Κεφ. 4ον….: τίτλοι κεφαλαίων των 4 Ευαγγελίων…..
Για να είναι εύκολη η ‘’σύγκριση’’ -- συσχετισμός των λόγων των κειμένων των 4 ευαγγελίων….,
των της Καινής Διαθήκης : Εκδόσεις ‘’Βιβλική Εταιρία’’…., στον κάθε αναγνώστη και δη τον κάθε μελετητή….,
/*/ …..σαφώς…., μόνον, απ’ τα…., τα από εδώ : 4ον και 4ον΄ κεφάλαια…., φωτοαντίγραφά –τους….! /*/
($( …..κι όπου, βέβαια, πραγματεύονται τα ίδια ---- ή και ‘’ίδια’’ ---- θέματα
οι, έστω, 4 ευαγγελιστές της Καινής Διαθήκης….,
αφού….. άλλα αναφέρονται και από τους 4….. άλλα, μόνον, από τους 3…..
κι άλλα, μόνον, από τους 2…., καθώς….. αρκετά τα αναφέρει, μόνον, 1….. )$)
έχουν βαλθεί, κι εδώ και ξεχωριστά, οι τίτλοι των εν λόγω θεμάτων….. ως αμέσως πιο κάτω….,
ώστε, και, να πιστοποιηθεί, το ίδιο εύκολα, και η αλήθεια και η ακρίβεια
των δικών μου ‘’συγκρίσεων’’ -- συσχετισμών….,
κυρίως, ως προς το τι / κι από ποιους και πόσους / αναφέρεται….!
Έτσι, λοιπόν, έχουμε….:
μαζί και στην ίδια σελίδα τα ανάλογα των Ματθαίου και Μάρκου….: Κεφ. 4ον΄: σελ. 1 έως 47….,
μαζί και στην ίδια σελίδα τα ανάλογα των Λουκά και Ιωάννη….: Κεφ. 4ον΄: σελ. 1΄ έως 38΄….,
τα δε υπόλοιπα ως εξής….:
Μάρκος….: Κεφ. 4ον΄: σελ. 48….,
Λουκάς / ‘’μαζί’’ και Μάρκος / ….: Κεφ. 4ον΄: σελ. 49 έως 62
και Ιωάννης….: Κεφ. 4ον΄: σελ. 63 έως 84….!
Μ’ αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο κι ό,τι αφορά στη θεματική των 4 ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης….,
συμπεριλαμβάνονται όλα –τους…., μη αφήνοντας ούτε καν μια σειρά ή λέξη τους εκτός….!
===========================================
Τα κατά..... Ματθαίον, Μάρκον, Λουκάν και Ιωάννην..... ευαγγέλια.
#1)
Γενεαλογία του Ιησού Χριστού.
Γενεαλογία του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 1 έως 17.
Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 23 έως 38.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------#2)
Γέννησις του Ιησού Χριστού.
Γέννησις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 18 έως 25.
Η γέννησις του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 1 έως 7.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------#3)
Η επίσκεψις των μάγων.
Η επίσκεψις των μάγων : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 1 έως 12.
[Μάρκος, ’’Λουκάς’’ και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
[Ο Λουκάς αναφέρεται σε επίσκεψη βοσκών....: Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 8 έως 21.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#4)
Η φυγή εις την Αίγυπτον.
Η φυγή εις την Αίγυπτον : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 13 έως 15.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------#5)

Η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ από τον Ηρώδην.
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Η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ από τον Ηρώδην : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 16 έως 18.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#6)
Επιστροφή από την Αίγυπτον.
Επιστροφή από την Αίγυπτον : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 19 έως 23.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------#7)
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του : Ματθαίος, κεφ. 3, εδ. 1 έως 12.
Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 1 έως 8.
Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του : Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 1 έως 20.
Πρόλογος : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 6 έως 15 και.....
Η μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστού : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 19 έως 28.
----------------------------------------------------------------------------------------#8)
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού.
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 3, εδ. 13 έως 17.
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 9 έως 11.
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 21 έως 22.
Η μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστή : Ιωάννου, κεφ. 1, εδ. 29 έως 34.
--------------------------------------------------------------------------------------------------#9)
Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού εις την έρημον.
Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού εις την έρημον : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 1 έως 11.
Ο πειρασμός : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 12 έως 13.
Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 1 έως 13.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#10)
Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας.
Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας :
Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 12 έως 16.
( Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει το έργον του : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 14 έως 15. )
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#11)
Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττη.
Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττη : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 17.
( Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει το έργον του : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 14 έως 15. )
[Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#12)
Ο Ιησούς Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητάς του.
Ο Ιησούς Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητάς του : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 18 έως 22.
Καλούνται οι πρώτοι μαθηταί : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 16 έως 20.
Κλήσις των πρώτων μαθητών : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 1 έως 11.
Οι μαθηταί του Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ιησούς : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 35 έως 51.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#13)

Ο Ιησούς Χριστός περιέρχεται την Γαλιλαίαν διδάσκων και θεραπεύων.
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Ο Ιησούς Χριστός περιέρχεται την Γαλιλαίαν διδάσκων και θεραπεύων :
Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 23 έως 25.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#14)
Η επί του Όρους Ομιλία.
Η επί του Όρους Ομιλία : Ματθαίος, κεφ.5, εδ.1 έως 12.
Μακαρισμοί και συμφοραί : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 20 έως 26.
[Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#15)
Διδάγματα από το αλάτι και το λυχνάρι.
Διδάγματα από το αλάτι και το λυχνάρι : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 13 έως 16.
Δίδαγμα από το λυχνάρι. Διδάγματα από το λυχνάρι :
Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 16 έως 18. Λουκάς, κεφ.11, εδ. 33 έως 36.
