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Es-Samed:
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan
El-Kâdir:
The All-Powerful
El-Muktedir:
Dilediği gibi tasarruf eden
El-Mukaddim:
Dilediğini, öne alan
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El-Muahhir:
Dilediğini sona alan
El-Evvel:
Ezeli olan
El-Âhir:
Ebedi olan
Ez-Zâhir:
Varlığı açık, aşikar olan
El-Bâtin:
Yüceliği gizli olan
El-Vâlî:
Bütün kainatı idare eden
El-Müteâlî:
Son derece yüce olan
El-Berr:
İyilik ve ihsan kaynağı
Et-Tevvâb:
Günahları bağışlayan
El-Müntekım:
Zalimlerin cezasını veren
El-Afüvv:
Affı çok olan
Er-Raûf:
Çok merhametli, pek şefkatli
Mâlik-ül-Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi
Zül-Celâli vel İkrâm: Celal, azamet ve
pek büyük ikram sahibi
El-Muksit:
Her işi birbirine uygun yapan
El-Câmi:
Mahşerde bir araya toplayan
El-Ganiyy:
Her türlü zenginlik sahibi
El-Mugnî:
Müstağni kılan, zengin eden
El-Mâni:
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Ed-Dârr:
Zarar verenleri yaratan
En-Nâfi:
Fayda veren şeyleri yaratan
En-Nûr:
Alemleri nurlandıran
El-Hâdî:
Hidayet veren
El-Bedî:
Eşsiz yaratan
El-Bâkî:
Varlığının sonu olmayan,
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El-Vâris:
Her şeyin asıl sahibi olan
Er-Reşîd:
Doğru yolu gösteren
Es-Sabûr:
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Kur’an’daki bulunan ama Esmaül-Hüsna’da
bulunmayan 16 eksik olan isim veya sıfatları:
El-Ahad: (Varlığında tek olan)
Işaya 45:21 / İhlas 112:1
El-Fatır: (Yeniden yaratan)
Esinleme
21:5 / Shura 42:11
f
El-Gafir: (Bağışlayıcı)
Mika 7:18 / Mumin 40:3
El-Galib: (Galip gelen)
Yuhanna 16:33 / Yusuf 12:21
El-Hallak: (Yaratan, var eden)
Esinleme 21:5 / Yasin 36:81
El-İlah: (Yüce, eşsiz olan)
Tesniye 10:17 / Bakara 2:163
El-Kahir: (Galip gelen)
Filipililer 3:21 / En’am 6:61
El-Kafi: (Kendisini ve yarattıklarına yeten)
Elçilerin İşleri 17:25 / Zumar 39:36
El-Karib: (Çok yakında olan)
Elçilerin İşleri 17:27 / Hud 11:61
El-Mevla: (Koruyup gözeten)
Süleyman’ın Meselleri 15:3 / Muhammad 47:11
El-Mubin: (Aşikar olan)
Romalılar 1:19-20 / Maide 5:15
El-Muhit: (Herşeyi kuşatan)
Romalılar 8:38-39 / Fussilat 41:54
El-Müstean: (Yardım ve destek istenen)
Mezmur 46;1 / Yusuf 12:18
En-Nasir: (Yardım eden)
Mezmur 23:4 / Nisa 4:45
Er-Rab: (Tekâmülü programlayıp yöneten)
Mezmur 118:27 / Meryem 19:64-65
Esh-Şakir: (Şükredenleri duyup ödüllendiren)
Luka 6:35 / Bakara 2:158

1.
Allah:
Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan
münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine
olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi.
İsimlerin sultanı.
Tekvin 1:1.....Başlangıçta
Tanrı göğü ve yeri yarattı.
f
Çıkış 3:13-15.....13. Musa şöyle karşılık verdi:
“İsraillilere gidip, ‘Beni size atalarınızın
Tanrısı gönderdi’ dersem, ‘Adı nedir?’ diye
sorabilirler. O zaman ne diyeyim?” 14. Tanrı,
“Ben Benim” dedi, “İsraillilere de ki, ‘Beni size
Ben Benim diyen gönderdi.’ 15. “İsraillilere de
ki, ‘Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahimin
Tanrısı, İshakın Tanrısı ve Yakupun Tanrısı Yahve
gönderdi.’ Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar
boyunca böyle anılacağım.”
Yuhanna 1:1-2 & 14.....1. Başlangıçta Söz vardı. Söz
Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı. 2. Başlangıçta
O, Tanrıyla birlikteydi. 14. Söz, insan olup aramızda
yaşadı. Onun yüceliğini -Babadan gelen, lütuf ve
gerçekle dolu biricik Oğulun yüceliğini- gördük.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fatih 1:1.....Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Bakara 2:255.....Allah'tan başka ilah yok.
Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O,
kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne
kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var,
yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda,
bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir!
O, insanların önden gönderdiklerini de bilir,
arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun
bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında,
hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü,
gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin
ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez.
Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O,
büyüklüğü sınırsızdır.
İhlas 112:2.....Allah'tır; Samed'dir/tüm
ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların
yöneldiği tek kuvvettir!

2.
Er-Rahmân:
Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet
irade buyuran. Sevdiğini, sevmediğini ayırd
etmeyerek tekmil mahlukatına sayısız ni'metler veren.
Çıkış 34:6-7.....6. Musanın önünden geçerek, ‹‹Ben
RABbim›› dedi,
f ‹‹RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen,
sevgisi engin ve sadık Tanrı. 7. Binlercesine sevgi
gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım.
Sayılar 14:18.....RAB tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz;
babaların işlediği suçun hesabını üçüncü, dördüncü kuşak
çocuklarından sorar.
Mezmur 52:8.....Ama ben Tanrının evinde yeşeren
zeytin ağacı gibiyim, Sonsuza dek Tanrının
sevgisine güvenirim.
Mezmur 145:8..... RAB lütufkâr ve sevecendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
Hoşea 6:3-4.....3. RABbi tanıyalım, RABbi tanımaya
gayret edelim. O tan gibi şaşmadan doğacak, Yağmur
gibi, toprağı sulayan son yağmur gibi bize
gelecektir. 4. Tanrı şöyle diyor: Ey Efrayim, ne
yapayım sana? Ey Yahuda, sana ne yapayım? Sevginiz
sabah sisine benziyor, Erkenden uçup giden çiy gibi.
Mika 7:19.....Bize yine acıyacaksın,
Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında.
Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın.
Efesliler 2:4-5.....Ama merhameti bol olan Tanrı
bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü
olduğumuz halde, bizi Mesihle birlikte yaşama
kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fatiha 1:1-3.....1. Rahman ve Rahîm Allah'ın
adıyla. 2. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. 3.
Rahman'dır, Rahîm'dir O.
Zuhruf 43:45.....Senden önce gönderdiğimiz
resullerimize sor: Rahman'dan başka ibadet
edilecek tanrılar yapmış mıyız?
Rahman 55:1-3.....1. O Rahman, 2. O öğretti
Kur'an'ı, 3. O yarattı insanı.

3.
Er-Rahîm:
Pek ziyade merhamet edici, verdiği ni'metleri iyi
kullananları daha büyük ve ebedi ni'metler vermek
süretiyle mükafatlandıran. Ahirette, müminlere
sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.
Mezmur 111:4.....RAB
unutulmayacak harikalar yaptı,
f
O sevecen ve lütfedendir.
Mezmur 145:8.....RAB lütufkâr ve sevecendir, Tez
öfkelenmez, sevgisi engindir.
Yeremyanın Mersiyeleri 3:22.....RABbin sevgisi
hiç tükenmez, Merhameti asla son bulmaz;
sayesinde yok olmadık.
Matta 9:36.....Kalabalıkları görünce onlara
acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve
perişandılar.
Romalılar 9:15......Çünkü Musaya şöyle diyor:
“Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, Acıdığıma
acıyacağım.”
İbraniler 5:12....Bilgisizlere, yoldan sapanlara
yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de
zayıflıklarla kuşatılmıştır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:37.....Bunun üzerine Âdem, Rabbinden
bazı kelimeler öğrenip belledi de O'na yöneldi. O
da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de O,
evet O, Tevvâb'dır, tövbeleri cömertçe kabul
eder; Rahîm'dir, rahmetini cömertçe yayar.
Bakara 2:128..... "Rabbimiz! Bizi, sana teslim
olmuş iki müslüman/Allah'a teslim olan kıl.
Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet
oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim
tövbemizi kabul et! Sen, evet sen, Tevvâb'sın,
tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahîm'sin,
rahmetini cömertçe yayarsın."
Bakara 2:143.....Şu da bir gerçek ki, Allah
öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok
merhametlidir.
Haşr 59:22.....Öyle Allah ki O, tanrı yok O'ndan
başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman
O, Rahîm O.

4.
El-Melik:
Bütün kainatın sahibi, mutlak sürette hükümdarı.
O, bütün mevcudatın padişahı ve idare edicisidir.
Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi. Mülkün,
kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
İşaya 43:15.....Kutsalınız,
İsrailin Yaratıcısı,
f
Kralınız RAB benim.››
Zekarya 9:9..... Ey Siyon kızı, sevinçle coş!
Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın!
O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet,
sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!
Luka 23:2-3.....2. Onu şöyle suçlamaya başladılar:
‹‹Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük.
Sezara vergi ödenmesine engel oluyor, kendisinin de
Mesih, yani bir kral olduğunu söylüyor.›› 3. Pilatus
İsaya, ‹‹Sen Yahudilerin Kralı mısın?›› diye sordu.
İsa, ‹‹Söylediğin gibidir›› yanıtını verdi.
Yuhanna 18:36..... İsa, ‹‹Benim krallığım bu dünyadan
değildir›› diye karşılık verdi.
1 Timoteyus 1:17.....Onur ve yücelik sonsuzlara
dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek
Tanrının olsun!
1 Timoteyus 6:15..... Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek
sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın
görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesihi belirlenen
zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza
dek Onun olsun! Amin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taha 20:114.....O Melik/o hak hükümdar olan
Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi
tamamlanmadan önce, Kur'an hakkında aceleci olma.
Şöyle de: "Rabbim, ilmimi artır!"
Haşr 59:23..... Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan
gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz,
Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak
koşmalarından yücedir, arınmıştır.
Cuma 62:1..... Göklerdekiler ve yerdekiler o
Melik, o Kuddûs, o Azîz, o Hakîm Allah'ı tespih
ediyor.

5.
El-Kuddûs:
Hatadan, gafletten, acz'den ve her tür eksiklikten
çok uzak, pek temiz. Tüm kutsallıkların kutsadığı
tüm varlığın tesbih edip yücelttiği. Tüm
yüceliklerle donanmış olan. Her noksanlıktan uzak
ve her türlü takdıse layık olan. Kutsal olan.

f

Levililer 11:44-45.....44. Tanrınız RAB benim.
Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım.
Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi
kirletmeyin. 45. Tanrınız olmak için sizi Mısırdan
çıkaran RAB benim. Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.
Levililer 19:2.....İsrail topluluğuna de ki,
Kutsal olun, çünkü ben Tanrınız RAB kutsalım.
Mezmur 99:5.....Yüceltin Tanrımız RABbi,
Ayaklarının sönünde tapının! O kutsaldır.
İşaya 6:3.....Her Şeye Egemen RAB Kutsal, kutsal,
kutsaldır.
Habakkuk 1:12.....Ya RAB, kutsal Tanrım,
Öncesizlikten beri var olan sen değil misin?
Luka 1:35, 46 & 49.....35. Çünkü Güçlü Olan,
benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
Yuhanna 17:11.....Ben artık dünyada değilim, ama
onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal
Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki,
bizim gibi bir olsunlar.
Elçilerin İşleri 2:27.....Çünkü sen canımı ölüler
diyarına terk etmeyeceksin, Kutsalının çürümesine
izin vermeyeceksin.
Elçilerin İşleri 3:14..... Kutsal ve adil Olanı
reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz.
İbraniler 7:26..... Böyle bir başkâhinimiz -kutsal, suçsuz,
lekesiz, günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere
çıkarılmış bir başkâhinimiz- olması uygundur.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuma 62:1.....Göklerdekiler ve yerdekiler o Melik, o
Kuddûs, o Azîz, o Hakîm Allah'ı tespih ediyor.
Haşr 59:23..... Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan
gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin,
Azîz, Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak
koşmalarından yücedir, arınmıştır.

6.
Es-Selâm:
Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, Her
türlü tehlikelerden selamete çıkaran. O, bütün
eksikliklerden uzaktır. Esenlik, barış ve mutluluğun
nasıl sağlanacağını gösteren.
1 Krallar 2:33.....RAB,
Davuta, soyuna, ailesine ve
f
tahtına sonsuza dek esenlik verecektir.
Mezmur 29:11.....RAB halkına güç verir, Halkını
esenlikle kutsar!
İşaya 9:6.....Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize
bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında
olacak. Onun adı Harika Öğütçüfı, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
İşaya 26:3..... Sana güvendiği için düşüncelerinde
sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun.
1 Corintliler 14:33.....Çünkü Tanrı karışıklık değil,
esenlik Tanrısıdır. Kutsalların bütün topluluklarında
böyledir.
Galatyalılar 5:22.....ÛRuhun ürünüyse sevgi, sevinç,
esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk
ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.
Efesliler 2:14.....Çünkü Mesihin kendisi barışımızdır.
Kutsal Yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte
etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki
engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı.
2 Selanikliler 3:16..... Esenlik kaynağı olan Rabbin
kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin.
İbraniler 13:20..... Esenlik veren Tanrı,
koyunların büyük Çobanını, Rabbimiz İsayı sonsuza
dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.
2 Yuhanna 1:3.....Baba Tanrıdan ve Babanın Oğlu
İsa Mesihten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de
gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haşr 59:23*.....Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan
gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz,
Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak
koşmalarından yücedir, arınmıştır.
Not: “*” işaret kullandığımızda, demek ki Kuran-ı
Kerim içinde, bu sıfatı, ancak bu ayette geçmektedir.

7.
El-Mü'min:
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi
tasarruf eden. İnsana bir takım emanetler bırakan.
Güven veren, iman sunan, emin kılan, koruyan.
Kendisine iman edenlerle yakın ilişkiler içinde olan.
Tesniye 7:9.....
Kendisinden nefret edenlere ise
f
üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir. RAB
kendisinden nefret edene karşılık vermekte
gecikmeyecek.
Mezmur 36:5.....Ya RAB, sevgin göklere,
Sadakatin gökyüzüne erişir.
Mezmur 40:10..... Zaferini içimde gizlemem,
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.
Mezmur 92:1-3.....1. Ya RAB, sana şükretmek, Ey
Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 2. Sabah
sevgini, Gece sadakatini, 3. On telli sazla, çenk ve
lirle duyurmak ne güzel!
1 Selanikliler 5:24..... Sizi çağıran Tanrı
güvenilirdir; bunu yapacaktır.
2 Timotyus 2:13.....Biz sadık kalmasak da, O sadık
kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.
İbraniler 10:23..... Açıkça benimsediğimiz umuda
sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir.
İbraniler 12:2.....Gözümüzü imanımızın öncüsü ve
tamamlayıcısı İsaya dikelim. O kendisini bekleyen
sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme
katlandı ve Tanrının tahtının sağında oturdu.
1 Yuhanna 1:9..... Ama günahlarımızı itiraf edersek,
güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp
bizi her kötülükten arındıracaktır.
Esinleme 19:11..... Bundan sonra göğün açılmış
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm.
Binicisinin adı Sadık ve Gerçektir. Adaletle
yargılar, savaşır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haşr 59:23*..... Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan
gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz,
Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak
koşmalarından yücedir, arınmıştır.

