Τι  πρεπει  να 
καμωμεν, ανδρες αδελφοι;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:2  Διοτι ημεις ευηγγελισθημεν, καθως και εκεινοι· αλλα δεν 
ωφελησεν  εκεινους  ο  λογος,  τον  οποιον  ηκουσαν,  επειδη  δεν  ητο  εις  τους 
ακουσαντας ηνωμενος με την πιστιν.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 24:7  Και θελω δωσει εις αυτους καρδιαν δια να με γνωρισωσιν, οτι 
εγω  ειμαι  ο  Κυριος·  και  θελουσιν  εισθαι  λαος  μου  και  εγω  θελω  εισθαι  Θεος 
αυτων· διοτι θελουσιν επιτρεψει εις εμε εξ ολης καρδιας αυτων.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 16:14  Και  γυνη  τις  Λυδια  το  ονομα,  πωλητρια 
πορφυρας εκ πολεως Θυατειρων, σεβομενη τον Θεον, ηκουε, της οποιας ο Κυριος 
διηνοιξε την καρδιαν δια να προσεχη εις τα λαλουμενα υπο του Παυλου.



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:14,15 Και εκπληρουται επ' αυτων η προφητεια του Ησαιου 
η λεγουσα· Με την ακοην θελετε ακουσει και δεν θελετε εννοησει, και βλεποντες 
θελετε ιδει και δεν θελετε καταλαβει· 15 διοτι επαχυνθη η καρδια του λαου τουτου, 
και με τα ωτα βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκλεισαν μηποτε ιδωσι 
με  τους  οφθαλμους  και  ακουσωσι  με  τα  ωτα  και  νοησωσι  με  την  καρδιαν  και 
επιστρεψωσι, και ιατρευσω αυτους.

ΗΣΑΙΑΣ 6:9,10 [ ] Και ειπεν, Υπαγε και ειπε προς τουτον τον λαον, με την ακοην 
θελετε ακουσει και δεν θελετε εννοησει και βλεποντες θελετε ιδει και δεν θελετε 
καταλαβει  10  επαχυνθη  η  καρδια  του  λαου  τουτου,  και  εγειναν  βαρεα  τα  ωτα 
αυτων, και εκλεισαν τους οφθαλμους αυτων, δια να μη βλεπωσι με τους οφθαλμους 
αυτων  και  ακουωσι  με  τα  ωτα  αυτων  και  νοησωσι  με  την  καρδιαν  αυτων  και 
επιστρεψωσι και θεραπευθωσι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:11,12 Και ελεγε προς αυτους· Εις εσας εδοθη να γνωρισητε το 
μυστηριον της βασιλειας του Θεου· εις εκεινους δε τους εξω δια παραβολων τα 
παντα γινονται,  12  δια να βλεπωσι βλεποντες και να μη ιδωσι, και να ακουωσιν 
ακουοντες και να μη νοησωσι, μηποτε επιστρεψωσι και συγχωρηθωσιν εις αυτους 
τα αμαρτηματα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:39,40 Δια τουτο δεν ηδυναντο να πιστευωσι διοτι παλιν ειπεν 
ο Ησαιας· 40 Ετυφλωσε τους οφθαλμους αυτων και εσκληρυνε την καρδιαν αυτων, 
δια να μη ιδωσι με τους οφθαλμους και νοησωσι με την καρδιαν και επιστρεψωσι, 
και ιατρευσω αυτους.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:7,8  Τι  λοιπον;  Ο Ισραηλ δεν  επετυχεν  εκεινο  το  οποιον 
ζητει,  οι  εκλεκτοι  ομως  επετυχον·  οι  δε  λοιποι  ετυφλωθησαν,  8  καθως  ειναι 
γεγραμμενον· Εδωκεν εις αυτους ο Θεος πνευμα νυσταγμου, οφθαλμους δια να μη 
βλεπωσι και ωτα δια να μη ακουωσιν, εως της σημερον ημερας.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 2:10,11 και εν παση απατη της αδικιας μεταξυ των 
απολλυμενων, διοτι δεν εδεχθησαν την αγαπην της αληθειας δια να σωθωσι· 11 και 
δια τουτο θελει πεμψει επ' αυτους ο Θεος ενεργειαν πλανης, ωστε να πιστευσωσιν 
εις το ψευδος,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:18-23 Σεις λοιπον ακουσατε την παραβολην του σπειροντος. 
19 Παντος ακουοντος τον λογον της βασιλειας και μη νοουντος, ερχεται ο πονηρος 
και αρπαζει το εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου· ουτος ειναι ο σπαρθεις παρα την 
οδον. 20 Ο δε επι τα πετρωδη σπαρθεις, ουτος ειναι ο ακουων τον λογον και ευθυς 
μετα  χαρας  δεχομενος  αυτον·  21  δεν  εχει  ομως  ριζαν  εν  εαυτω,  αλλ'  ειναι 
προσκαιρος, οταν δε γεινη θλιψις η διωγμος δια τον λογον, ευθυς σκανδαλιζεται. 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. 23 Ο δε σπαρθεις επι την γην την καλην, ουτος ειναι ο ακουων τον λογον 
και  νοων·  οστις  και  καρποφορει  και  καμνει  ο  μεν  εκατον,  ο  δε  εξηκοντα,  ο  δε 
τριακοντα.

ΠΡΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Β΄  3:15,16  αλλ'  εως  σημερον,  οταν  αναγινωσκηται  ο 
Μωυσης, καλυμμα κειται επι της καρδιας αυτων· 16 οταν ομως επιστρεψη προς 
τον Κυριον, θελει αφαιρεθη το καλυμμα.

ΗΣΑΙΑΣ 30:28  και η πνοη αυτου ως ρευμα πλημμυριζον, φθανον εως μεσου του 
τραχηλου, δια να κοσκινιση τα εθνη εν τω κοσκινω της ματαιωσεως·  και θελει 
εισθαι  εις  τας  σιαγονας  των  λαων  χαλινος,  οστις  θελει  καμει  αυτους  να 
περιπλανωνται. 

ΩΣΗΕ 11:3-7  Εγω εδιδαξα ετι τον Εφραιμ να περιπατη, πιανων αυτον απο των 
βραχιονων αυτου· αλλα δεν εγνωρισαν οτι ιατρευον αυτους.  4  Εσυρα αυτους με 
σχοινια ανθρωπου, με δεσμους αγαπης· και ημην εις αυτους ως οι αφαιρουντες τον 
ζυγον επανωθεν των σιαγονων αυτων, και εθεσα τροφην εμπροσθεν αυτων. 5 Δεν 
θελει επιστρεψει εις την γην της Αιγυπτου, αλλ' ο Ασσυριος θελει εισθαι βασιλευς 
αυτου, διοτι δεν ηθελησαν να επιστραφωσι. 6 Και η ρομφαια θελει επιπεσει επι τας 
πολεις αυτου και θελει αναλωσει τους ισχυρους αυτου και καταφαγει, ενεκα των 
διαβουλιων αυτων.  7 Και ο λαος μου ειναι προσκεκολλημενος εις την αποστασιαν 
την κατ' εμου· αν και εκαλεσθησαν προς τον Υψιστον, ουδεις ομως υψωσεν αυτον.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:18 δια να ανοιξης τους οφθαλμους αυτων, ωστε 
να επιστρεψωσιν απο του σκοτους εις το φως και απο της εξουσιας του Σατανα 
προς  τον  Θεον,  δια  να λαβωσιν  αφεσιν  αμαρτιων  και  κληρονομιαν  μεταξυ  των 
ηγιασμενων δια της εις εμε πιστεως.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:24-26  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.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:17-19 Διοτι λεγεις οτι πλουσιος ειμαι και επλουτησα 
και δεν εχω χρειαν ουδενος, και δεν εξευρεις οτι συ εισαι ο ταλαιπωρος και ελεεινος 
και  πτωχος  και  τυφλος  και  γυμνος·  18  συμβουλευω σε  να αγορασης  παρ'  εμου 
χρυσιον  δεδοκιμασμενον  εκ  πυρος  δια  να  πλουτησης,  και  ιματια  λευκα  δια  να 
ενδυθης  και  να  μη  φανερωθη  η  αισχυνη  της  γυμνοτητος  σου,  και  χρισον  τους 
οφθαλμους σου με κολλουριον δια να βλεπης.  19  Εγω οσους αγαπω, ελεγχω και 
παιδευω· γενου λοιπον ζηλωτης και μετανοησον.

ΠΡΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Β΄  7:10  Διοτι  η  κατα  Θεον  λυπη  γεννα  μετανοιαν  προς 
σωτηριαν αμεταμελητον· η λυπη ομως του κοσμου γεννα θανατον.



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γʹ 18:37  επακουσον μου, Κυριε, επακουσον μου, δια να γνωριση ο 
λαος ουτος οτι συ Κυριος εισαι ο Θεος,  και συ επεστρεψας την καρδιαν αυτων 
οπισω.

ΠΡΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Β΄  4:4  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.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:11-15  Αυτη δε ειναι η παραβολη· Ο σπορος ειναι ο λογος του 
Θεου·  12  οι δε σπειρομενοι παρα την οδον ειναι οι ακουοντες,  επειτα ερχεται ο 
διαβολος και αφαιρει τον λογον απο της καρδιας αυτων, δια να μη πιστευσωσι και 
σωθωσιν. 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.  14  Το δε  πεσον  εις  τας  ακανθας,  ουτοι  ειναι 
εκεινοι  οιτινες  ηκουσαν,  και  υπο  μεριμνων  και  πλουτου  και  ηδονων  του  βιου 
υπαγουσι και συμπνιγονται και δεν τελεσφορουσι. 15 Το δε εις την καλην γην, ουτοι 
ειναι εκεινοι, οιτινες ακουσαντες τον λογον, κρατουσιν εν καρδια καλη και αγαθη 
και καρποφορουσιν εν υπομονη.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:11  Αλλα  δια  της  χαριτος  του  Κυριου  Ιησου 
Χριστου πιστευομεν οτι θελομεν σωθη καθ' ον τροπον και εκεινοι.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:13  διοτι εαν ζητε κατα την σαρκα, μελλετε να αποθανητε· 
αλλ' εαν δια του Πνευματος θανατονητε τας πραξεις του σωματος, θελετε ζησει.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