[Μάρκος και Ιωάννης: "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#16)
Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού.
Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού : Mατθαίος, κεφ. 5, εδ. 17 έως 20.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#17)
Οργή και φόνος.
Οργή και φόνος : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 21 έως 26.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#18)
Μοιχεία.
Μοιχεία : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 27 έως 32.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#19)
Όρκος και φιλαλήθεια.
Όρκος και φιλαλήθεια : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 33 έως 37.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#20)
Εκδίκησις.
Εκδίκησις : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 38 έως 42.
Η αγάπη προς τους εχθρούς : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 29, 30, 31, 34, 35, 36.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#21)
Η αγάπη και ο τέλειος χαρακτήρ.
Η αγάπη και ο τέλειος χαρακτήρ : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 43 έως 48.
Η αγάπη προς τους εχθρούς : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 27, 28, 32, 33.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#22)

Ελεημοσύνη εις τα κρυφά.
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Ελεημοσύνη εις τα κρυφά : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 1 έως 4.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#23)
Προσευχή εις τα κρυφά.
Προσευχή εις τα κρυφά : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 5 έως 8.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#24)
Η Κυριακή προσευχή.
Η Κυριακή προσευχή : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 9 έως 15.
Η Κυριακή προσευχή : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 1 έως 4.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#25)
Η νηστεία.
Η νηστεία : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 16 έως 18.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#26)
Ο αληθινός θησαυρός.
Ο αληθινός θησαυρός : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 19 έως 21.
Εναντίον της ανησυχίας και των μεριμνών : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 33, 34.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#27)
Φως και σκοτάδι.
Φως και σκοτάδι : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 22 έως 24.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#28)
Μέριμνα και εμπιστοσύνη εις τον θεόν.
Μέριμνα και εμπιστοσύνη εις τον Θεόν : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 25 έως 34.
Εναντίον της ανησυχίας και των μεριμνών : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 22 έως 32.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#29)
Περί κατακρίσεως του πλησίον.
Περί κατακρίσεως του πλησίον : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 1 έως 6.
Περί κατακρίσεως του πλησίον : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 37 έως 42.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#30)
Παρότρυνσις προς προσευχήν.
Παρότρυνσις προς προσευχήν : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 7 έως 11.
Εμμονή εις την προσευχήν και η επίσκεψις φίλου τα μεσάνυχτα : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 9 έως 13.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#31)
Ο χρυσός κανών.
Ο χρυσός κανών : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 12.
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[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ‘’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#32)
Οι δύο δρόμοι.
Οι δύο δρόμοι : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 13 έως 14.
Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 24.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#33)
Το γνήσιο και το ψεύτικο.
Το γνήσιο και το ψεύτικο : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 15 έως 20.
Περί κατακρίσεως του πλησίον : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 43 έως 45.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#34)
Λόγια και έργα.
Λόγια και έργα : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 21 έως 23.
Εκείνος που ακούει τον λόγον και τον εκτελεί : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 46 έως 49.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#35)
Τα δύο θεμέλια.
Τα δύο θεμέλια : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 24 έως 29.
Εκείνος που ακούει τον λόγον και τον εκτελεί : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 46 έως 49.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#36)
Θεραπεία λεπρού.
Θεραπεία λεπρού : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 1 έως 4.
Η θεραπεία λεπρού : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 40 έως 45.
Η θεραπεία του λεπρού : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 12 έως 16.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------#37)
Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου.
Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 5 έως 13.
Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 1 έως 10.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#38)
Θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου και άλλων.
Θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου και άλλων : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 14 έως 17.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει την πενθεράν του Σίμωνος και πολλούς άλλους :
Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 29 έως 34.
Η θεραπεία της πεθεράς του Σίμωνος και άλλων : Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 38 έως 44.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#39)
Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς.
Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 18 έως 22.
Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 57 έως 62.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------#40)
Το γαλήνεμα της τρικυμίας.
Το γαλήνεμα της τρικυμίας : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 23 έως 27.
Ο Ιησούς Χριστός σταματά την θύελλαν : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 35 έως 41.
Ο Ιησούς Χριστός κατασιγάζει την θύελλαν : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 22 έως 25.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#41)
Οι δαιμονισμένοι Γαδαρηνοί.
Οι δαιμονισμένοι Γαδαρηνοί : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 28 έως 34.
Ο δαιμονισμένος Γαδαρηνός θεραπεύεται : Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 1 έως 20.
Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γαδαρηνού : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 26 έως 39.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#42)
Θεραπεία παραλυτικού.
Θεραπεία παραλυτικού : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 1 έως 8.
Η θεραπεία παραλυτικού : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 1 έως 12.
Η θεραπεία του παραλυτικού : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 17 έως 26.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή της δεξαμενής Βηθεσδά :
Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 1 έως 18.
--------------------------------------------------------------------------------------------------#43)
Κλήσις του Ματθαίου.
Κλήσις του Ματθαίου : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 9 έως 13.
Η κλήσις του Λευί : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 13 έως 17.
Η κλήσις του Λευί : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 27 έως 32.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------#44)
Νηστεία.
Νηστεία : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 14 έως 17.
Περί νηστείας : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 18 έως 22.
Περί νηστείας : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 33 έως 39.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------#45)
Η κόρη του Ιαρείου και η αιμορροούσα.
Η κόρη του Ιαρείου και η αιμορροούσα : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 18 έως 26.
Η ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης :
Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 21 έως 43.
Η ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης :
Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 40 έως 56.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#46)
Οι δύο τυφλοί.
Οι δύο τυφλοί : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 27 έως 31.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------
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#47)
Ο βωβός δαιμονισμένος.