8.
El-Muheymin:
Her şeyi görüp gözeten. Her şeye şahit olan, her
şeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip
saklayan. Hükmü altında tutan. Yarattıklarının,
kendisi tarafından belirlenen ölçülere
uygunluğunu denetleyen.

f

Tesniye 28:7.....RAB size saldıran düşmanlarınızı
önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan
saldıracak, ama önünüzden yedi yoldan kaçacaklar.
Mezmur 32:7-8.....7. Eski günleri anımsayın;
Çoktan geçmiş çağları düşünün. Babanıza sorun,
size anlatsın, Yaşlılarınız size açıklasın. 8.
Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip
insanları böldüğünde, ulusların sınırlarını
İsrailoğullarının sayısına göre belirledi.
Mezmur 36:6....Doğruluğun ulu dağlara benzer,
Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.
İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.
Mezmur 91:11..... Çünkü Tanrı meleklerine buyruk
verecek, Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.
Mezmur 121:7-8.....7. RAB her kötülükten seni
korur, Esirger canını. 8. Şimdiden sonsuza dek
RAB koruyacak gidişini, gelişini.
Süleyman’ın Meselleri 2:8..... Adil olanların
adımlarını korur, Sadık kullarının yolunu gözetir.
1 Korintliler 10:13..... Herkesin karşılaştığı
denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız.
Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde
denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için
denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.
2 Timoteyus 4:18.....Rab beni her kötülükten
kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine
ulaştıracak. Sonsuzlara dek Ona yücelik olsun! Amin.
2 Selanikliler 3:3..... Ama Rab güvenilirdir. O sizi
pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haşr 59:23*.....Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan
gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz,
Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak
koşmalarından yücedir, arınmıştır.

9.
El-Azîz:
Mağlub edilmesi mümkün olamayan ve galip gelen.
O mutlak galibiyetin yegane sahibidir. İzzet
sahibi, her şeye galip olan. Kudret ve onurun
kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.
Tekvın 17:1.....Avram
doksan dokuz yaşındayken
f
RAB ona görünerek, ‘Ben Her Şeye Gücü Yeten
Tanrıyım’ dedi, ‘Benim yolumda yürü, kusursuz ol.’
Mezmur 132:1-2.....1. Ya RAB, Davutun hatırı için,
Çektiği bütün zorlukları, 2. Sana nasıl ant içtiğini,
Yakupun güçlü Tanrısına adak adadığını anımsa:
İşaya 49:26.....Sana zulmedenlere kendi etlerini
yedireceğim, Tatlı şarap içmiş gibi kendi
kanlarıyla sarhoş olacaklar. Böylece bütün
insanlar bilecek ki seni kurtaran RAB benim;
Kurtarıcın, Yakup'un Güçlüsü benim.
Luka 1:49..... Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük
işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
2 Korintliler 6:18.....Her Şeye Gücü Yeten Rab
Diyor, “Size Baba olacağım, Siz de oğullarım,
kızlarım olacaksınız.”
Koloseliler 2:10..... Siz de her yönetim ve hükümranlığın
başı olan Mesihte doluluğa kavuştunuz.
Esinleme 1:8.....Var olan, var olmuş ve gelecek
olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, ‹‹Alfa ve
Omega Benim›› diyor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nisa 4:158..... Tam aksine, Allah onu kendisine
yükseltti. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.
Tevbe 9:71..... Mümin erkeklerle mümin kadınlar
birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği
belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği
belirlenenden sakındırırlar. Namazı/duayı yerine
getirirler, zekâtı verirler. Allah'a ve resulüne
itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir.
Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.
Haşr 59:23*..... Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan
gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin,
Azîz, Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak
koşmalarından yücedir, arınmıştır.

10.
El-Cebbâr:
Kırılanları onaran, eksiklikleri tamamlayan.
Mutlak ıslah ve kahredici O'dur. Azamet ve kudret
sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Yapılmasına
karar verdiği şeyi, dilediğinde zorla yaptıran.
Tekvın 17:1.....
Avram doksan dokuz yaşındayken
f
RAB ona görünerek, “Ben Her Şeye Gücü Yeten
Tanrıyım” dedi, “Benim yolumda yürü, kusursuz ol.”
Çıkış 3:19-20..... 19. Ama biliyorum, güçlü bir
el zorlamadıkça Mısır Kralı gitmenize izin
vermeyecek. 20. Elimi uzatacak ve aralarında
şaşılası işler yaparak Mısırı cezalandıracağım. O
zaman sizi salıverecek.
Eyub 42:1-2..... 1. O zaman Eyüp RABbi şöyle
yanıtladı: 2. Senin her şeyi yapabileceğini
biliyorum, Hiçbir amacına engel olunmaz.
Yeremya 32:17 & 27.....17. Ey Egemen RAB! Büyük
gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın.
Yapamayacağın hiçbir şey yok. 27. Bütün insanlığın
Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey?
Matta 19:26.....İsa onlara bakarak, “İnsanlar
için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey
mümkündür” dedi.
1 Korintliler 9:16..... Müjdeyi yayıyorum diye
övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla
yükümlüyüm. Müjdeyi yaymazsam vay halime!
2 Korintliler 5:14.....Bizi zorlayan, Mesihin
sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü;
öyleyse hepsi öldü.
Esinleme 19:6..... Ardından büyük bir
kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü gök
gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim.
“Haleluya!” diyorlardı. “Çünkü Her Şeye Gücü
Yeten Rab Tanrımız Egemenlik sürüyor.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hashr 59:23*..... Öyle Allah ki O, ilah yok
O'ndan gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin,
Müheymin, Azîz, Cebbâr, Mütekebbir. Allah,
onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.

11.
El-Mütekebbir:
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren,
büyüklenen, yücelik. Azamet ve Kibriyasında O
tektir. Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre,
böbürlenmeye sapanları hizaya getiren. Kibirli.
Mezmur 101:5.....Yok
ederim dostunu gizlice
f
çekiştireni, Katlanamam tepeden bakan, gururlu
insana.
Süleyman’ın Meselleri 6:16-17..... 16. RABbin nefret
ettiği altı şey, İğrendiği yedi şey vardır:
17. Gururlu gözler...
Süleyman’ın Meselleri 16:18.....Gururun ardından
yıkım, Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.
Süleyman’ın Meselleri 21:4.....Küstah bakışlar ve
kibirli yürek Kötülerin çırası ve günahıdır.
Matta 11:29.....Boyunduruğumu yüklenin, benden
öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu,
alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.
Yakub 4:6.....Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama
alçakgönüllülere lütfeder.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lokman 31:18....."Kibirlenerek insanlardan yüzünü
çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah,
kurula kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez."
Zümer 39:60..... Allah'a yalan isnat edenleri, kıyamet
günü yüzleri simsiyah halde görürsün. Kibirliler için
cehennemde bir barınak mı yok!
Hadid 57:23.....Böyle yapılmıştır ki, elinizden çıkana
üzülüp ümitsizliğe düşmeyesiniz ve Allah'ın size
verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah,
kendini beğenip övünenlerin hiçbirini sevmez.
Hashr 59:23..... Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan
gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin,
Azîz, Cebbâr, Mütekebbir.
Not: Bu isim, “kibirli” anlamında Kitab-ı
Mukaddes’te geçerli bir sıfat sayılmaz çünkü
Allah kibirli değildir. Allah Kibirlilere karşı
durur ve Allah kibirli olanlardan nefret eder.
Kibir bır günah sayılır.

12.
El-Hâlik:
Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp
geçireceği halleri, hadiseleri tayin ve tesbit
eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden.
Kainatı yaratan var edici O'dur.
Tekvın 1:1.....
Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri
f
yarattı.
Mezmur 95:6.....Gelin, tapınalım, eğilelim,
Bizi yaratan RABbin önünde diz çökelim.
Vaiz 12:1.....Bu yüzden zor günler gelmeden,
“Zevk almıyorum” diyeceğin yıllar yaklaşmadan,
Güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan ve
yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden,
gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa.
İşaya 40:28..... Bilmiyor musun, duymadın mı?
Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, ne
yorulur ne de zayıflar, Onun bilgisi kavranamaz.
Esinleme 4:11.....Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği,
saygı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen
yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En’am 6:102.....Rabbiniz Allah işte budur! İlah
yok O'ndan başka. Her şeyin yaratıcısıdır,
Haalik'tir O. O'na kulluk/ibadet edin! O her şeye
Vekîl'dir.
Ra’d 13:16..... De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi
kim?" De ki: "Allah." De ki: "O'nun yanında başka
evliya mı/destekçiler mi edindiniz? Bunlar
kendilerine bile yarar sağlayıp zarar verme
gücünde değiller." De ki: "Körle gören yahut
karanlıklarla ışık bir olur mu? Yoksa Allah'a,
tıpkı O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar
buldular da yaratış/yaratılanlar kendileri için
benzeşir hale mi geldi?" De ki: "Allah'tır her
şeyi yaratan, O'dur Vâhid ve Kahhâr olan."
Zumar 39:62.....Allah Haalik'tir, her şeyin
yaratıcısıdır. Her şey üzerine Vekil olan da O'dur.
Haşr 59:24.....Allah'tır O! Haalik, Bâri',
Musavvir'dir O! En güzel isimler/Esmâül Hüsna
O'nundur.

13.
El-Bâri:
Eşyayı ve her şeyin eza ve cihazını birbirine
uygun ve yumuşak başlı ılımlı bir halde yaratan.
Var eden, varoluşu kotarıp yöneten. Her şeyi
kusursuz ve uyumlu yaratan.
Tekvin 1:21.....Tanrı
büyük deniz canavarlarını,
f
sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli
varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.
Eyub 35:10.....Ama kimse, ‘Nerede Yaratıcım Tanrı?’
demiyor; O Tanrı ki, gece bize ezgiler verir.
Mezmur 102:25..... Çok önceden attın dünyanın
temellerini, Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.
Süleyman’ın Meselleri 22:2..... Zenginle yoksulun
ortak yönü şu: Her ikisini de RAB yarattı.
İşaya 40:28.....Bilmiyor musun, duymadın mı?
Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, Ne
yorulur ne de zayıflar, Onun bilgisi kavranamaz.
İşaya 45:9.....Kendine biçim verenle çekişenin
vay haline! Kil, topraktan yapılmış çömlek
parçası, Kendisine biçim verene, “Ne yapıyorsun?
Yarattığın nesnenin tutacağı yok” diyebilir mi?
Yuhanna 1:1-3..... 1. Başlangıçta Söz vardı. 2.
Söz Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı. 3. Her
şey Onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir
şey Onsuz olmadı.
Romalılar 1:25.....Tanrıyla ilgili gerçeğin
yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa
tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek
övülmeye layıktır! Amin.
İbraniler 1:1-2.....1. Bu son çağda da her şeye
mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı
kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haşr 59:24..... Allah'tır O! Haalik, Bâri',
Musavvir'dir O! Azîz'dir O, Hakîm'dir.
Mulk 67:3..... Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi
gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ın yaratışında /
yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık,
çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir
çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?

14.
El-Musavvir:
Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet
veren. Varlıklara şekil, renk ve desen veren.
Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.
Tekvin 2:7..... RAB Tanrı Ademi topraktan yarattı
ve burnunaf yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem
yaşayan varlık oldu.
Mezmur 90:2.....Dağlar var olmadan, daha evreni
ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa
dek Tanrı sensin.
İşaya 44:24.....Sizi kurtaran, Size rahimde biçim
veren RAB diyor ki, “Her şeyi yaratan,
Gökleri yalnız başına geren, Yeryüzünü tek başına
seren, Sahte peygamberlerin belirtilerini boşa
çıkaran, Falcılarla alay eden, Bilgeleri geri
çeviren, Bilgilerini saçmalığa dönüştüren,
Kulunun sözlerini yerine getiren, Ulaklarının
peygamberlik sözlerini gerçekleştiren...
Yeruşalim için, ‘Yeniden kurulacak,’ Tapınak
için, ‘Temeli atılacak’ diyen RAB benim.”
İşaya 45:18.....Çünkü gökleri yaratan RAB,
dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,
üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye
biçimlendiren RAB -Tanrı Odur- şöyle diyor:
“RAB benim, başkası yok.”
Romalılar 9:20..... Ama, ey insan, sen kimsin ki
Tanrıya karşılık veriyorsun? “Kendisine biçim
verilen, biçim verene, ‘Beni niçin böyle yaptın’
der mi?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haşr 59:24..... Allah'tır O! Haalik, Bâri',
Musavvir'dir O! En güzel isimler/Esmâül Hüsna
O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nu
tespih eder. Azîz'dir O, Hakîm'dir.
Mülk 67:3..... Birbiriyle uyum ve ahenk içinde
yedi gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ın
yaratışında / yarattıklarında herhangi bir
uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir
kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık
görüyor musun?