Ο βωβός δαιμονισμένος : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 32 έως 35.
Θεραπεία κωφαλάλου : Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 31 έως 37.
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------#48)
Η συμπόνια του Ιησού διά τον κόσμον.
Η συμπόνια του Ιησού διά τον κόσμον : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 36 έως 38 (10 : 1).
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#49)
Τα ονόματα των αποστόλων.
Τα ονόματα των αποστόλων : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 2 έως 6.
Ο Ιησούς Χριστός εκλέγει τους δώδεκα αποστόλους : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 13 έως 19.
Οι δώδεκα απόστολοι : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 13 έως 19.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#50)
Το κήρυγμα της βασιλείας.
Το κήρυγμα της βασιλείας : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 7 έως 15.
Η αποστολή των δώδεκα : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 7 έως 13.
Η αποστολή των δώδεκα : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 1 έως 6.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------#51)
Εντολή διά φρόνησιν και απλότητα.
Εντολή διά φρόνησιν και απλότητα : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 16 έως 25.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#52)
«Μη φοβάσθε».
«Μη φοβάσθε» : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 26 έως 36.
Ο Ιησούς Χριστός εφιστά την προσοχήν των μαθητών εις το ζήτημα της υποκρισίας.
Ο Ιησούς Χριστός ενθαρρύνει τους μαθητάς του : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 1 έως 3.
Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 4 έως 12.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#53)
Ο άξιος μαθητής.
Ο άξιος μαθητής : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 37 έως 42. ( Κεφ. 11, εδ. 1 ).
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#54)
Απορία του Ιωάννου του Βαπτιστού.
Απορία του Ιωάννου του Βαπτιστού : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 2 έως 15.
Ιωάννης ο Βαπτιστής : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 18 έως 30.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#55)
Παρομοίωσις της «γενεάς αυτής».
Παρομοίωσις της «γενεάς αυτής» : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 16 έως 19.
Ιωάννης ο Βαπτιστής : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 31 έως 35.
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[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#56)
Προλεγόμενα δεινά απίστων πόλεων.
Προλεγόμενα δεινά απίστων πόλεων : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 20 έως 24.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#57)
Ο απλός παιδικός νους.
Ο απλός παιδικός νους : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 25 έως 26.
Ευχαριστία του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 21.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#58)
Η αποστολή του Ιησού Χριστού.
Η αποστολή του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 27 έως 30.
Ευχαριστία του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 22 έως 24.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------#59)
Η τήρησις του Σαββάτου.
Η τήρησις του Σαββάτου : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 1 έως 8.
Διά την τήρησιν του Σαββάτου : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 23 έως 28.
Η τήρησις του Σαββάτου : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 1 έως 5.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#60)
Θεραπεία ανθρώπου με ξερό χέρι.
Θεραπεία ανθρώπου με ξερό χέρι : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 9 έως 13.
Η θεραπεία του ανθρώπου με το ξερό χέρι : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 1 έως 6.
Θεραπεία υδρωπικού την ημέραν του Σαββάτου και η τήρησις του Σαββάτου :
θεραπεία κάποιου με ξερό χέρι….: Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 1 έως 6 και Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 6 έως 12.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#61)
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού.
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 14 έως 21.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#62)
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά.
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά :
Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 22 έως 37.
Ο Ιησούς Χριστός αντικρούει την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά :
Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 20 έως 30.
Ο Ιησούς Χριστός αντικρούει την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά :
Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 14 έως 23.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#63)
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα.
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 38 έως 42.
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Προειδοποίησις εναντίον όσων ζητούν σημείον : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 29 έως 32.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#64)
Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωσιν.
Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωσιν : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 43 έως 45.
Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωσιν : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 24 έως 28.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------#65)
Οι πραγματικοί αδελφοί.
Οι πραγματικοί αδελφοί : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 46 έως 50.
Οι πραγματικοί αδελφοί : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 31 έως 35.
Οι πραγματικοί αδελφοί : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 19 έως 21.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#66)
Η παραβολή του σπορέως.
Η παραβολή του σπορέως : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 1 έως 9.
Η παραβολή του σπορέως : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 1 έως 9.
Η παραβολή του σπορέως : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 4 έως 8.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------#67)
Διατί μιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς.
Διατί μιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 10 έως 17.
Η παραβολή του σπορέως : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 10 έως 13.
Η παραβολή του σπορέως : Λουκάς : κεφ. 8, εδ. 9 έως 10.
[Ιωάννης : ‘’ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------#68)
Ερμηνεία της παραβολής του σπορέως.
Ερμηνεία της παραβολής του σπορέως : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 18 έως 23.
Η παραβολή του σπορέως : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 14 έως 20.
Η παραβολή του σπορέως : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 11 έως 15.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#69)
Η παραβολή των ζιζανίων.
Η παραβολή των ζιζανίων : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 24 έως 30.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ‘’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
------------------------------------------------------------------------------------------------#70)
Ο σπόρος σιναπιού και το προζύμι. ( παραβολαί. )
Ο σπόρος σιναπιού και το προζύμι ( παραβολαί ) : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 31 έως 36.
Διδάγματα από το λυχνάρι και τον σπόρον : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 21 έως 34.
Ο σπόρος σιναπιού και το προζύμι : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 18 έως 21.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#71)
Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων.
Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 37 έως 43.
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[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------#72)
Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ ( παραβολή ).
Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ ( παραβολή ) : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 44 έως 52.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#73)
Εις την Ναζαρέτ αρνούνται τον Χριστόν.
Εις την Ναζαρέτ αρνούνται τον Χριστόν : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 53 έως 58.