15.
El-Gaffâr:
Mağfireti en çok. Çok bağışlayıcıdır.
Dilediğinden, günahları beklenmedik şekilde
affeden. Günahları örten ve çok mağfiret eden.
Nehemiah 9:17.....Söz dinlemek istemediler,
aralarındaf yaptığın harikaları unuttular.
Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına
dönmek için kendilerine bir önder bularak
başkaldırdılar. Ama sen bağışlayan, iyilik yapan,
acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin bir
Tanrısın. Onları terk etmedin.
2 Tarihler 7:14.....adımla çağrılan halkım
alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder,
kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım,
günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa
kavuşturacağım.
Mezmur 86:15..... Oysa sen, ya Rab, Sevecen,
lütfeden, tez öfkelenmeyen, Sevgisi ve sadakati
bol bir Tanrısın.
İşaya 55:7.....Kötü kişi yolunu, fesatçı
düşüncelerini bıraksın; RABbe dönsün, merhamet
bulur, Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır.
Matta 6:14.....Başkalarının suçlarını bağışlarsanız,
göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.
Luka 5:20-21.....20. İsa onların imanını görünce,
“Dostum, günahların bağışlandı” dedi. 21. Din
bilginleriyle Ferisiler, “Tanrıya küfreden bu adam
kim? Tanrıdan başka kim günahları bağışlayabilir?”
diye düşünmeye başladılar.
1 Yuhanna 1:9..... Ama günahlarımızı itiraf edersek,
güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı
bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taha 20:82.....Ve ben, tövbe eden, inanan, hayra
ve barışa yönelik iş yapıp sonra da düzgün bir
biçimde yol alan kimseye karşı, gerçekten çok
affediciyim, Gaffâr'ım.
Nuh 71:10..... Ve şöyle dedim: "Rabbinizden af
dileyin! O, bağışlamayı çok sevendir."
Matta 9:2 & 5; /

16.
El-Kahhâr:
Her şeye, her istediğini yapacak sürette galib ve
hakim olan. Bütün mahlukatı kudret elinde aciz
ve zelil kılıcıdır; istediğini yapma gücüne
sahiptir. Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan
inkarcıları kahrı altında ezen.

f

Mezmur 47:2-3.....2. Ne müthiştir yüce RAB,
Bütün dünyanın ulu Kralı. 3. Halkları altımıza,
Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
Mezmur 94:1.....Ya RAB, öç alıcı Tanrı,
Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı!
Romalılar 3:5..... Ama bizim haksızlığımız
Tanrının adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa, ne
diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum: Gazapla
cezalandıran Tanrı haksız mı?
2 Selanıklıler 1:6-8.....Tanrı adil olanı
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile
karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün
bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü
melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak.
Rabbimiz İsa, Tanrıyı tanımayanları ve kendisiyle
ilgili Müjdeye uymayanları cezalandıracak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yusuf 12:39....."Ey benim zından arkadaşlarım!
Parçalara bölünüp fırkalaşmış rabler mi daha
hayırlıdır, Vâhid ve Kahhâr olan Allah mı?"
Ra’d 13:16-17.....De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi
kim?" De ki: "Allah." De ki: "O'nun yanında başka
evliya mı/destekçiler mi edindiniz? Bunlar
kendilerine bile yarar sağlayıp zarar verme
gücünde değiller." De ki: "Körle gören yahut
karanlıklarla ışık bir olur mu? Yoksa Allah'a,
tıpkı O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar
buldular da yaratış/yaratılanlar kendileri için
benzeşir hale mi geldi?" De ki: "Allah'tır her
şeyi yaratan, O'dur Vâhid ve Kahhâr olan."
Mumin 40:16..... O gün onlar ortaya çıkarlar. Hiçbir
şeyleri Allah'a gizli kalmaz. Kimindir bugün
mülk/saltanat? O Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ın!

17.
El-Vehhâb:
Çeşit çeşit ni'metleri kullarına bağışlayıp
duran. Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve
sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.
Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.
Mezmur 84:11.....Çünkü
RAB Tanrı bir güneş, bir
f
kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe
yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
Vaiz 2:26.....Çünkü Tanrı bilgiyi, bilgeliği,
sevinci hoşnut kaldığı insana verir. Günahkâra
ise, yığma, biriktirme zahmeti verir;
biriktirdiklerini Tanrı'nın hoşnut kaldığı
insanlara bıraksın diye. Bu da boş ve rüzgarı
kovalamaya kalkışmakmış.
Matta 7:7-8 & 11.....7. Dileyin, size verilecek;
arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size
açılacaktır. 8. Çünkü her dileyen alır, arayan
bulur, kapı çalana açılır. 11. Sizler kötü
yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel
armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki
Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel
armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?
Romalılar 8:32..... Öz Oğlunu bile esirgemeyip
Onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, Onunla
birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?
Yakub 1:5.....İçinizden birinin bilgelikte eksiği
varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren
Tanrıdan istesin; kendisine verilecektir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:8..... Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve
güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup
eğriltme ve bize katından bir rahmet bağışla!
Sen, yalnız sen Vahhâb'sın, bol bol bağışta
bulunansın.
Sad 38:9..... Yoksa Azîz, Vahhâb olan Rabbinin
rahmetinin hazineleri onların katında mı?
Sad 38:35..... Şöyle yakardı: "Rabbim, affet
beni! Benden sonra kimseye yaraşmayacak bir
mülk/saltanat ver bana! Kuşkusuz sensin, evet
sensin Vahhâb!

18.
Er-Rezzâk:
Yaradılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan
eden. Yarattığı tüm varlıkların rızıklarını bol
bol veren. Bütün mahlükatın rızkını veren ve
ihtiyacını karşılayan.
Tekvin 2:15-16.....15.
RAB Tanrı Aden bahçesine
f
bakması, onu işlemesi için Ademi oraya koydu. 16.
Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini
yiyebilirsin” diye buyurdu.
Tesniye 2:7.....Tanrınız RAB el attığınız her
işte sizi kutsadı. Bu geniş çölde dolanıp
durduğunuz sürece sizi korudu. Tanrınız RAB
geçirdiğiniz bu kırk yıl boyunca sizlerleydi ve
hiçbir eksiğiniz olmadı.
Tesniye 10:17-18.....17. Çünkü Tanrınız RAB,
tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbidir. O kimseyi
kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli
Tanrıdır. 18. Öksüzlerin, dul kadınların hakkını
gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek,
giyecek sağlar.
Mezmur 23:1.....RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.
Mezmur 136:25.....Bütün canlılara yiyecek verene,
Sevgisi sonsuzdur;
Matta 6:31-33.....31. “Öyleyse, ‘Ne yiyeceğiz?’ ‘Ne
içeceğiz?’ ya da ‘Ne giyeceğiz?’ diyerek
kaygılanmayın. 32. Uluslar hep bu şeylerin peşinden
giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara
gereksinmeniz olduğunu bilir. 33. Siz öncelikle
Onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin,
o zaman size bütün bunlar da verilecektir.
Yuhanna 6:35..... İsa, “Yaşam ekmeği Benim. Bana
gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman
susamaz” dedi.
Filipililer 4:19.....Tanrım da her ihtiyacınızı
kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir
biçimde karşılayacaktır.
------------------------------------------------Zariyat 51:58*.....Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk'tır,
bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn'dir,
güçlü ve dayanıklıdır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19.
El-Fettâh:
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan
kurtaran. Zorlukları giderip hayır kapılarını ve
dua edenlerin dua kapısını açıcıdır. Fetih ve
zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan. Açan.
Luka 24:32 f& 45.....32. Onlar birbirine, “Yolda
kendisi bizimle konuşurken ve Kutsal Yazıları bize
açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu,
değil mi?” dediler. 45. Bundan sonra Kutsal Yazıları
anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.
Yuhanna 10:9.....Kapı Benim. Bir kimse benim
aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar
ve otlak bulur.
Yuhanna 14:6.....İsa, “Yol, gerçek yasam Benim”
dedi. “Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez.”
Elçilerin İşleri 4:12.....Başka hiç kimsede kurtuluş
yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi
kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.
1 Timoteyus 2:5.....Çünkü tek Tanrı ve Tanrıyla
insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan
olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş
bulunan Mesih İsadır. Uygun zamanda verilen
tanıklık budur.
Esinleme 3:7-8.....7. Filadelfyadaki kilisenin
meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davutun
anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin
kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi
şöyle diyor: 8. Yaptıklarını biliyorum. İşte
önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı
koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum; yine de
sözüme uydun, adımı yadsımadın.
Esinleme 5:2-9.....2. Yüksek sesle, “Tomarı
açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?” diye
seslenen güçlü bir melek de gördüm… 5. “İşte,
Yahuda oymağından gelen Aslan, Davutun Kökü galip
geldi. Tomarı ve yedi mührünü O açacak.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sebe 34:26*.....De ki: "Rabbimiz hepimizi bir
araya toplayacak, sonra da aramızı hak ile
ayıracak. O'dur Fettâh, O'dur Alîm."

20.
El-Alîm:
Her şeyi çok iyi bilen. Tüm bilgilerin kaynağı olan,
her şeyi gereğince bilen. Gizli açık, geçmiş,
gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.
O bütün eşyanın en ince taraflarını bilendir.
1 Samuel 2:3.....Artık
büyük konuşmayın,
f
Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü RAB
her şeyi bilen Tanrıdır; Odur davranışları tartan.
Mezmur 139:4.....Daha sözü ağzıma almadan,
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.
Yeremya 17:10.....“Ben RAB, herkesi davranışlarına,
Yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için
Yüreği yoklar, düşünceyi denerim.”
İbraniler 4:13.....Tanrının görmediği hiçbir
yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz
Tanrının gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.
1 Yuhanna 3:19-20.....Böylelikle gerçeğe ait
olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman
suçlarsa, Tanrının önünde onu yatıştıracağız.
Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her
şeyi bilir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:29.....O Allah'tır ki, yeryüzündekilerin
tümünü sizin için yarattı. Sonra göğe saltanat
kurdu da onları yedi gök halinde düzenledi. O
Alîm'dir, her şeyi çok iyi bilir.
Bakara 2:115.....Doğu da batı da yalnız
Allah'ındır. O halde nereye dönerseniz orada
Allah'ın yüzü vardır. Allah Vâsi'dir, varlığı
sürekli genişletip büyütür; Alîm'dir, her şeyi en
iyi biçimde bilir.
En’am 6:13.....Gecenin ve gündüzün içinde yer
alan her şey O'nundur. O, Semî'dir, her şeyi
duyar; Alîm'dir, her şeyi bilir.
Nur 24:32.....İçinizden bekârları/dulları, bir de
erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan
durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul
iseler, Allah onları lütfundan zenginleştirir.
Allah Vâsi'dir, Alîm'dir.

21.
El-Kâbıd:
Sıkan, daraltan. Eceli gelenlerin ruhlarını
alıcıdır. Dilediğine darlık veren, sıkan,
daraltan. Allah'ın, her şeyi sonsuz kudreti
altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, her
şeyi emri altına alıp tutan en yüce varlık.

f

Tesniye 32:39.....Artık anlayın ki, ben, evet ben
Oyum, Benden başka tanrı yoktur! Öldüren de,
yaşatan da, Yaralayan da, iyileştiren de benim.
Kimse elimden kurtaramaz.
2 Krallar 19:28.....Bana duyduğun öfkeden,
Kulağıma erişen küstahlığından ötürü halkamı
burnuna, gemimi ağzına takacak, seni geldiğin
yoldan geri çevireceğim.
1 Samuel 2:6-7.....6. RAB öldürür de diriltir de,
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 7. O kimini
yoksul, kimini varsıl kılar; Kimini alçaltır,
kimini yükseltir.
Eyub 1:21.....Dedi ki, “Bu dünyaya çıplak geldim,
çıplak gideceğim. RAB verdi, RAB aldı, RABbin
adına övgüler olsun!”
Mezmur 139:5.....Beni çepeçevre kuşattın, Elini
üzerime koydun.
Hezekiel 31:15.....Egemen RAB şöyle diyor: Sedir
ağacı ölüler diyarına indiği gün, ona yas
tutsunlar diye derin su kaynaklarını kapattım.
Irmaklarını durdurdum, gür sularının önünü
kestim. O ağaç yüzünden Lübnanı karanlığa boğdum,
bütün orman ağaçlarını kuruttum.
Markos 13:20....Rab o günleri kısaltmamış
olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab,
seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o
günleri kısaltmıştır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:245*..... Kim var Allah'a güzel bir
şekilde borç verecek? Ve Allah böyle birinin
verdiğini birçok kez katlayarak artıracaktır.
Allah, kabz haliyle kısar, bast haliyle açıp
genişletir. Ve yalnız O'na döndürülürsünüz.

22.
El-Bâsıt:
Dilediği mahlukuna ruh ve hayat vericidir.
Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
1 Samuel 2:7.....O kimini yoksul, kimini varsıl
kılar; Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
2 Samuel 22:37.....Bastığım
yerleri genişletirsin,
f
burkulmaz bileklerim.
1 Tarihler 4:10.....Yabes, İsrailin Tanrısına,
“Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!” diye
yakardı, “Elin üzerimde olsun, beni kötülükten
koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim.” Tanrı onun
yakarışını duydu.
Mezmur 119:32.....İçime huzur verdiğin için
Buyrukların doğrultusunda koşacağım.
İşaya 26:15.....Ulusu çoğalttın, ya RAB,
Evet, ulusu çoğalttın ve yüceltildin.
Her yönde ülkenin sınırlarını genişlettin.
İşaya 40:22.....Gökkubbenin üstünde oturan RABdir,
yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri
perde gibi geren, oturmak için çadır gibi kuran Odur.
İşaya 42:5.....Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü
ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk,
orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,
Yuhanna 10:10.....Hırsız ancak çalıp öldürmek ve
yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol
yaşama sahip olsunlar diye geldim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Isra 17:30.....Hiç kuşkusuz Rabbin, dilediğine
rızkı açar da kısar da. O, kullarını görüyor,
onlardan haber alıyor.
Ankebut 29:62.....Allah, kullarından dilediğine
rızkı açıp yayar da ölçülü verip kısar da. Allah
her şeyi çok iyi bilir.
Rum 30:37.....Görmediler mi Allah, dilediğine
rızkı genişçe veriyor, dilediğine kısıyor. İnanan
bir topluluk için bunda elbette ibretler vardır.
Shura 42:12.....Kim var Allah'a güzel bir şekilde
borç verecek? Ve Allah böyle birinin verdiğini
birçok kez katlayarak artıracaktır.

23.
El-Hâfıd:
Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Kullarından
bazılarının derecesini indiricidir. Allah'ın,
emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen,
büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları rezil,
perişan eden. Dereceleri alçaltan.

f

Tesniye 8:2 & 16.....2. Tanrınız RABbin sizi kırk yıl
boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın!
Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne
olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak
sınadı. 16. Atalarınızın bilmediği man ile sizi çölde
doyurdu. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı. Öyle ki,
sonunda üzerinize iyilik gelsin.
İşaya 2:12.....Çünkü Her Şeye Egemen RAB o gün
Kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri
alçaltacak;
Hezekiel 21:26.....Egemen RAB şöyle diyor: Sarığı
çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak.
Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak.
Daniel 4:37.....Ben Nebukadnessar Göklerin
Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü
bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur;
kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.
Matta 23:12.....Kendini yücelten alçaltılacak,
kendini alçaltan yüceltilecektir.
1 Petrus 5:5-6.....5. Ey gençler, siz de
ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize
karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü, “Tanrı
kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere
lütfeder.” 6. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için,
Tanrının kudretli eli altında kendinizi alçaltın.
Yakup 4:6.....Yine de bize daha çok lütfeder. Bu
nedenle Yazı şöyle diyor: “Tanrı kibirlilere
karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vakıa 56:1-3..... 1.O beklenen müthiş olay
olduğunda, 2.Yoktur onun oluşunu yalanlayacak. 3.
Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
Tin 95:5.....Sonra da onu düşüklerin en
düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.

24.
Er-Râfi:
Yukarı kaldıran, yükselten. Yüceliğin sahibi ve tüm
yüceliklerin dağıtıcısı olan. Dilediğini, dilediği
makam ve yüceliğe çıkaran. Şeref verip yükselten.
1 Krallar 2:1 & 9.....1. RAB İlyası kasırgayla
göklere çıkarmadan
önce, İlyas ile Elişa Gilgaldan
f
ayrılıp yola çıkmışlardı. 9. Karşı yakaya geçtikten
sonra İlyas Elişaya, “Söyle, yanından alınmadan
önce senin için ne yapabilirim?” dedi. Elişa, “İzin
ver, senin ruhundan iki pay miras alayım” diye
karşılık verdi.
1 Samuel 2:7-8.....7. O kimini yoksul, kimini varsıl
kılar; Kimini alçaltır, kimini yükseltir. 8. Düşkünü
yerden kaldırır, yoksulu çöplükten çıkarır;
Soylularla oturtsun ve kendilerine onur tahtını miras
olarak bağışlasın diye. Çünkü yeryüzünün temelleri
RABbindir, O dünyayı onların üzerine kurmuştur.
Eyub 5:8-11....8. Oysa ben Tanrıya yönelir,
davamı Ona bırakırdım. 9. Anlayamadığımız büyük
işler, sayısız şaşılası işler yapan Odur. 10.
Yeryüzüne yağmur yağdırır, tarlalara sular gönderir.
11. Düşkünleri yükseltir, yaslıları esenliğe çıkarır.
Hezekiel 21:26.....Egemen RAB şöyle diyor: Sarığı
çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak.
Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak.
Luka 14:11.....Kendini yücelten herkes
alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.
Yakub 1:9.....Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle,
zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü
zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En’am 6:83.....İşte bunlar, kavmine karşı
İbrahim'e verdiğimiz kanıtlardır. Dilediklerimizi
derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin
Hakîm'dir, Alîm'dir.
Mumin 40:15.....O Refî'dir, dereceleri
yükseltendir; arşın sahibidir. Buluşma günü
hakkında uyarmak için emrinden olan Rûh'u
kullarından dilediğine indirir.
Vakia 56:3.....Kimini alçaltır, kimini yükseltir.

25.
El-Mu’ız:
İzzet veren, ağırlayan. Dilediği kulunu dünyada
mal ve evlatla, ahiretteyse Cennet ve Cemaliyle
aziz kılıcıdır. Dilediğini aziz eden, izzet veren.
İzzet ve ikrâm edici, şeref sahibi.
1 Samuel 2:7.....O
kimini yoksul, kimini varsıl
f
kılar; Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
1 Samuel 2:30.....Bu nedenle İsrailin Tanrısı RAB
şöyle diyor: ‘Gerçekten, ailen ve atanın soyu
sonsuza dek bana hizmet edecekler demiştim.’ Ama
şimdi RAB şöyle buyuruyor: Bu benden uzak olsun!
Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama
beni saymayan küçük düşürülecek.
1 Tarihler 29:11-12.....11. Ya RAB, büyüklük,
güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve
yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir,
ya RAB! Sen her şeyden yücesin. 12. Zenginlik ve
onur senden gelir. Her şeye egemensin. Güç ve
yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve
güçlendirmek senin elindedir.
Mezmur 84:11.....Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir
kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe
yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
Mezmur 147:6.....RAB mazlumlara yardım eder,
Kötüleri yere çalar.
Matta 23:12.....Kendini yücelten alçaltılacak,
kendini alçaltan yüceltilecektir.
Yuhanna 12:26.....Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan
gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada
olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.
Romalılar 2:9-11.....9. Kötülük eden herkese önce Yahudiye, sonra Yahudi olmayana- sıkıntı ve
elem verecek; iyilik eden herkese -yine önce
Yahudiye, sonra Yahudi olmayana- yücelik,
saygınlık, esenlik verecektir. 11. Çünkü Tanrı
insanlar arasında ayrım yapmaz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:26*.....Dilediğini yüceltip aziz edersin,
dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve
nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin.

26.
El-Müzil:
Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir kılan.
Alçaltan.
2 Tarihler 28:19.....RAB İsrail Kralı Ahaz
yüzünden Yahuda halkını bu ezik duruma
düşürmüştü.
f Çünkü Ahaz Yahudayı günaha özendirmiş
ve RABbe ihanet etmişti.
Eyub 5;11-13.....11. Düşkünleri yükseltir,
Yaslıları esenliğe çıkarır. 12. Kurnazların
oyununu bozar, düzenlerini gerçekleştiremesinler
diye. 13. Bilgeleri kurnazlıklarında yakalar,
düzenbazların oyunu son bulur.
Eyub 40:11-12.....11. Gazabının ateşini saç,
Gururluya bakıp onu alçalt. 12. Gururluya bakıp
onu çökert, kötüleri bulundukları yerde ez.
Hezekiel 21:26.....Egemen RAB şöyle diyor: Sarığı
çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak.
Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak.
Daniel 4:37.....Ben Nebukadnessar Göklerin
Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü
bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur;
kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.
Luka 1:51-52.....51. Bileğiyle büyük işler yaptı;
Gururluları yüreklerindeki kuruntularla
darmadağın etti. 52. Hükümdarları tahtlarından
indirdi, Sıradan insanları yükseltti.
Luka 14:11.....Kendini yücelten herkes
alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.
Yakub 1:9-10.....Düşkün olan kardeş kendi
yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle
övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup
gidecek.
Yakub 4:6.....Yine de bize daha çok lütfeder. Bu
nedenle Yazı şöyle diyor: “Tanrı kibirlilere
karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:26*..... Dilediğini yüceltip aziz
edersin, dilediğini alçaltıp zelil kılarsın.
İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her
şeye kadirsin."

27.
Es-Semi:
Her şeyi bütün incelikleriyle işiten. En iyi
şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.
İşiten, işitme kuvvetine sahip olan ve işitme
gücünü verendir.
Çıkış 4:11.....
RAB, Kim ağız verdi insana? dedi,
f
İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan
kim? Ben değil miyim?
Çıkış 22:23 & 27.....23. Yerseniz, bana feryat
ettiklerinde onları kesinlikle işitirim. 27.
ZÇünkü tek örtüsü abasıdır, ancak onunla
örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? Bana feryat
ederse işiteceğim, çünkü ben iyilikseverim.
Mezmur 94:9.....¸ Kulağı yaratan işitmez mi?
Göze biçim veren görmez mi?
Süleyman’ın Meselleri 15:29.....RAB kötülerden
uzak durur, oysa doğruların duasını duyar.
Yuhanna 9:31.....¸Tanrının, günahkârları
dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine tapan
ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler.
1 Yuhanna 5:14.....Tanrının önünde güvenimiz şu
ki, Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:127.....İbrahim'in, İsmail'le birlikte,
o evin ana duvarlarını yükselterek şöyle
yakardıkları zamanı da an: "Rabbimiz, bizden
gelen niyazları kabul buyur; sen, evet sen,
Semî'sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alîm'sin,
her şeyi çok iyi bilirsin."
En’am 6:13..... Gecenin ve gündüzün içinde yer
alan her şey O'nundur. O, Semî'dir, her şeyi
duyar; Alîm'dir, her şeyi bilir.
Enfal 8:17.....Siz öldürmediniz onları, Allah
öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın,
Allah attı. İnananları kendisinden güzel bir
imtihanla denemek için yaptı bunu. Allah;
işitendir, bilendir.
Hucurat 49:1.....Ey iman edenler! Allah'ın ve
resulünün önüne geçmeyin! Allah'tan korkun! Allah
gerçekten çok iyi duyan ve gereğince bilendir.

28.
El-Basîr:
Her şeyi gören. Her şeyi görüp gözetleyicidir.
Gizli açık, her şeyi en iyi gören. Görme gücünün
kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi her yönüyle
eksiksiz gören, yaratıklarına da görme duyusunu veren.
1 Tarihlerf 28:9.....Sen, ey oğlum Süleyman,
babanın Tanrısını tanı. Bütün yüreğinle ve
istekle Ona kulluk et. Çünkü RAB her yüreği
araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar.
Eğer Ona yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama
Onu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.
Mezmur 33:13-15.....13. RAB göklerden bakar,
Bütün insanları görür. 14. Oturduğu yerden,
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler. 15. Herkesin
yüreğini yaratan, Yaptıkları her şeyi tartan Odur.
Mezmur 66:7.....Kudretiyle sonsuza dek egemenlik
sürer, Gözleri ulusları süzer; Başkaldıranlar
gurura kapılmasın! Sela.
Yeremya 23:24.....Kim gizli yere saklanır da
Onu görmem? diyor RAB, Yeri göğü doldurmuyor
muyum? diyor RAB.
İbraniler 4:13.....Tanrının görmediği hiçbir
yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz
Tanrının gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nisa 4:58.....Şu bir gerçek ki, Allah size
emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve
insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle
hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne
güzel öğüt veriyor. Allah Semî'dir, çok iyi
duyar; Basîr'dir, çok iyi görür.
Hajj 22:61 & 75.....61. İşte böyle. Allah geceyi
gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine
sokar. Allah Semî'dir, Basîr'dir. 75. Allah,
meleklerden de resuller seçer, insanlardan da.
Şüphesiz ki, Allah Semî' ve Basîr'dir.
Mujadila 58:1..... Allah, ikinizin karşılıklı
konuşmasını işitir. Çünkü Allah en iyi işiten, en
iyi görendir.
İnşikak 84:15.....Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.

29.
El-Hakem:
Hükmeden, hakkı yerine getiren. Hükmün mutlak
sahibidir. Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
Hikmetle hükmeden. Hüküm koyan, emir veren,
varlıklar hakkında hükmünü tamamen icra eden.
Tekvin 18:25.....Senden
uzak olsun bu. Haklıyı,
f
haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında
haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün
dünyayı yargılayan adil olmalı.
Mezmur 96:12-13.....Bayram etsin kırlar ve
üzerindekiler! O zaman RAB'bin önünde bütün orman
ağaçları sevinçle haykıracak. Çünkü O geliyor!
Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle,
Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
Yuhanna 5:22.....Baba kimseyi yargılamaz, bütün
yargılama işini Oğula vermiştir.
Elçilerin İşleri 10:42.....Tanrı tarafından
ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin
kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık
etmemizi buyurdu.
2 Timoteyus 4:1.....Tanrının ve dirilerle ölüleri
yargılayacak olan Mesih İsanın önünde, Onun
gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum:
Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu
görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek
ikna et, uyar, isteklendir.
1 Petrus 4:5.....Onlar, ölüleri de dirileri de
yargılamaya hazır olan Tanrıya hesap verecekler.
Esinleme 19:11.....Bundan sonra göğün açılmış
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm.
Binicisinin adı Sadık ve Gerçektir. Adaletle
yargılar, savaşır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hajj 22:69.....Allah, tartışmakta olduğunuz
konuda kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
Mu’min 40:48.....Böbürlenen takım şöyle konuşur:
"Gerçek şu ki, hepimiz ateşin içindeyiz. Allah,
kullar arasında hüküm vermiş."
Tin 95:8..... Allah, yargıçların en güzel hüküm
vereni değil mi?
x

30.
El-Adl:
Gerçek adaletin sahibidir. Her işi ve her şeyi
layıkıyla yapan. Herkese hakkını veren, koyduğu
âdil hükümleriyle zulme razı olmayan, zulmü ve
zâlimi sevmeyen. Mutlak adil, çok adaletli.
Tekvin 18:25.....bütün
dünyanın Hakimi adalet
f
yapmaz mı?
Tesniye 32:4.....Kayadır, onun işi tamdır; Çünkü
bütün yolları haktır; Sadakat Allahıdır, ve
haksızlık etmez, sadık ve doğru olan odur.
Mezmur 19:9..... RAB korkusu paktır, sonsuza dek
kalır, RABbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.
Mezmur 103:6.....RAB bütün düşkünlere Hak ve
adalet sağlar.
İşaya 45:21..... Konuşun, davanızı sunun,
Birbirinize danışın. Bunları çok önceden duyurup
bildiren kim? Ben RAB, bildirmedim mi? Benden
başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim.
Yok benden başkası.
Elçilerin İşleri 3:14-15.....Kutsal ve adil Olanı
reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En’am 6:115..... Rabbinin sözü hem doğruluk hem
de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun
sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En
iyi işiten, en iyi bilendir O.
A’raf 7:29 & 181.....29. Şunu da söyle: "Rabbim
bana adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi
O'na doğrultun. Dini yalnız O'na özgüleyerek O'na
yakarın. Tıpkı sizi ilk yarattığı gibi O'na
döneceksiniz." 181. Bizim yarattıklarımızdan bir
topluluk vardır ki, hak ile kılavuzlar ve yalnız
onunla adalet sunarlar.
Nahl 16:90.....Şu bir gerçek ki; Allah; adaleti,
iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi
emreder. Tüm pisliklerden/edepsizliklerden,
kötülükten, azgınlık-doymazlık ve kıskançlıktan
yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size
öğüt veriyor.

31.
El-Latîf:
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl
yapıldığına nüfüz edilmeyen, en ince şeyleri
yapan, ince ve sezilmez yollardan kullarına
çeşitli faydalar ulaştıran. Lütuf ve ihsan sahibi
olan. Bütün incelikleri bilen. Gözle görülmeyen,
f lütuf ve bağışı çok olan.
Çıkış 34:6-7.....6. Musanın önünden geçerek, “Ben
RABbim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez
öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. 7.
Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını,
isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu
cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun
hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü,
dördüncü kuşaklardan sorarım.”
Mezmur 117:2.....Çünkü bize beslediği sevgi
büyüktür, RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.
RAB'be övgüler sunun!
Titus 2:11.....Çünkü Tanrının bütün insanlara
kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.
2 Petrus 3:9.....Bazılarının düşündüğü gibi Rab
vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size
karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını
istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En’am 6:103.....Gözler onu fark edip kavrayamaz.
Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latîf'tir, lütfu
çok olduğu halde kendisi görülemez.
Hajj 22:63.....Görmedin mi, Allah gökten bir su
indirdi de, onun sayesinde yer, yemyeşil hale
geliyor. Allah Latîf'tir, Habîr'dir.
Lokman 31:16....."Oğulcuğum, şu bir gerçek ki,
yaptığın, bir hardal dânesi ağırlığında olsa, bir
kayanın bağrına veya göklere, yahut yerin bağrına
konsa, Allah onu yine de ortaya getirir. Çünkü
Allah Latîf'tir, lütfu sınırsızdır; Habîr'dir,
her şeyden haberdardır."
Mülk 67:14.....Yaratmış olan bilmez mi/Allah,
yarattığı kimseyi bilmez mi? Latîf'tir O,
Habîr'dir.