Εις την Ναζαρέτ δυσπιστούν εις τον Ιησούν : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 1 έως 6.
Ο Ιησούς εις την Ναζαρέτ : Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 14 έως 30.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------#74)
Θάνατος Ιωάννου του Βαπτιστού.
Θάνατος Ιωάννου του βαπτιστού : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 1 έως 12.
Ο Θάνατος του Ιωάννου του Βαπτιστού : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 14 έως 29.
Η απορία του Ηρώδη : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 7 έως 9.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#75)
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 13 έως 21.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 35 έως 44.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 10 έως 17.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 1 έως 14.
----------------------------------------------------------------------------------------------#76)
Ο Ιησούς περπατεί επάνω εις την θάλασσαν.
Ο Ιησούς περπατεί επάνω εις την θάλασσαν : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 22 έως 36.
Ο Ιησούς Χριστός περπατεί επάνω εις την θάλασσαν : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 45 έως 52.
Ο Ιησούς αναχωρεί μόνος και περπατεί επάνω εις την λίμνην : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 15 έως 21.
[Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#77)
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την επίκρισιν ότι παραβαίνει τας παραδόσεις.
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την επίκρισιν ότι παραβαίνει τας παραδόσεις :
Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 1 έως 20.
Ο Ιησούς Χριστός αποκρίνεται εις τας επικρίσεις ότι παραβαίνει τους τύπους του νόμου :
Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 1 έως 23.
[Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#78)
Θεραπεία μιας εθνικής κόρης.
Θεραπεία μιας εθνικής κόρης : Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 21 έως 28.
Θεραπεία μιας εθνικής κόρης : Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 24 έως 30.
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#79)
Πολλοί θεραπεύονται.
Πολλοί θεραπεύονται : Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 29 έως 39.
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Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 1 έως 10.
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#80)
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα.
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 1 έως 4.
Ο Ιησούς Χριστός επικρίνει την τύφλωσιν των μαθητών : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 11 έως 12.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#81)
Επιτίμησις της ολιγοπιστίας των μαθητών.
Επιτίμησις της ολιγοπιστίας των μαθητών : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 5 έως 12.
Ο Ιησούς Χριστός επικρίνει την τύφλωσιν των μαθητών : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 13 έως 21.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#82)
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 13 έως 20.
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 27 έως 29.
Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 18 έως 20.
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 67 έως 71.
------------------------------------------------------------------------------------------------------#83)
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 21 έως 23.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 30 έως 33.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 21 έως 22.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#84)
Κλήσις προς αυταπάρνησιν.
Κλήσις προς αυταπάρνησιν : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 24 έως 28.
Κλήσις εις αυταπάρνησιν : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 34 έως 38 και…..κεφ. 9, εδ. 1.
Κλήσις εις αυταπάρνησιν. Χωρίς αυταπάρνησιν δεν μπορεί κανείς να γίνη μαθητής :
Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 23 έως 27. Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 25 έως 35.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#85)
Η Μεταμόρφωσις.
Η Μεταμόρφωσις : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 1 έως 13.
Η Μεταμόρφωσις : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 2 έως 13.
Η Μεταμόρφωσις : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 28 έως 36.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#86)
Θεραπεία ενός σεληνιαζομένου παιδιού.
Θεραπεία ενός σεληνιαζομένου παιδιού : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 14 έως 21.
Θεραπεία δαιμονισμένου παιδιού : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 14 έως 29.
Η θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 37 έως 42.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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#87)
Ο Ιησούς και πάλιν προλέγει τον θάνατόν του.
Ο Ιησούς και πάλιν προλέγει τον θάνατόν του : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 22 έως 23.
Δεύτερη πρόρρησις του θανάτου του : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 30 έως 32.
Δευτέρα πρόρρησις του Ιησού Χριστού περί του θανάτου του : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 43 έως 45.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#88)
Ο Ιησούς πληρώνει τον φόρον.
Ο Ιησούς πληρώνει τον φόρον : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 24 έως 27.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#89)
Μάθημα ταπεινοφροσύνης.
Μάθημα ταπεινοφροσύνης : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 1 έως 5.
Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης και ανοχής : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 33 έως 41.
Ταπεινοφροσύνη και ανοχή : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 46 έως 50.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#90)
Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους.
Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 6 έως 11.
Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 42 έως 50.
Λόγοι του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 1 έως 10.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#91)
Η παραβολή του χαμένου προβάτου.
Η παραβολή του χαμένου προβάτου : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 12 έως 14.
Το χαμένο πρόβατο..... Η χαμένη δραχμή : Λουκάς, κεφ. 15, εδ. 1 έως 7...., 15 : 8 έως 10.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#92)
Πώς να φερώμεθα προς εκείνους που έχουν αμαρτήσει.
Πώς να φερώμεθα προς εκείνους που έχουν αμαρτήσει : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 15 έως 18.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#93)
Συμπροσευχή.
Συμπροσευχή : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 19 έως 20.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------#94)
Το καθήκον της συγγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου.
Το καθήκον της συγγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου :
Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 21 έως 35.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#95)
Περί διαζυγίου.
Περί διαζυγίου : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 1 έως 12.
Περί διαζυγίου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 1 έως 12.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------#96)
Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά.
Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 13 έως 15.
Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 13 έως 16.
Ο Ιησούς Χριστός ευλογεί τα μικρά παιδιά : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 15 έως 17.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#97)
Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν.
Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 16 έως 22.
Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 17 έως 22.
Η αιώνιος ζωή και τα εμπόδια από τα πλούτη : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 18 έως 23.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#98)
Τα μειονεκτήματα του πλούτου.
Τα μειονεκτήματα του πλούτου : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 23 έως 30.