32.
El-Habîr:
Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberi
olan. Kulların gizli ve aşikar işledikleri bütün
fiil ve sözleri bilir. Her şeyden en iyi biçimde
haberdar olan.
Eyub 28:24.....Çünkü
O yeryüzünün uçlarına kadar
f
bakar, göklerin altındaki her şeyi görür.
Mezmur 139:1-4.....1. Ya RAB, sınayıp tanıdın
beni. 2. Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi
uzaktan anlarsın. 3. Gittiğim yolu, yattığım yeri
inceden inceye elersin, bütün yaptıklarımdan
haberin var. 4. Daha sözü ağzıma almadan,
söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.
Mezmur 147:5.....Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,
Sınırsızdır anlayışı.
Matta 10:30.....Size gelince, başınızdaki bütün
saçlar bile sayılıdır.
Elçilerin İşleri 1:24.....Sonra şöyle dua
ettiler: Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin.
İbraniler 4:13.....Tanrının görmediği hiçbir
yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz
Tanrının gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.
1 Yuhanna 3:19-20.....Böylelikle gerçeğe ait
olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman
suçlarsa, Tanrının önünde onu yatıştıracağız.
Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her
şeyi bilir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:271.....Sadakaları açıklarsanız bu da
güzeldir. Ama onları gizler ve yoksullara bu
şekilde verirseniz, bu sizin için daha
hayırlıdır; günahlarınızdan bir kısmını örter.
Allah, Habîr'dir, yapmakta olduklarınızdan
gereğince haberi vardır.
Hud 11:1.....Elif, Lâm, Râ. Hakîm ve Habîr
olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem
kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir.
Ahzab 33:34.....Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden
ve hikmetten okunanları hatırlayın. Kuşkusuz,
Allah Latîf'tir, Habîr'dir.

33.
El-Halîm:
Hilmi çok. Nice azaba layık olan kulların azabını
te'hir edicidir. Acele etmeyen, günahkârların
cezasını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele
yapmayıp, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye
bırakandır. Davranışlarında yumuşak ve şefkatli.
fSertlik ve katılıktan uzak olan.
Zechariah 9:9.....Ey Siyon kızı, sevinçle coş!
Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte
kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe,
evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!
Matta 11:28-30.....28. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır
olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. 29.
Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak
huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.
30. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.
Matta 21:4-5.....4. Bu olay, peygamber
aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye
oldu: 5. “Siyon kızına deyin ki, ‘İşte,
alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, Eşek
yavrusuna binmiş Sana geliyor.’”
Romalılar 2:4.....Tanrının sınırsız iyiliğini,
hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun
iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun?
Philippiler 2:5-8.....5. Mesih İsadaki düşünce
sizde de olsun. 6. Mesih, Tanrı özüne sahip
olduğu halde, Tanrıya eşitliği sımsıkı sarılacak
bir hak saymadı. 7. Ama kul özünü alıp insan
benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı.
İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh
üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:225..... Allah sizi, dil sürçmesi sonucu,
lağv/lakırdı olarak yaptığınız yeminlerinizden
sorumlu tutmaz; ama O sizi kalplerinizin
kazandığınızdan hesaba çeker. Allah Gafûr'dur, çok
affeder; Halîm'dir, çok yumuşak davranır.
Hajj 22:59.....Onları, razı olacakları bir yere
elbette sokacaktır. Allah elbette ki, Alîm'dir,
Halîm'dir.

34.
El-Azîm:
Pek azametli. Büyüklüğünü kendisi bilir. Beşerin
aklı zatını bilmekten acizdir. Ululuğun kaynağı ve
sahibi, çok yüce. Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
Çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız
büyüklük, üstünlük de yalnız O'ndadır.

f

Tesniye 10:17.....Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların
Tanrısı, rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan,
rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrıdır.
1 Tarihler 29:11.....Ya RAB, büyüklük, güç,
yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde
olan her şey senindir. Egemenlik senindir, ya
RAB! Sen her şeyden yücesin.
Eyub 4:17.....Tanrı karşısında insan doğru
olabilir mi? Kendisini yaratanın karşısında temiz
çıkabilir mi?
Mezmur 48:2.....Yükselir zarafetle, Bütün
yeryüzünün sevinci Siyon Dağı, Şimala doruğu, ulu
Kralın kenti.
Mezmur 91:1.....Yüceler Yücesinin barınağında
oturan, Her Şeye Gücü Yetenin gölgesinde barınır.
Mezmur 92:8.....RAB ulusların gözü önüne serdi
kurtarışını, zaferini bildirdi.
Yeremya 32:27.....Bütün insanlığın Tanrısı RAB
benim. Var mı yapamayacağım bir şey?
Luka 9:43.....Herkes Tanrının büyük gücüne şaşıp
kaldı. Herkes İsanın bütün yaptıkları karşısında
hayret içindeyken, İsa öğrencilerine, “Şu
sözlerime iyice kulak verin” dedi. “İnsanoğlu,
insanların eline teslim edilecek.”
1 Petrus 3:22.....Göğe çıkmış olan Mesih
Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve
güçler O'na bağlı kılınmıştır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:255*.....Allah'tan başka ilah yok.
Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin
kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden
geçme ne de uyku... Göklerin ve yerin korunması
O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği
sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

35.
El-Ghafûr:
Mağfireti çok. Çok affeden. Mağfiret eden,
yargılayan, suçları bağışlayan, affeden,
insanların beğenilmeyen taraflarını gizleyendir.
Sürekli bir biçimde günahları affeden.
Çıkış 34:6-7.....6.
Musanın önünden geçerek, ”Ben
f
RABbim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez
öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. 7.
Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını,
isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu
cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun
hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü,
dördüncü kuşaklardan sorarım.”
Sayılar 14:18.....‘RAB tez öfkelenmez, sevgisi
engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu
cezasız bırakmaz; babaların işlediği suçun hesabını
üçüncü, dördüncü kuşak çocuklarından sorar.’
Nehemya 9:17.....Söz dinlemek istemediler,
aralarında yaptığın harikaları unuttular.
Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına
dönmek için kendilerine bir önder bularak
başkaldırdılar. Ama sen bağışlayan, iyilik yapan,
acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin bir
Tanrısın. Onları terk etmedin.
Luka 5:20-21.....20. İsa onların imanını görünce,
“Dostum, günahların bağışlandı” dedi. 21. Din
bilginleriyle Ferisiler, “Tanrıya küfreden bu
adam kim? Tanrıdan başka kim günahları
bağışlayabilir?” diye düşünmeye başladılar.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Enfal 8:69..... Artık kazanç olarak elde
ettiklerinizden/ elde ettiğiniz ganimetlerden
helal ve temiz olarak yiyin; Allah'tan sakının!
Allah çok affedici, çok merhametlidir.
Al-i İmran 3:155..... İki topluluğun karşılaştığı
gün geri dönüp gidenleriniz var ya, yaptıkları
bazı işler yüzünden şeytan onların ayağını
kaydırmak istemişti. Yemin olsun, Allah onları
yine de affetti. Allah Gafûr'dur, Halîm'dir.

36.
Eş-Şekûr:
Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle
karşılayan. Az amele, çok sevap veren. Bütün
şükürlerin yöneldiği kudret. Şükredenlere daha
fazlasını veren. Şükredenlere teşekkür eden.
Luka 6:35.....Ama siz düşmanlarınızı sevin,
f hiçbir karşılık beklemeden ödünç
iyilik yapın,
verin. Alacağınız ödül büyük olacak, Yüceler
Yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör
ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.
1 Korintliler 3:8.....Ekenle sulayanın değeri birdir.
Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır.
İbraniler 6:10....Tanrı adaletsiz değildir;
emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve
etmeye devam ederek Onun adına gösterdiğiniz
sevgiyi unutmaz.
İbraniler 10:35....Onun için cesaretinizi
yitirmeyin; bu cesaretin ödülü büyüktür.
İbraniler 11:6.....İman olmadan Tanrıyı hoşnut
etmek olanaksızdır. Tanrıya yaklaşan, Onun var
olduğuna ve kendisini arayanları
ödüllendireceğine iman etmelidir.
Esinleme 22:12..... İşte tez geliyorum! Vereceğim
ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının
karşılığını vereceğim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fatır 35:30 & 34.....30. Çünkü Allah onlara
ücretlerini tam ödeyecek, lütfundan onlara artırma
da yapacaktır. Gafûr'dur O, çok affeder; Şekûr'dur,
şükredenlere mutlaka karşılık verir. 34. Şöyle
derler: "Hamd olsun, üzüntüyü bizden gideren
Allah'a! Rabbimiz mutlak Gafûr, mutlak Şekûr'dur."
Şura 42:23.....Allah'ın, iman edip hayra ve
barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği,
işte budur. De ki: "Ben, buna karşılık sizden,
yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir
ücret istemiyorum." Kim bir iyilik/güzellik
üretirse onun için, o ürettiğine bir güzellik
daha ekleriz. Çünkü Allah Gafûr'dur, çok affeder;
Şekûr'dur, iyiliğe karşılık verir/teşekkür eder.

37.
El-Aliyy:
Pek yüksek. Yüceler yücesi, çok yüce. Büyüklüğünü
anlamaktan bütün halk acizdir. Yüksek, büyük ve
yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, irâdede ve
diğer bütün kemâl sıfatlarında üstün olandır. Her
şey O'nun
f hükmü ve emri altındâdır. Uludur.
Tekvin 14:19.....Avramı kutsayarak şöyle dedi:
Yeri göğü yaratan yüce Tanrı Avramı kutsasın,
Sayılar 24:16.....Tanrının sözlerini duyan,
Yüceler Yücesinin bilgisine kavuşan, Her Şeye
Gücü Yetenin görümlerini gören, yere kapanan,
Tanrının gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
Tesniye 32:8.....Yüceler Yücesi uluslara
paylarına düşeni verip insanları böldüğünde,
ulusların sınırlarını İsrailoğullarının sayısına
göre belirledi.
1 Tarihler 29:11.....Ya RAB, büyüklük, güç,
yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde
olan her şey senindir. Egemenlik senindir, ya
RAB! Sen her şeyden yücesin.
Mezmur 92:8.....Ama sen sonsuza dek yücesin, ya
RAB.
Markos 5:7.....Yüksek sesle haykırarak, Ey İsa, yüce
Tanrının Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı
için sana yalvarırım, bana işkence etme! dedi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:32.....Dediler ki: "Yücedir şanın senin.
Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok
bizim. Sen, yalnız sen Alîm'sin, her şeyi en iyi
şekilde bilirsin; Hakîm'sin, her şeyin bütün
hikmetlerine sahipsin."
Bakara 2:255..... Allah'tan başka ilah yok.
Hayy'dır O, sürekli diridir... Göklerin ve yerin
korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O,
yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü
sınırsızdır.
Nur 22:32.....İşte böyle. Kim Allah'ın kutsallık
nişanı yaptığı şeyleri yüceltirse bu yaptığı,
gönüllerin takvasındandır.

38.
El-Kebîr:
Pekbüyük. Çok büyük, evveli ve sonu olmayan
vacibü'l vücuddur: varlığı Kendinden olup
başkasına muhtaç bulunmayan. Tüm büyüklük
ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.
Kâinatı ve ondâkileri hüküm ve kudretiyle idâre
eden,
f her şeyi hükmü altına alan.
Sayılar 24:16.....Tanrının sözlerini duyan,
Yüceler Yücesinin bilgisine kavuşan, Her Şeye
Gücü Yetenin görümlerini gören, yere kapanan,
Tanrının gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
Tesniye 10:17.....Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların
Tanrısı, rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan,
rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrıdır.
Eyub 33:12.....Ama sana şunu söyleyeyim, bu
konuda haksızsın. Çünkü Tanrı insandan büyüktür.
Luka 1:32 & 35.....32. O büyük olacak, kendisine
‘Yüceler Yücesinin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı Ona,
atası Davutun tahtını verecek. 35. Melek ona şöyle
yanıt verdi: Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,
Yüceler Yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun
için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Filipililer 2:10.....Öyle ki, İsanın adı
anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin
hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrının
yüceltilmesi için İsa Mesihin Rab olduğunu açıkça
söylesin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra’d 13:9.....Gaybı da görünen âlemi de
bilendir/Alîm'dir O... Kebîr, sınırsızca büyük
O'dur; Müteâl, sonsuzca yüce O'dur.
Hajj 22:62.....Allah Hakk'ın ta kendisidir. O'nun
berisinden yalvarıp çağırdıkları ise bâtılın ta
kendisidir. Hiç kuşkusuz, Allah Aliyy'dir, Kebîr'dir.
Lokman 31:30.....Bu böyledir; çünkü Allah,
Hakk'ın ta kendisidir. O'nun berisinde yalvarıp
yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy'dir,
yüceliğine sınır yoktur; Kebîr'dir, büyüklüğüne
sınır yoktur.

39.
El-Hafîz:
Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi
altında tutan. Yapılan işleri bütün tafsilatiyle
tutan, her şeyi, belli vaktine kadar afat ve
beladan saklıyan. Çok koruyandır. Muhafaza eden,
koruyup saklayan. Yapılan işleri bütün
ayrıntılarıyla
saklayıp, her şeyi belli vaktinde
f
afet ve belâlardan koruyandır.
Mezmur 121:5-8.....5. Senin koruyucun RABdir, O
sağ yanında sana gölgedir. 6. Gündüz güneş, gece
ay sana zarar vermez. 7. RAB her kötülükten seni
korur, esirger canını. 8. Şimdiden sonsuza dek
RAB koruyacak gidişini, gelişini.
Yeremya 31:28.....“Kökünden söküp yok etmek,
yerle bir edip yıkmak, yıkıma uğratmak için
onları nasıl gözledimse, kurup dikmek için de
gözleyeceğim” diyor RAB.
Yuhanna 10:28.....Onlara sonsuz yaşam veririm;
asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden
kapamaz.
1 Petrus 1:3-5.....Rabbimiz İsa Mesihin Tanrısı
ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O büyük
merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa
Mesihi ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir
umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa
kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde
saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya
hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman
sayesinde Tanrının gücüyle korunuyorsunuz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sebe 34:21..... Oysaki onun, onlar üzerinde
hiçbir sultası yoktu... Rabbin her şey üzerinde
Hafiz'dir, kollar, korur, gözetir.
Hud 11:57....."Eğer yüz çevirirseniz ben, bana
gönderilen şeyi size tebliğ etmiş bulunuyorum.
Rabbim, yerinize başka bir topluluk getirir ve
siz O'na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz.
Kuşkusuz benim Rabbim her şey üzerinde bir
Hafîz'dir; kollar, gözetir."