Το εμπόδιον του πλούτου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 23 έως 31.
Η αιώνιος ζωή και τα εμπόδια από τα πλούτη : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 24 έως 30.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#99)
Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος.
Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 1 έως 16.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#100)
Διά τρίτην φοράν ο Ιησούς προλέγει τον θάνατόν του.
Διά τρίτην φοράν ο Ιησούς προλέγει τον θάνατόν του : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 17 έως 19.
Τρίτη πρόρρησις του θανάτου του : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 32 έως 34.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει διά τρίτην φοράν τον θάνατόν του : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 31 έως 34.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#101)
Αίτησις δι’ εγκόσμιον δόξαν.
Αίτησις δι’ εγκόσμιον δόξαν : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 20 έως 24.
Το αίτημα του Ιακώβου και του Ιωάννου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 35 έως 40.
Ο αληθινά μεγάλος : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 24.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------#102)
Ο αληθινά μεγάλος.
Ο αληθινά μεγάλος : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 25 έως 29.
Ο αληθινά μεγάλος : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 41 έως 45.
Ο αληθινά μεγάλος : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 25 έως 30.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#103)
Δύο τυφλοί αναβλέπουν.
Δύο τυφλοί αναβλέπουν : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 30 έως 34.
Η θεραπεία του τυφλού Βαρτιμαίου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 46 έως 52.
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Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχώ : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 35 έως 43.
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού : Ιωάννης, κεφ. 9, εδ. 1 έως 41.
--------------------------------------------------------------------------------------------------#104)
Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα.
Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 1 έως 11.
Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 1 έως 11.
Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 28 έως 40.
Η θριαμβευτική είσοδος εις τα Ιεροσόλυμα : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 12 έως 19.
---------------------------------------------------------------------------------------------------#105)
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 12 έως 17.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 15 έως 19.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 45 έως 48.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Ιωάννης, κεφ. 2, εδ. 13 έως 25.
------------------------------------------------------------------------------------------------------#106)
Η άκαρπη συκιά.
Η άκαρπη συκιά : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 18 έως 22.
Η άκαρπη συκιά. Η δύναμις της πίστεως : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 12 έως 14.
Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 20 έως 26.
Η παραβολή της άκαρπης συκιάς : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 6 έως 9.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#107)
Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται.
Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 23 έως 27.
Αμφισβητείται η εξουσία του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 27 έως 33.
Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 1 έως 8.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------#108)
Η παραβολή των δύο υιών.
Η παραβολή των δύο υιών : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 28 έως 32.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#109)
Η παραβολή του αμπελιού.
Η παραβολή του αμπελιού : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 33 έως 46.
Η παραβολή του αμπελιού : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 1 έως 12.
Η παραβολή του αμπελιού : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 9 έως 18.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------#110)
Η παραβολή των γάμων.
Η παραβολή των γάμων : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 1 έως 15.
Η παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνον : Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 15 έως 24.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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#111)
Περί καταβολής φόρου.
Περί καταβολής φόρου : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 16 έως 22.
Περί καταβολής δασμού εις τον Καίσαρα : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 13 έως 17.
Περί καταβολής φόρου : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 19 έως 26.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#112)
Περί αναστάσεως.
Περί αναστάσεως : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 23 έως 33.
Περί αναστάσεως : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 18 έως 27.
Περί αναστάσεως : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 27 έως 40.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#113)
Περί της μεγαλυτέρας εντολής.
Περί της μεγαλυτέρας εντολής : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 34 έως 40.
Περί της μεγαλυτέρας εντολής : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 28 έως 34.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#114)
Περί του Μεσσίου.
Περί του Μεσσίου : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 41 έως 46.
Ο Χριστός υιός του Δαυίδ : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 35 έως 37.
Είναι ο Ιησούς Χριστός υιός του Δαυίδ : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 41 έως 44.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#115)
Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους γραμματείς και Φαρισαίους.
Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους γραμματείς και Φαρισαίους : Ματθαίος, κεφ. 23, εδ. 1 έως 36.
Ποίοι οι γραμματείς : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 38 έως 40.
Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους Φαρισαίους και τους γραμματείς.
Κατάκρισις των γραμματέων : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 37 έως 54. Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 45 έως 47.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#116)
Ο Ιησούς Χριστός θρηνεί την τύχην της Ιερουσαλήμ.
Ο Ιησούς Χριστός θρηνεί την τύχην της Ιερουσαλήμ : Ματθαίος, κεφ. 23, εδ. 37 έως 39.
Θρήνος διά την Ιερουσαλήμ. Θρήνος του Ιησού Χριστού διά την Ιερουσαλήμ :
Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 34 έως 35. Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 41 έως 44.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#117) Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος :
Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 1 έως 31.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος :
Μάρκος, κεφ. 13, εδ. 1 έως 27.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ και την συντέλειαν του αιώνος.
Η έλευσις της βασιλείας : Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 5 έως 28. Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 20 έως 37.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#118)

Ανάγκη εγρηγόρσεως.
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Ανάγκη εγρηγόρσεως : Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 32 έως 44.
Ανάγκη εγρηγόρσεως : Μάρκος, κεφ. 13, εδ. 28 έως 37.
Ανάγκη εγρηγόρσεως. Η ανάγκη εγρηγόρσεως και ο πιστός οικονόμος :
Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 29 έως 38. Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 35 έως 40.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------#119)
Η παραβολή του φρονίμου και του κακού δούλου.
Η παραβολή του φρονίμου και του κακού δούλου : Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 45 έως 51.
Η ανάγκη εγρηγόρσεως και ο πιστός οικονόμος : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 41 έως 48.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#120)
Η παραβολή των δέκα παρθένων.
Η παραβολή των δέκα παρθένων : Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 1 έως 13.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#121)
Η παραβολή των ταλάντων.
Η παραβολή των ταλάντων : Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 14 έως 30.
Η παραβολή των μνων : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 11 έως 27.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#122)
Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως.
Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως : Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 31 έως 46.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#123)
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού.
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 1 έως 5.
Συνωμοσία προς θανάτωσιν του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 1 έως 2.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#124)
Ο Ιησούς Χριστός μυρώνεται εις Βηθανίαν.
Ο Ιησούς Χριστός μυρώνεται εις Βηθανίαν : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 6 έως 13.
Ο Ιησούς μυρώνεται εις Βηθανίαν : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 3 έως 9.
Η μύρωσις των ποδιών του Ιησού και η παραβολή των δύο χρεοφειλετών :
Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 36 έως 50.
Η Μαρία μυρώνει τον Ιησούν εις Βηθανίαν : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 1 έως 11.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#125)
Η προδοσία του Ιούδα.
Η προδοσία του Ιούδα : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 14 έως 16.
Η προδοσία του Ιούδα : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 10 έως 11.
Η προδοσία του Ιούδα : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 1 έως 6.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------#126)
Το τελευταίον δείπνον.
Το τελευταίον δείπνον : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 17 έως 30.
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Το τελευταίον δείπνον : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 12 έως 26.
Προετοιμασία διά το τελευταίον δείπνον. Το τελευταίον δείπνον : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 7 έως 13.
Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 14 έως 23.
Ο Ιησούς Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών. Ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει εκείνον
που θα τον παρέδιδε : Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 1 έως 20. Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 21 έως 30.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#127)
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον διασκορπισμόν των μαθητών.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον διασκορπισμόν των μαθητών : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 31 έως 35.
Ο Ιησούς προλέγει ότι θα τον απαρνηθούν οι μαθηταί : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 27 έως 31.
Προλέγεται η άρνησις του Πέτρου : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 31 έως 38.
Προλέγεται η άρνησις του Πέτρου : Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 36 έως 38.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#128)
Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή.
Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή : Ματθαίος, κεφ.26, εδ.36 έως 46.
Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 32 έως 42.
Γεθσημανή : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 39 έως 46.
Προσευχή του Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 17, εδ. 1 έως 26.
------------------------------------------------------------------------------------------------------#129)
Σύλληψις του Ιησού Χριστού.
Σύλληψις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 47 έως 56.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 43 έως 52.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 47 έως 53.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 1 έως 11.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#130)
Η δίκη του Ιησού Χριστού ενώπιον του αρχιερέως.
Η δίκη του Ιησού Χριστού ενώπιον του αρχιερέως : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 57 έως 68.
Ο Ιησούς Χριστός δικάζεται ενώπιον του αρχιερέως : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 53 έως 65.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των αρχιερέων. Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 66 έως 71.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 12 έως 14.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#131)
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν.
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 69 έως 75.
Ο Πέτρος αρνείται τον Ιησούν Χριστόν : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 66 έως 72.
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 54 έως 65.
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 15 έως 27.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#132)
Πιλάτος, Βαραββάς και Ιησούς.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου : Ματθαίος : κεφ. 27, εδ. 15 έως 26.
Ο Χριστός προ του Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου : Μάρκος : κεφ. 15, εδ. 6 έως 15.
Πιλάτος, Βαραββάς και Ιησούς : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 13 έως 25.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου, Ρωμαίου ηγεμόνος : Ιωάννης : κεφ. 18, εδ. 39 έως 40.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#134) Ο Ιησούς Χριστός παραδίδεται εις τον Ρωμαίον ηγεμόνα Πιλάτον :
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου.
Ο Ιησούς Χριστός παραδίδεται εις τον Ρωμαίον ηγεμόνα Πιλάτον :
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου :
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Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 1 έως 2 : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 11 έως 14.
Ο Χριστός προ του Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου : Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 1 έως 5.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των αρχιερέων.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου :
Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 66 έως 71. Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 1 έως 5.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου, του Ρωμαίου ηγεμόνος. Ο Πιλάτος ενδίδει
εις τους Ιουδαίους : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 28 έως 38. Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 1 έως 16.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#133)
Το τέλος του Ιούδα.
Το τέλος του Ιούδα : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 3 έως 10.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά. Λουκάς στις Π. Α, κεφ. 1, εδ. 18, 19….. ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#135)
Η σταύρωσις του Χριστού.
Η σταύρωσις του Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 27 έως 44.
Η σταύρωσις του Χριστού. Οι στρατιώται εμπαίζουν τον Χριστόν :
Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 21 έως 32. Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 16 έως 20.
Η σταύρωσις του Χριστού : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 26 έως 43.
Η σταύρωσις του Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 17 έως 24.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#136)
Θάνατος του Χριστού.
Θάνατος του Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 45 έως 56.
Θάνατος του Χριστού : Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 33 έως 41.
Θάνατος του Χριστού : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 44 έως 49.
Η σταύρωσις του Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 25 έως 30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------#137)
Ενταφιασμός του Χριστού.
Ενταφιασμός του Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 57 έως 66.
Ενταφιασμός του Χριστού : Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 42 έως 47.
Ενταφιασμός του Χριστού : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 50 έως 56.
Το κέντημα με την λόγχην και ο ενταφιασμός : Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 31 έως 42.
------------------------------------------------------------------------------------------------------#138)
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού.
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 1 έως 15.
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 1 έως 8.
Ο κενός τάφος : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 1 έως 12.
Το κενόν μνήμα. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την Μαρίαν :
Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 1 έως 9. Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 10 έως 18.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#139)
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους εις Γαλιλαίαν.