40.
El-Mukît:
Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme
tarzlarını belirleyen ve herbirinin gıdalanmasını
yerli yerince düzenleyen. Her yaratılmışın
rızkını, gıdasını veren, tayin eden.
Tekvin 2:15-16.....15.
RAB Tanrı Aden bahçesine
f
bakması, onu işlemesi için Ademi oraya koydu. 16.
Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini
yiyebilirsin” diye buyurdu.
Tekvin 6:21.....Yanına hem kendin, hem onlar için
yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola.
Eyub 38:41.....Kuzguna yiyeceğini kim sağlıyor,
Yavruları Tanrı'ya feryat edip açlıktan
kıvrandığı zaman?
Mezmur 136:25.....Bütün canlılara yiyecek verene,
sevgisi sonsuzdur.
Mezmur 145:15-16.....15. Herkesin umudu sende,
Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin. 16.
Elini açar, bütün canlıları doyurursun dilediklerince.
Mezmur 146:7.....Ezilenlerin hakkını alan,
Açlara yiyecek sağlayan Odur. RAB tutsakları
özgür kılar.
Matta 6:31-33.....31. “Öyleyse, ‘Ne yiyeceğiz?’ ‘Ne
içeceğiz?’ ya da ‘Ne giyeceğiz?’ diyerek
kaygılanmayın. 32. Uluslar hep bu şeylerin peşinden
giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara
gereksinmeniz olduğunu bilir. 33. Uluslar hep bu
şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız
bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir.”
Yuhanna 6:35..... İsa, “Yaşam ekmeği Benim. Bana
gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman
susamaz” dedi.
Filipililer 4:19.....Tanrım da her ihtiyacınızı
kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir
biçimde karşılayacaktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nisa 4:85*..... Kim güzel bir işe aracı olursa
ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı
olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah her
şeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît'tir.

41.
El-Hasîb:
Muhasib: Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiklerinin, bütün tafsılat ve teferruatiyle
hesabını iyi bilen. Herkese kafidir. Bir hayat
boyu herkesin işlediklerini bütün incelikleriyle
çok iyi bilen ve onların ihtiyaçlarını verendir.

f

Malachi 3:8-10.....8. “İnsan Tanrıdan çalar mı? Oysa
siz benden çalıyorsunuz.” ‘Senden nasıl çalıyoruz?’
diye soruyorsunuz. “Ondalıkları, sunuları
çalıyorsunuz. 9. Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün
ulus benden çalıyorsunuz. 10. Tapınağımda yiyecek
bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin.
Beni bununla sınayın” diyor Her Şeye Egemen RAB.
“Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım,
üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.”
Matta 10:30.....Size gelince, başınızdaki bütün
saçlar bile sayılıdır.
Matta 12:36.....Size şunu söyleyeyim, insanlar
söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap
verecekler.
Elçilerin İşleri 5:3.....Petrus ona, “Hananya,
nasıl oldu da Şeytana uydun, Kutsal Ruha yalan
söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine
sakladın?” dedi.
Romalılar 14:12.....Böylece her birimiz kendi
adına Tanrıya hesap verecektir.
2 Korintliler 5:10.....Çünkü bedende yaşarken
gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını
almak için hepimiz Mesihin yargı kürsüsü önüne
çıkmak zorundayız.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nisa 4:6-7.....6. Mallarını kendilerine teslim
ettiğiniz zaman yanlarında tanıklar bulundurun.
Hesap sorucu olarak Allah yeter. 7. Ana-baba ve
akrabanın geriye bıraktığından erkeklere bir pay
vardır. Ana-baba ve akrabanın geriye bıraktığından
-onun azından da çoğundan da- farz kılınmış bir
nasip olarak kadınlara da bir pay vardır.
Nisa 4:86.....Hiç kuşkusuz Allah Hasîb'dir, her
şeyi güzelce hesaplamaktadır.

42.
El-Celîl:
Celalet ve ululuk sahibidir. Celal sahibi;
Yücelik sahibidir. Büyüklük ve ululuğu pek yüce
olandır. Sıfat ve isimleriyle her türlü büyüklük
kendine ait olandır.
Çıkış 15:6.....Senin
sağ elin, ya RAB, Senin sağ elin
f
korkunç güce sahiptir. Altında düşmanlar kırılır.
Çıkış 33:18-23......18. Musa, “Lütfen görkemini
bana göster” dedi. 19. RAB, “Bütün iyiliğimi
önünden geçireceğim” diye karşılık verdi, “Adımı,
RAB adını senin önünde duyuracağım… 20. Ancak,
yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören
yaşayamaz. 22. Görkemim oradan geçerken seni
kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle
örteceğim. 23. Elimi kaldırdığımda, sırtımı
göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek.”
Mezmur 145:5.....Düşüneceğim harika işlerini,
İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.
Daniel 7:14.....Ona egemenlik, yücelik ve krallık
verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan
ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir
egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.
Yuhanna 2:11.....İsa bu ilk doğaüstü belirtisini
Celilenin Kana Köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini
gösterdi. Öğrencileri de Ona iman ettiler.
Elçilerin İşleri 7:55.....Kutsal Ruhla dolu olan
İstefanos ise, gözlerini göğe dikip Tanrının
görkemini ve Tanrının sağında duran İsayı gördü.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A’raf 7:143.....Mûsa, bizimle sözleştiği yere gelip
Rabbi de kendisiyle konuşunca şöyle yakardı:
"Rabbim, göster bana kendini, göreyim seni!" Dedi:
"Asla göremezsin beni! Ama şu dağa bak! Eğer o
yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin!" Rabbi,
dağa tecelli edince onu parça parça etti. Ve Mûsa
baygın vaziyette yere yığıldı. Kendine gelince şöyle
yakardı: "Tespih ederim seni. Tövbe edip sana
yöneldim! İman edenlerin ilkiyim ben."
Rahman 55:27..... Sadece o bağış ve celal sahibi
Rabbinin yüzü kalacaktır.

43.
El-Kerîm:
Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren,
çok ikram eden. Cömert, kerem sahibi; muktedir
iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini
yerine getirendir.
Tekvin 24:35.....RAB
efendimi alabildiğine kutsadı.
f
Onu zengin etti. Ona davar, sığır, altın, gümüş,
erkek ve kadın köleler, develer, eşekler verdi.
Sayılar 14:8.....Eğer RAB bizden hoşnut kalırsa,
süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı
bize verecektir.
Tesniye 28:11.....RAB atalarınıza ant içerek size söz
verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak:
Rahminizin meyvesi kutsanacak; hayvanlarınızın
yavruları, toprağınızın ürünü verimli olacak.
Mezmur 65:9-13.....Toprağa bakar, çok verimli
kılarsın, Onu zenginliğe boğarsın. Ey Tanrı,
ırmakların suyla doludur, İnsanlara tahıl
sağlarsın, Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:
Mezmur 116:7.....Ey canım, yine huzura kavuş,
Çünkü RAB sana iyilik etti.
Mezmur 117:2.....Çünkü bize beslediği sevgi
büyüktür, RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.
RAB'be övgüler sunun!
İşaya 54:8 & 10.....8. “Bir anlık taşkın öfkeyle
senden yüz çevirmiştim, Ama sonsuz sadakatle sana
sevecenlik göstereceğim. Seni kurtaran RAB böyle
diyor. 10. Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa
da sadakatim senin üzerinden kalkmaz, esenlik
antlaşmam sarsılmaz” diyor sana merhamet eden RAB.
Yakub 1:5.....İçinizden birinin bilgelikte eksiği
varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren
Tanrıdan istesin; kendisine verilecektir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Neml 27:40*.....Süleyman, tahtı, yanında kurulmuş
görünce şöyle konuştu: "Rabbimin lütfundandır bu.
Şükür mü edeceğim, nankörlük mü diye beni denemek
istiyor. Esasında, şükreden, kendisi lehine
şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin
ki, Rabbim Ganî'dir, cömerttir."

44.
Er-Rakîb:
Bütün varlık üzerinde gözcü, bütün işler O'nun
murakabesi altında bulunan. Görüp gözeten,
murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup
bütün işlerini kontrol altına alandır.
Eyub 28:24.....
Çünkü O yeryüzünün uçlarına kadar
f
bakar, göklerin altındaki her şeyi görür.
Eyub 34:21.....Tanrının gözleri insanların
yolundan ayrılmaz, Attıkları her adımı görür.
Süleyman’ın Meselleri 5:21.....RAB insanın
tuttuğu yolu gözler, attığı her adımı denetler.
Yeremya 23:24.....“Kim gizli yere saklanır da
Onu görmem?” diyor RAB, “Yeri göğü doldurmuyor
muyum?” diyor RAB.
Matta 6:4.....Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli
kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi
ödüllendirecektir.
Yuhanna 16:30.....Şimdi senin her şeyi bildiğini
anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek
yok. Tanrıdan geldiğine bunun için iman ediyoruz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nisa 4:1.....Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan
yaratan, ondan eşini vücuda getiren ve o
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten
Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anarak
birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah'tan
korkun. Rahimlerin haklarına saygısızlıktan da
sakının. Şu bir gerçek ki Allah, Rakîb'dir, sizin
üzerinizde sürekli ve titiz bir gözetleyicidir.
Maide 5:117.....Sen beni vefat ettirince
üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen
zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir
tanıksın."
Ahzab 33:52.....Bundan sonra sana artık başka
kadınlar helal olmaz. Bunları, başka eşlerle
değiştirmek de -onların güzellikleri hoşuna gitse
bile - helal olmaz. Elinin sahip olabilecekleri
müstesna. Allah her şey üzerinde bir Rakîb'dir,
her şeyi gözetlemektedir.

45.
El-Mucîb:
Kendine yalvaranların isteklerini yerine getiren.
En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren.
Kullarının istek ve yakarışlarına aracısız cevap
veren. Duaları, istekleri kabul eden.
Çıkış 22:23.....Yerseniz,
bana feryat
f
ettiklerinde onları kesinlikle işitirim.
Mezmur 34:15 & 17.....15. RABbin gözleri doğru
kişilerin üzerindedir, kulakları onların
yakarışına açıktır. 17. Doğrular yakarır, RAB
duyar; Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.
İşaya 65:24.....Onlar bana yakarmadan yanıt
verecek, daha konuşurlarken işiteceğim onları.
Yeremya 33:3.....Bana yakar da seni yanıtlayayım;
bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.
Yuhanna 14:13-14.....13. Baba Oğulda yüceltilsin
diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.
14. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.
Romalılar 10:12-13.....12. Çünkü Yahudi Grek
ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir.
Kendisini çağıranların tümüne eliaçıktır. 13.
Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
Yakub 1:5.....İçinizden birinin bilgelikte eksiği
varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren
Tanrıdan istesin; kendisine verilecektir.
1 Yuhanna 3:21-22...... Sevgili kardeşlerim,
yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrının önünde
cesaretimiz olur, Ondan ne dilersek alırız. Çünkü
Onun buyruklarını yerine getiriyor, Onu hoşnut
eden şeyleri yapıyoruz.
1 Yuhanna 5:14-15.....14. Tanrının önünde
güvenimiz şu ki, Onun isteğine uygun ne dilersek
bizi işitir. 14. Her ne dilersek bizi işittiğini
bildiğimize göre, Ondan dilediklerimizi
aldığımızı da biliriz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hud 11:61*.....Artık O'ndan af dileyin, O'na
dönün. Rabbim Karîb'dir, bize çok yakındır;
Mucîb'dir, bize cevap verir."

46.
El-Vâsi:
Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.
Rahmeti her şeyi kaplayan, rızkı bütün yaratılmışlara
veren. Kudret ve belirişi süreçle açılıp saçılan.
Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve
yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

f

Yeremya 5:22.....Benden korkman gerekmez mi?
diyor RAB, Huzurumda titremen gerekmez mi?
Ben ki, sonsuza dek geçerli bir kuralla denize
sınır olarak kumu koydum. Deniz sınırı geçemez;
Dalgalar kabarsa da üstün gelemez, kükrese de
sınırı aşamaz.
Yeremya 23:23-24.....23. Ben yalnızca yakındaki
Tanrı mıyım? Uzaktaki Tanrı da değil miyim?››
diyor RAB, 24. Kim gizli yere saklanır da
Onu görmem? diyor RAB, Yeri göğü doldurmuyor
muyum? diyor RAB.
Koloseliler 1:15-17.....15. Görünmez Tanrının
görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı Odur. 16.
Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her
şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler,
hükümranlıklar- Onda yaratıldı. Her şey Onun
aracılığıyla ve Onun için yaratıldı. 17. Her
şeyden önce var olan Odur ve her şey varlığını
Onda sürdürmektedir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:115..... Doğu da batı da yalnız
Allah'ındır. O halde nereye dönerseniz orada
Allah'ın yüzü vardır. Allah Vâsi'dir, varlığı
sürekli genişletip büyütür; Alîm'dir, her şeyi en
iyi biçimde bilir.
Al-i İmran 3:73.....Dininize uyandan başkasına
inanmayın. Söyle onlara: "Hidayet, Allah'ın
kılavuzlamasıdır. Size verilenin benzeri bir
başkasına veriliyor yahut Rabbinizin katında
tartışarak size üstün gelecekler diye mi bütün
bunlar?" De ki: "Lütuf Allah'ın elindedir; onu
dilediğine verir. Allah Vâsî'dir, varlığı sürekli
genişletir; Alîm'dir, her şeyi en iyi şekilde
bilir."

47.
El-Hakîm:
Buyrukları ve bütün işleri hikmetli. Hikmet
sahibi ve kulları arasında hükmedicidir. Her işi
hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan. Tüm
hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir
hikmet bulunan.

f

Mezmur 147:5.....Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,
Sınırsızdır anlayışı.
Daniel 2:20-21.....20. Şöyle dedi: Tanrının adına
öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!
Bilgelik ve güç Ona özgüdür. 21. Odur zamanları
ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan
indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik,
Anlayışlılara bilgi verir.
Matta 10:30..... Size gelince, başınızdaki bütün
saçlar bile sayılıdır.
Yuhanna 21:17..... Üçüncü kez ona, “Yuhanna oğlu
Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus
kendisine üçüncü kez, “Beni seviyor musun?” diye
sormasına üzüldü. “Ya Rab, sen her şeyi bilirsin,
seni sevdiğimi de bilirsin” dedi. İsa ona,
“Koyunlarımı otlat” dedi.
Koloseliler 2:2-3.....Yüreklerinin cesaret
bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle
ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün
zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrının sırrını,
yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin
saklı olduğu Mesihi tanısınlar.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:129.....Sen, evet sen, Azîz'sin, tüm
ululuk ve onurun sahibisin; Hakîm'sin, tüm
hikmetlerin kaynağısın."
Al-i İmran 3:6.....Rahimlerde sizi dilediğince
şekillendiren O'dur. İlâh yok O'ndan başka.
Azîz'dir O, Hakîm'dir.
Nisa 4:17.....Allah'ın, kabulünü üstlendiği
tövbe, bilgisizlikle kötülük işleyip de çok
geçmeden tövbe edenler içindir. Allah, işte
böylelerinin tövbesini kabul eder. Allah
Alîm'dir, Hakîm'dir.