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους εις Γαλιλαίαν : Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 16 έως 20.
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 9 έως 20.
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 36 έως 49.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τους αποστόλους : Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 19 έως 23.
------------------------------------------------------------------------------------------------#180)
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την οδόν προς Εμμαούς.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την οδόν προς Εμμαούς : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 13 έως 35.
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Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 12 έως 13.
[Ματθαίος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#140) Ο Ιησούς Χριστός αποσύρεται διά να προσευχηθή και αναχωρεί από την Καπερναούμ.
Ο Ιησούς Χριστός αποσύρεται διά να προσευχηθή και αναχωρεί από την Καπερναούμ :
Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 35 έως 39.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#141)
Άλλαι θεραπείαι.
Άλλαι θεραπείαι : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 7 έως 12.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------#142)
Επάνοδος των αποστόλων.
Επάνοδος των αποστόλων : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 30 έως 34.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#143)
Θεραπείαι εις Γεννησαρέτ.
Θεραπείαι εις Γεννησαρέτ : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 53 έως 56.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#144)
Θεραπεία τυφλού της Βηθσαïδά.
Θεραπεία τυφλού της Βηθσαïδά : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 22 έως 26.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------#145)
Πρόλογος.
Πρόλογος : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 1 έως 4.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#146)
Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού.
Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 5 έως 25.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#147)
Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας.
Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 26 έως 38.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------#148)
Η παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο ύμνος της Μαρίας.
Η παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο ύμνος της Μαρίας : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 39 έως 56.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#149)
Η γέννησις του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο ύμνος του Ζαχαρία.
Η γέννησις του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο ύμνος του Ζαχαρία : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 57 έως 80.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#150)
Η παρουσίασις του Ιησού Χριστού εις τον ναόν.
Η παρουσίασις του Ιησού Χριστού εις τον ναόν : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 22 έως 24.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά.".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#151)
Ο Συμεών και το «νυν απολύεις».
Ο Συμεών και το «νυν απολύεις» : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 25 έως 35.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
#152)
Άννα η προφήτις.
Άννα η προφήτις : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 36 έως 38.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#153)
Τα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού.
Τα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 39 έως 52.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#154)
Η θεραπεία του δαιμονισμένου.
Η θεραπεία του δαιμονισμένου : Λουκάς, κεφ.4, εδ.31 έως 37.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δαιμονισμένον εις Καπερναούμ : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 21 έως 28.
[Ματθαίος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#155)
Η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν.
Η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 11 έως 17.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#156)
Αι γυναίκες που διακονούσαν τον Χριστόν.
Αι γυναίκες που διακονούσαν τον Χριστόν : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 1 έως 3.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#157)
Ιησούς Χριστός αναχωρεί εις Ιερουσαλήμ. Οι αφιλόξενοι Σαμαρείται.
Ο Ιησούς Χριστός αναχωρεί εις Ιερουσαλήμ. Οι αφιλόξενοι Σαμαρείται : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 51 έως 56.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#158)
Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων.
Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 1 έως 20.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#159)
Πώς αποκτάται η αιώνιος ζωή.
Πώς αποκτάται η αιώνιος ζωή : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 25 έως 29.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#160)
Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου.
Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 30 έως 37.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#161)
Η Μάρθα και η Μαρία.
Η Μάρθα και η Μαρία : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 38 έως 42.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#162)
Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου.
Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 13 έως 21.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#163)
Τα σημεία των καιρών.
Τα σημεία των καιρών : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 49 έως 59.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#164)
΄Εκκλησις προς μετάνοιαν.
΄Εκκλησις προς μετάνοιαν : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 1 έως 5.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#165)
Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου.
Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 10 έως 17.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#166)
Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην.
Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 22 έως 30.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#167)
Η έχθρα του Ηρώδη.
Η έχθρα του Ηρώδη : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 31 έως 33.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#168)
Ταπεινοφροσύνη και φιλοξενία.
Ταπεινοφροσύνη και φιλοξενία : Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 7 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#169)
Ο άσωτος υιός.
Ο άσωτος υιός : Λουκάς, κεφ. 15, εδ. 11 έως 32.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#170)
Ο άδικος διαχειριστής.
Ο άδικος διαχειριστής : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 1 έως 8.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#171)
Η καλή χρήσις του πλούτου.
Η καλή χρήσις του πλούτου : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 9 έως 13.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#172)
Επιτίμησις των Φαρισαίων.
Επιτίμησις των Φαρισαίων : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 14 έως 18.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#173)
Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος.
Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 19 έως 31.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#174)
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δέκα λεπρούς.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δέκα λεπρούς : Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 11 έως 19.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#175)
Ο άδικος κριτής.
Ο άδικος κριτής : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 1 έως 8.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#176)
Ο Φαρισαίος και ο τελώνης.
Ο Φαρισαίος και ο τελώνης : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 9 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#177)
Ο Ζακχαίος.
Ο Ζακχαίος : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 1 έως 10.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#178)
Το δίλεπτον της χήρας.
Το δίλεπτον της χήρας : Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 1 έως 4.
Η προσφορά της χήρας : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 41 έως 44.
[Ματθαίος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
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----------------------------------------------------------------------------------------------------#179)
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ηρώδη.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ηρώδη : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 6 έως 12.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#181)
Η ανάληψις.
Η ανάληψις : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 50 έως 53.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#182)
Πρόλογος.
Πρόλογος : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 1 έως 18.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#183)
Ο γάμος της Κανά.
Ο γάμος της Κανά : Ιωάννης, κεφ. 2, εδ. 1 έως 12.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#184)
Συνομιλία με τον Νικόδημον.