48.
El-Vedûd:
Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Sevmesevilme ilişkisini kotaran. Tüm sevgilerin en son
ve en yüce gayesi olan. Kullarını en fazla seven,
sevilmeye en layık olan.

f

İşaya 43:4.....Gözümde değerli ve saygın olduğun,
Seni sevdiğim için, senin yerine insanlar,
Canın karşılığında halklar vereceğim.
Yeremya 31:3.....Ona uzaktan görünüp şöyle dedim:
Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim,
Hosea 11:1 & 4.....1. Çocukluğunda sevdim
İsraili, Oğlumu Mısırdan çağırdım. 4. Onları
insancıl iplerle, sevgi bağlarıyla kendime
çektim; Boyunduruklarını kaldıran biri gibi
oldum, Eğilip yiyeceklerini verdim. Bu nedenle
sevecenlikle seni kendime çektim.
Yuhanna 3:16.....Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi
ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, Ona iman edenlerin
hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Yuhanna 13:34.....Size yeni bir buyruk veriyorum:
Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de
birbirinizi sevin.
Yuhanna 15:12.....Benim buyruğum şudur: Sizi
sevdiğim gibi birbirinizi sevin.
1 Yuhanna 4:7-8 & 16.....7. Sevgili kardeşlerim,
birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrıdandır.
Seven herkes Tanrıdan doğmuştur ve Tanrıyı tanır.
8. Sevmeyen kişi Tanrıyı tanımaz. Çünkü Tanrı
sevgidir. 16. Tanrının bize olan sevgisini
tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide
yaşayan Tanrıda yaşar, Tanrı da onda yaşar.
Esinleme 1:5.....Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi
seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve
bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrının
hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesihin olsun! Amin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hud 11:90....."Rabbinizden af dileyip O'na
yönelin. Rabbim Rahîm'dir, rahmeti sınırsızdır;
Vedûd'dur, çok sevgilidir."
Büruc 85:14.....Gafûr O'dur, Vedûd O!

49.
El-Mecîd:
Şanı büyük ve yüksek. İkramı bol, ve şanı yüce
olan. Cömertlik ve ululuğun kaynağı, cömert ve
ulu. Her türlü övgüye layık bulunan.
Çıkış 15:11.....Var mı senin gibisi ilahlar arasında,
ya RAB? Senin
f gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle
övgüye değer, harikalar yaratan var mı?
Tesniye 28:58-59.....Bu kitapta yazılı yasanın
bütün sözlerine uymaz, Tanrınız RABbin yüce ve
heybetli adından korkmazsanız, sizi ürküten
Mısırın bütün hastalıklarını yeniden başınıza
getirecek; size yapışacaklar.
1 Tarihler 29:13.....Şimdi, ey Tanrımız, sana
şükrederiz, görkemli adını överiz.
Elçilerin İşleri 7:55.....Kutsal Ruhla dolu olan
İstefanos ise, gözlerini göğe dikip Tanrının
görkemini ve Tanrının sağında duran İsayı gördü.
1 Korintliler 2:7-8..... Tanrının saklı
bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz.
Zamanın başlangıcından önce Tanrının bizim
yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu
çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı
yüce Rabbi çarmıha germezlerdi.
Titus 2:13.....Bu arada, mübarek umudumuzun
gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa
Mesihin yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.
İbraniler 1:3.....Oğul, Tanrı yüceliğinin
parıltısı, Onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü
sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan
arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu
Tanrının sağında oturdu.
İbraniler 2:9.....Ama meleklerden biraz aşağı
kılınmış olan İsayı, Tanrının lütfuyla herkes için
ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda
yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hud 11:73*.....Dediler ki: "Allah'ın emrine mi
şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri
üzerinizdedir ey ev halkı! O Hamîd'dir, Mecîd'dir."

50.
El-Bâis:
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sebepleri
yaratan ve ölüleri diriltendir. İhtiyaçlarıa göre
insanlara peygamberler gönderendir. Ölüleri dirilten.
Daniel 12:2.....Yeryüzü toprağında uyuyanların
birçoğu uyanacak:
Kimisi sonsuz yaşama, kimisi
f
utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek.
Yuhanna 5:21-29.....21. Baba nasıl ölüleri
diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği
kimselere yaşam verir. 26. Çünkü Baba, kendisinde
yaşam olduğu gibi, Oğula da kendisinde yaşam olma
özelliğini verdi.
Elçilerin İşleri 4:33.....Elçiler, Rab İsanın
ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde
tanıklık ediyorlardı. Tanrının büyük lütfu
hepsinin üzerindeydi.
1 Korintliler 6:14.....Rabbi dirilten Tanrı,
kudretiyle bizi de diriltecek.
1 Korintliler 15:15 & 51-54.....15. Bu durumda Tanrıyla
ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrının,
Mesihi dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten
dirilmezse, Tanrı Mesihi de diriltmemiştir. 51-52. İşte
size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son
borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana
dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler
çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.
53. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden
ölümsüzlüğü giyinmelidir. 54. Çürüyen ve ölümlü beden
çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, “Ölüm yok edildi,
zafer kazanıldı!” diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.
2 Korintliler 1:9.....Ölüme mahkûm olduğumuzu
içimizde hissettik. Ama bu, kendimize değil,
ölüleri dirilten Tanrıya güvenmemiz için oldu.
1 Petrus 1:21.....Onu ölümden diriltip yücelten
Tanrıya Onun aracılığıyla iman ediyorsunuz.
Böylece imanınız ve umudunuz Tanrıdadır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hajj 22:7*.....Ve saat mutlaka gelecektir. Kuşku
yok onda. Ve Allah kabirlerdeki şuurlu varlıkları
diriltecektir.

51.
Eş-Şehîd:
Her zamanda ve her yerde hazır ve nazır. Hem
meydanda olanı, hem de gizli olanı bilendir. Her
şeye şahit olan, her şeyi hakkıyla gören, bilen
ve muamelesini de buna göre yapandır. En yüce
tanık. Her şeyi görüp gözetleyen. İnsana, görüp
gözetleme,
tanıklık etme gücü veren.
f
Eyub 16:19.....Daha şimdiden tanığım göklerde,
Beni savunan yücelerdedir.
Mezmur 33:13-15.....13. RAB göklerden bakar,
Bütün insanları görür. 14. Oturduğu yerden,
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler. 15. Herkesin
yüreğini yaratan, Yaptıkları her şeyi tartan Odur.
1 Yuhanna 5:9.....İnsanların tanıklığını kabul
ediyoruz, oysa Tanrının tanıklığı daha üstündür.
Çünkü bu, Tanrının tanıklığıdır, kendi Oğluyla
ilgili olarak yaptığı tanıklıktır.
Esinleme 1:5.....Ben Yuhannadan, Asya İlindeki
yedi kiliseye selam! Var olan, var olmuş ve
gelecek olandan, Onun tahtının önünde bulunan
yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya
krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa
Mesihten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Esinleme 3:14.....Laodikyadaki kilisenin meleğine
yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık, Tanrı
yaratılışının kaynağı şöyle diyor:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maide 5:117.....İçlerinde olduğum sürece
üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince
üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen
zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın."
Hac 22:17.....İman edenler, Yahudiler, Sâbiîler,
Hıristiyanlar, Mecusîler ve şirke sapanlar
arasında Allah, kıyamet günü ayrım yapacaktır.
Allah, her şey üzerine Şehîd'dir, tanıktır.
Sebe 34:47.....De ki: "Ben sizden herhangi bir
ücret istemedim; o sizin olsun. Benim ödülüm
yalnız Allah'tandır. Ve O, her şey üzerinde bir
Şehîd, gerçek bir tanık..."

52.
El-Hakk:
Varlığı hiç değişmeden duran. Gerçeğin kaynağı
ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en
uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı kaynağı ve
belirleyicisi. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
Sayılar 23:19.....Tanrı insan
değil ki,
f
Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki,
Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı?
Söz verir de yerine getirmez mi?
İşaya 25:1.....Ya RAB, sensin benim Tanrım,
Seni yüceltir, adını överim. Çünkü sen eskiden
beri tasarladığın harikaları tam bir sadakatle
gerçekleştirdin.
Yeremya 10:10.....Ama gerçek Tanrı RABdir. O yaşayan
Tanrıdır, sonsuza dek kral Odur. O öfkelenince
yeryüzü titrer, uluslar dayanamaz gazabına.
Yuhanna 14:6 & 16-17.....6. İsa, Yol, gerçek
yasam Benim dedi. Benim aracılığım olmadan Babaya
kimse gelemez. 16-17. Ben de Babadan dileyeceğim.
O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size
başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.
Dünya Onu kabul edemez. Çünkü Onu ne görür, ne de
tanır. Siz Onu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda
yaşıyor ve içinizde olacaktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:60.....Hak, Rabbindendir. O halde,
kuşku duyanlardan olma.
En’am 6:62.....Nihayet onlar gerçek Mevlâ'ları olan
Allah'a götürülürler. Gözünüzü açın! Hüküm yalnız
O'nundur. Ve hesap görenlerin en süratlisi de O'dur.
Yunus 10:108.....De ki: "Ey insanlar! Şu bir
gerçek ki hak size Rabbinizden gelmiştir. Artık
doğruya yönelen kendi benliği için yönelir; sapan
da kendi benliği aleyhine sapar. Ben sizin
üzerinize vekil değilim."
Luqman 31:30.....Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk'ın
ta kendisidir. O'nun berisinde yalvarıp yakardıkları
ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy'dir, yüceliğine sınır
yoktur; Kebîr'dir, büyüklüğüne sınır yoktur.
Hakka 69:1.....el-Hâkka/geleceği kuşkusuz olan şey!

53.
El-Vekîl:
İşlerini kendisine bırakanların işini düzeltip,
onların yapabileceğinden daha iyisini te'min
eden. Hayatını, O'na tevekkül ederek düzenleyen
ve böylece O'na sığınanların işlerinde
kendilerine yardım edendir. İdaresinde hiçbir
kayda ve şarta
bağlı olmayandır. Gücü ve yönetimi
f
kullanan. Kendisine teslim olanlara vekalet eden.
Son söz ve yetkiyi elinde bulunduran.
Levililer 17:11.....Çünkü canlılara yaşam veren
kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan
bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı
günah bağışlatır.
İşaya 53:4-6.....4. Aslında hastalıklarımızı o
üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı
tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini
sandık. 5. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun
bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o
eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza
Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
6. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her
birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin
cezasını ona yükledi.
İbraniler 9:22....Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her
şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.
1 Yuhanna 2:1....Yavrularım, bunları size günah
işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri
günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Babanın
önünde savunur.
1 Yuhanna 4:10....Tanrıyı biz sevmiş değildik, ama O
bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban
olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nisa 4:132....Hem göklerdekiler hem yerdekiler Allah
içindir. Vekil olarak Allah yeter.
En’am 6:102.....Rabbiniz Allah işte budur! İlah yok
O'ndan başka. Her şeyin yaratıcısıdır, Haalik'tir O.
O'na kulluk/ibadet edin! O her şeye Vekîl'dir.
Hud 11:12....Gerçek olan şu ki, sen sadece bir
uyarıcısın. Allah ise her şey üzerinde bir Vekîl'dir.

54.
El-Kavî:
Pek güçlü. Gücü bizzat kendinden olan. Gücünü
kullanmada hiçbir buyruğa ve yönlendirmeye muhtaç
olmayan. Kudreti en üstün ve hiç azalmaz Kudretli,
güçlü ve sınırsız kuvvet sahibi olandır. Her şey
O'nun kudret ve kuvveti karşısında güçsüzdür; O'na
f boyun eğmek zorundadır.
Mezmur 24:8.....Kimdir bu Yüce Kral? O RABdir,
güçlü ve yiğit, savaşta yiğit olan RAB.
İşaya 40:25 & 28.....25. Beni kime benzeteceksiniz
ki, eşitim olsun? diyor Kutsal Olan. 28. Bilmiyor
musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, RAB, bütün
dünyayı yaratan, ne yorulur ne de zayıflar, Onun
bilgisi kavranamaz.
Matta 28:18.....İsa... Gökte ve yeryüzünde bütün
yetki bana verildi.
1 Korintliler 1:25.....Çünkü Tanrının “saçmalığı”
insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrının
“zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür.
Esinleme 19:6.....Ardından büyük bir kalabalığın,
gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin
sesine benzer sesler işittim. “Haleluya!”
diyorlardı. “Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab
Tanrımız Egemenlik sürüyor.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hud 11:66.....Emrimiz gelince Sâlih'i ve onunla
birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle
kurtardık. O günün rezilliğinden kurtardık. Senin
Rabbin, evet O, Kavî'dir, Azîz'dir.
Hac 22:40.....Onlar sırf, "Rabbimiz Allah'tır"
dedikleri için haksız yere yurtlarından
çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların bir
kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı,
içlerinde Allah'ın adı çokça anılan manastırlar,
kiliseler, havralar ve mescitler her halde yerle
bir edilirdi. Allah, kendisine yardım edene
elbette yardım eder. Allah elbette Kavî, Azîz'dir.
Şura 42:19.....Allah, kullarına çok lütufkârdır;
dilediğini rızıklandırır. O'dur en güçlü, O'dur
en yüce...

55.
El-Metîn:
Çok sağlam. Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup
hiçbir iş O'na zor değildir. Kuvvet ve kudret
kaynağı, pek güçlü. Her hal ve tavır karşısında
sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.
Çıkış 6:1.....RAB
Musaya, “Firavuna ne yapacağımı
f
şimdi göreceksin” dedi, “Güçlü elimden ötürü
İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü
onları ülkesinden kovacak.”
1 Krallar 8:56....Sözünü tutup halkı İsraile esenlik
veren RABbe övgüler olsun. Kulu Musa aracılığıyla
verdiği iyi sözlerin hiçbiri boşa çıkmadı.
Mezmur 33:11.....Ama RABbin planları sonsuza dek
sürer, yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca
değişmez.
Mezmur 89:8.....Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
Senin gibi güçlü RAB var mı? Sadakatin çevreni sarar.
Süleyman’ın Meselleri 18:10.....RABbin adı güçlü
kuledir, Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.
İşaya 46:9-10.....9. Çok önceden beri olup
bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası
yok. Tanrı benim, benzerim yok. 10. Sonu ta
başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden
bildiren, ‘Tasarım gerçekleşecek, istediğim her
şeyi yapacağım’ diyen benim.
1 Korintliler 3:11.....Çünkü hiç kimse atılan
temelden, yani İsa Mesihten başka bir temel atamaz.
2 Timoteyus 2:19.....Ne var ki, Tanrının attığı
sağlam temel, “Rab kendine ait olanları bilir” ve
“Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun”
sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.
İbraniler 13:8.....İsa Mesih dün, bugün ve
sonsuza dek aynıdır.
Yakub 1:17.....Her nimet, her mükemmel armağan
yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik
gölgesi olmayan Işıklar Babasından gelir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zariyat 51:58*.....Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk'tır,
bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn'dir,
güçlü ve dayanıklıdır.