Συνομιλία με τον Νικόδημον : Ιωάννης, κεφ. 3, εδ. 1 έως 21.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#185)
Ο Ιωάννης εξακολουθεί να μαρτυρή περί του Ιησού Χριστού.
Ο Ιωάννης εξακολουθεί να μαρτυρή περί του Ιησού Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 3, εδ. 22 έως 36.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#186)
Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις.
Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις : Ιωάννης, κεφ. 4, εδ. 1 έως 42.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#187)
Θεραπεία του υιού του αξιωματούχου του βασιλέως εις την Γαλιλαίαν.
Θεραπεία του υιού του αξιωματούχου του βασιλέως εις την Γαλιλαίαν : Ιωάννης, κεφ. 4, εδ. 43 έως 54.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς: ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#188)
Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την εξάρτησίν του από τον Πατέρα.
Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την εξάρτησίν του από τον Πατέρα : Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 19 έως 29.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#189)
Η μαρτυρία περί του Χριστού.
Η μαρτυρία περί του Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 30 έως 47.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#190)
Ο όχλος επιθυμεί να ιδή σημεία.
Ο όχλος επιθυμεί να ιδή σημεία : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 22 έως 25.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#191)
Ο άρτος της ζωής.
Ο άρτος της ζωής : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 26 έως 58.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#192)
Διστακτικοί μαθηταί.
Διστακτικοί μαθηταί : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 59 έως 66.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#193)
Ο Ιησούς και οι αδελφοί του.
Ο Ιησούς και οι αδελφοί του : Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 1 έως 13.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#194)
Ο Ιησούς Χριστός διδάσκει εις την Ιερουσαλήμ ότι ήλθεν εκ του Θεού.
Ο Ιησούς Χριστός διδάσκει εις την Ιερουσαλήμ ότι ήλθεν εκ του Θεού : Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 14 έως 36.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#195)
Το ζωντανό νερό.
Το ζωντανό νερό : Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 37 έως 53.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------#196)
Η γυναίκα η συλληφθείσα επί μοιχεία.
Η γυναίκα η συλληφθείσα επί μοιχεία : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 1 έως 11.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------#197)
Το φως του κόσμου.
Το φως του κόσμου : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 12 έως 20.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#198)
Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων.
Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 21 έως 30.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------#199)
«Η αλήθεια θα σας ελευθερώση».
«Η αλήθεια θα σας ελευθερώση» : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 31 έως 59.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#200)
Ο βοσκός ο καλός.
Ο βοσκός ο καλός : Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 1 έως 21.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#201)
Ο Ιησούς Χριστός εις την εορτήν των εγκαινίων.
Ο Ιησούς Χριστός εις την εορτήν των εγκαινίων : Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 22 έως 30.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#202)
Εχθρότης των Ιουδαίων.
Εχθρότης των Ιουδαίων : Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 31 έως 42.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
------------------------------------------------------------------------------------------------#203)
Η ανάστασις του Λαζάρου.
Η ανάστασις του Λαζάρου : Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 1 έως 46.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#204)
Οι αρχιερείς σχεδιάζουν να θανατώσουν τον Χριστόν.
Οι αρχιερείς σχεδιάζουν να θανατώσουν το Χριστόν : Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 47 έως 57.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#205)
Η αίτησις των Ελλήνων.
Η αίτησις των Ελλήνων : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 20 έως 36.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#206)
Απιστία εις την Ιουδαίαν, αλλά και μερικοί κρυφοί μαθηταί.
Απιστία εις την Ιουδαίαν, αλλά και μερικοί κρυφοί μαθηταί : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 37 έως 43.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------#207)
Σύνοψις της δημοσίας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού.
Σύνοψις της δημοσίας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού : Ιωάννης, εδ. 12, εδ. 44 έως 50.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#208)
Η νέα εντολή της αγάπης.
Η νέα εντολή της αγάπης : Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 31 έως 35.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#209)
Ο δρόμος προς τον Πατέρα.
Ο δρόμος προς τον Πατέρα : Ιωάννης, κεφ. 14, εδ. 1 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#210)
Η υπόσχεσις της αποστολής του Πνεύματος.
Η υπόσχεσις της αποστολής του Πνεύματος : Ιωάννης, κεφ. 14, εδ. 15 έως 31.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------#211)
Το αμπέλι και τα κλήματα.
Το αμπέλι και τα κλήματα : Ιωάννης, κεφ. 15, εδ. 1 έως 16.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------#212)
Ο κόσμος και το Πνεύμα της αληθείας.
Ο κόσμος και το Πνεύμα της αληθείας : Ιωάννης, κεφ. 15, εδ. 17 έως 27.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#213)
Αποχαιρετιστήριοι λόγοι.
Αποχαιρετιστήριοι λόγοι : Ιωάννης, κεφ. 16, εδ. 1 έως 33.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#214)
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τον Θωμάν.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τον Θωμάν : Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 24 έως 29.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#216)
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται κοντά εις την λίμνην της Τιβεριάδος.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται κοντά εις την λίμνην της Τιβεριάδος : Ιωάννης, κεφ. 21, εδ. 1 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#217)
Τελευταίοι λόγοι του Ιησού Χριστού προς τον Πέτρον.
Τελευταίοι λόγοι του Ιησού Χριστού προς τον Πέτρον : Ιωάννης, κεφ. 21, εδ. 15 έως 23.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#215)

Ο σκοπός του παρόντος ευαγγελίου.

Ο σκοπός του παρόντος ευαγγελίου : Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 30 έως 31.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#218)
Επίλογος.
Επίλογος : Ιωάννης, κεφ. 21, εδ. 24 έως 25.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------Αλέξανδρος Ζήβας
===============================================