56.
El-Velî:
İyi kullarına dost olan. Emir sahibi ve iyi
insanların yani müminlerin dostu (velisi) olup
onlara yardım ederek işlerini yönetendir. Dost,
yardımcı, destek veren. Kendisine inananların
dostluğunu kabul eden. İnananların dostu, onları
sevip yardım eden.
f
2 Tarihler 20:6-7.....6. “Ey atalarımızın Tanrısı
RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin?” dedi,
“Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç,
kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. 7.
Ey Tanrımız, bu ülkede yaşayanları halkın İsrailin
önünden kovan ve ülkeyi sonsuza dek dostun
İbrahimin soyuna veren sen değil misin?”
İşaya 41:10.....Korkma, çünkü ben seninleyim,
Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim,
evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ
elimle sana destek olacağım.
Luka 12:11-12.....11. “Sizi havra topluluklarının,
yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında,
‘Kendimizi neyle, nasıl savunacağız?’ ya da, ‘Ne
söyleyeceğiz?’ diye kaygılanmayın. 12. Kutsal Ruh o
anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.”
Yuhanna 15:15.....Artık size kul demiyorum. Çünkü kul
efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim.
Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim.
Yakup 3:23..... Böylelikle, ‹‹İbrahim Tanrıya iman
etti, böylece aklanmış sayıldı›› diyen Kutsal Yazı
yerine gelmiş oldu. İbrahime de Tanrının dostu dendi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:107.....Bilmedin mi ki göklerin de yerin de
mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için
Allah'tan başka ne bir velî vardır ne de bir yardımcı.
Nisa 4:45.....Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi
bilir. Dost olarak, Allah yeter. Yardımcı olarak
da Allah yeter.
Al-i İmran 3:68.....Şu bir gerçek ki, insanların
İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona
uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir.
Allah, müminlerin Velî'sidir.

57.
El-Hamîd:
Ancak kendisine hamd-ü sena olunan, bütün varlığın
biricik öğüleni. Bütün medih ve övgüye layık olan.
Çok övülen, övgüyle değer sıfatlarıyla hamd
edilendir. Bütün varlığın diliyle övülmeye lâyık ve
her an hamd edilen tek yüce varlıktır.

f

Tesniye 10:21.....O övgünüzdür. Gözlerinizle
gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin
için gerçekleştiren Tanrınızdır.
Mezmur 9:11.....Siyonda oturan RABbi ilahilerle
övün! Yaptıklarını halklar arasında duyurun!
Mezmur 34:1.....Her zaman RABbe övgüler
sunacağım, övgüsü dilimden düşmeyecek.
Mezmur 48:1.....RAB büyüktür ve yalnız O övülmeye
değer Tanrımızın kentinde, kutsal dağında.
Mezmur 119:164.....Doğru hükümlerin için
Seni günde yedi kez överim.
İbraniler 13:15.....Bu nedenle, İsa aracılığıyla
Tanrıya sürekli övgü kurbanları, yani Onun adını
açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.
Esinleme 5:13.....Ardından gökte, yeryüzünde, yer
altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların,
bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini
işittim: “Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara
dek Tahtta oturanın ve Kuzunun olsun!”
Esinleme 19:5.....Sonra tahttan bir ses yükseldi:
“Ey Tanrımızın bütün kulları! Küçük büyük, Ondan
korkan hepiniz, Onu övün!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:267.....Bilin ki Allah Ganî'dir,
cömertliğine sınır yoktur; Hamîd'dir, bütün
övgülerin sahibidir/övgüye layık olanları
gereğince över.
Hud 11:73.....Dediler ki: "Allah'ın emrine mi
şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri
üzerinizdedir ey ev halkı! O Hamîd'dir, Mecîd'dir."
Lokman 31:26.....Göklerde ne var, yerde ne varsa
hepsi Allah'ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak Ganî,
mutlak Hamîd'dir.

58.
El-Muhsî:
Sonsuz da olsa, her şeyin sayısını bilen. Allah,
çokça veren, sonsuz düşünülse bile her şeyin
sayısını her yönüyle bilendir. Yarattığı ve
yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
Eyub 14:16.....O
zaman adımlarımı sayar,
f
Günahımın hesabını tutmazdın.
Eyub 31:4..... Yürüdüğüm yolları görmüyor mu,
Attığım her adımı saymıyor mu?
Mezmur 147:4-5.....4. Yıldızların sayısını
belirler, Her birini adıyla çağırır. 5. Rabbimiz
büyük ve çok güçlüdür, sınırsızdır anlayışı.
İşaya 40:25-26.....25. “Beni kime benzeteceksiniz
ki, Eşitim olsun?” diyor Kutsal Olan. 26. Başınızı
kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları?
Yıldızları sırayla görünür kılıyor, Her birini
adıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü
sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.
Daniel 5:26.....Bu sözcüklerin anlamı şudur:
MENE: Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve
ona son verdi.
Matta 10:30..... Size gelince, başınızdaki bütün
saçlar bile sayılıdır.
Esinleme 13:8..... Yeryüzünde yaşayan ve dünya
kurulalı beri boğazlanmış Kuzunun yaşam kitabına
adı yazılmamış olan herkes ona tapacak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yasin 36:12..... Biz, yalnız biz, ölüleri
diriltiriz ve onların önden gönderdiklerini de
eserlerini de yazarız! Zaten biz her şeyi apaçık
bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir.
Mujadala 58:6.....Gün olur, Allah onların hepsini
diriltir ve yapıp ettiklerini onlara haber verir. Allah
onu iyice sayıp zaptetmiştir, onlarsa unutmuşlardır.
Allah, her şey üzerinde tam bir tanıktır.
Cin 72:28.....Ki onların, Rablerinin elçiliklerini
hedefine tam ulaştırdıklarını bilsin. Allah,
onların katında bulunan şeyleri kuşatmış ve her
şeyi inceden inceye sayıya bağlamıştır.

59.
El-Mübdi:
Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan
yaratan. Hiç yoktan ortaya koyan, vareden,
yaratandır. O'ndan başka yaratıcı yoktur.
Maddesiz, örneksiz yaratan.
Tekvin 1:27.....Tanrı
insanı kendi suretinde
f
yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış
oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.
Vaiz 12:1.....Bu yüzden zor günler gelmeden,
“Zevk almıyorum” diyeceğin yıllar yaklaşmadan,
Güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan
Ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden,
Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa.
İşaya 45:18.....Çünkü gökleri yaratan RAB,
Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,
Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye
Biçimlendiren RAB -Tanrı Odur- şöyle diyor:
“RAB benim, başkası yok.”
Yuhanna 1:1-3 & 14.....1. Başlangıçta Söz vardı.
Söz Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı. 2.
Başlangıçta O, Tanrıyla birlikteydi. 3. Her şey
Onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey
Onsuz olmadı. 14. Söz, insan olup aramızda
yaşadı. Onun yüceliğini -Babadan gelen, lütuf ve
gerçekle dolu biricik Oğulun yüceliğini- gördük.
1 Petrus 4:19..... Bunun için, Tanrı'nın isteği
uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını
güvenilir Yaradan'a emanet etsinler.
Esinleme 4:9-11..... Yaratıklar tahtta oturanı,
sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı
ve şükran sundukça, yirmi dört ihtiyar tahtta
oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde
yere kapanarak O'na tapınıyorlar. Taçlarını
tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar: “Rabbimiz ve
Tanrımız! Yüceliği, saygıyı, gücü almaya
layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi
senin isteğinle yaratılıp var oldu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Büruc 85:13*.....İlk yaratan da O'dur, tekrar
yaratan da O'dur!!

60.
El-Muîd:
Yaratılmışları yok ettikten sonra, tekrar
yaratan. O'ndan başka yaratıcı olamaz.
Ahiret gününde bütün varlıklara yeniden hayat
verip ikinci kez yaratan. Yarattıklarını yok
edip, sonra tekrar diriltecek olan.

f

Rut 4:15.....“O seni yaşama döndürecek,
yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu, seni seven ve
senin için yedi oğuldan bile daha değerli olan
gelinin doğurdu.”
Mezmur 23:3.....İçimi tazeler, adı uğruna bana
doğru yollarda öncülük eder.
Yoel 2:25.....Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge
ordusunun, olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış
çekirgenin, Yavrunun ve genç çekirgenin size
kaybettirdiği yılları geri vereceğim.
Matta 3:9.....Kendi kendinize, ‘Biz İbrahimin
soyundanız’ diye düşünmeyin. Ben size şunu
söyleyeyim: Tanrı, İbrahime şu taşlardan da çocuk
yaratabilir.
Luka 6:10.....Gözlerini hepsinin üzerinde
gezdirdikten sonra adama, “Elini uzat” dedi. Adam
elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi.
Romalılar 11:23.....İmansızlıkta direnmezlerse,
İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrının
onları eski yerlerine aşılamaya gücü vardır.
2 Korintliler 5:17.....Bir kimse Mesihteyse, yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yunus 10:34.....De ki: "Ortak tuttuklarınız içinde,
yaratışa başlayan, sonra, yarattığını çevirip bir
daha yaratan kim var?" De ki: "Allah! Yaratışı
başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır. O halde
nasıl oluyor da başka bir yöne döndürülüyorsunuz?"
Ankebut 29:19.....Hiç görmediler mi, Allah,
yaratmayı nasıl başlatıyor, sonra onu
tekrarlıyor/yeni baştan yapıyor. Kuşkusuz bu,
Allah için çok kolaydır.
Büruc 85:13.....İlk yaratan da O'dur, tekrar
yaratan da O'dur!!

61.
El-Muhyî:
Can bağışlayan, sağlık veren. Her şeye can veren.
İhya eden, dirilten. Yaratılmışları yok ettikten
sonra tekrar yaratandır. O'ndan başka yaratıcı
olamaz. Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.
Tekvin 2:7.....RAB
Tanrı Ademi topraktan yarattı
f
ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem
yaşayan varlık oldu.
Eyub 12:9-10.....9. Hangisi bilmez bunu RABbin
yaptığını? 10. Her yaratığın canı, bütün
insanlığın soluğu Onun elindedir.
Yuhanna 5:21 & 26.....21. Baba nasıl ölüleri
diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği
kimselere yaşam verir. 26. Çünkü Baba, kendisinde
yaşam olduğu gibi, Oğula da kendisinde yaşam olma
özelliğini verdi.
Yuhanna 10:10.....Hırsız ancak çalıp öldürmek ve
yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol
yaşama sahip olsunlar diye geldim.
Yuhanna 11:25.....İsa ona, “Diriliş ve yaşam Benim”
dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.”
İbraniler 1:1-3.....1. Tanrı eski zamanlarda
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli
yollardan atalarımıza seslendi. 2. Bu son çağda
da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla
evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
3.Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, Onun
varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi
devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan
sonra, yücelerde ulu Tanrının sağında oturdu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rum 30:50.....Artık Allah'ın rahmetinin
eserlerine bak, nasıl diriltiyor toprağı ölümü
ardından! İşte bu Muhyî, ölüleri elbette
diriltir. O, her şeye Kadîr'dir.
Fussilet 41:39....Sen, toprağı huşû halinde boynu bükük
görüyorsun ya, işte o da Allah'ın ayetlerindendir. Onun
üzerine suyu indirdiğimizde, o titrer ve kabarır. Hiç
kuşkusuz, onu dirilten Muhyî ölüleri de mutlaka
diriltecektir. O, her şey üzerinde güç sahibidir.

62.
El-Mümit:
Her canlıya ölümü tattıran. Öldüren, ölümü her
canlıya takdir edip bunu uygulayandır.
Tesniye 32:29.....Keşke bilge kişiler olsalardı,
anlasalardı, sonlarının ne olacağını düşünselerdi!
1 Samuel 2:6.....RAB
öldürür de diriltir de,
f
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.
2 Krallar 5:7.....İsrail Kralı mektubu okuyunca
giysilerini yırtıp şöyle haykırdı: “Ben Tanrı
mıyım, can alıp can vereyim? Nasıl bana bir adam
gönderip onu deri hastalığından kurtar der?
Görüyor musunuz, açıkça benimle kavga çıkarmaya
çalışıyor!”
Luka 12:5.....Kimden korkmanız gerektiğini size
açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme
atma yetkisine sahip olan Tanrıdan korkun. Evet,
size söylüyorum, Ondan korkun.
Esinleme 1:1 & 18.....1. İsa Mesihin vahyidir.
Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları
kullarına göstermesi için Ona bu vahyi verdi. O
da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu
Yuhannaya iletti. 18. Diri Olan Benim. Ölmüştüm,
ama sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve
ölüler diyarının anahtarları bendedir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hicr 15:23.....Biz, elbette biz, hayat veriyoruz;
biz öldürüyoruz. Ve biziz Vâris olanlar/mirasçı
kalanlar.
Al-i İmran 3:156.....Ey iman sahipleri!
Yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri
için şöyle diyen inkârcılar gibi olmayın:
"Yanımızda olsaydılar ölmezlerdi, öldürülmezlerdi."
Allah bunu onların kalplerinde bir özlem
yapacaktır. Allah, diriltir de öldürür de. Allah,
yapıp ettiklerinizi en iyi şekilde görmektedir.
A’raf 3:158.....Ölür yahut öldürülürseniz elbette
ki Allah'a götürüleceksiniz.
Hadid 57:2.....Göklerin ve yerin mülkü ve
yönetimi O'nundur; diriltir, öldürür. Her şey
üzerinde kudret sahibidir O.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
etkilidir,
iki ağızlı kılıçtan daha keskindir.
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Esinleme
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sonsuzluklar
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anahtarları
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öldürecek ve sonra
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran
Bakara
2:255.....Allah'tan
3:156.....Ey iman başka
sahipleri!
ilah yok.
Yeryüzünde
dolaşan yahut
Hayy'dır
O, sürekli
gazaya diridir;
çıkan kardeşleri
Kayyûm'dur
içinO,
şöyle
diyen inkârcılar
kudretin
kaynağıdır.
gibi olmayın: "Yanımızda
olsaydılar
Al-i
İmran ölmezlerdi,
3:2.....Allah...
öldürülmezlerdi."
İlâh yok O'ndan
Allah bunu
onların kalplerinde
başka...
Hayy'dır O,
bir
Kayyûm'dur.
özlem yapacaktır. Allah,
diriltir
Furkan
25:58.....O
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de.
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Allah, yapıp
diriye,
ettiklerinizi
o Hayy olana
en iyi şekilde
dayanıp
güven, O'nu
görmektedir.
överek tespih et! Kullarının
A’raf 7:158.....De
günahlarından
O'nunki:
haberdar
"Ey insanlar!
olması yeter!
Ben sizin
tümünüze40:65.....Hayy
Mu’min
Allah'ın resulüyüm!
O'dur!
Göklerin
Tanrı ve
yoktur
yerinO'ndan
mülkü
o Allah'ındır!
başka.
Dini kendisine
İlah yoktur
özgüleyerek
O'ndan başka!
dua Oedin
diriltir,
O'na.
O öldürür.
Hamd
olsun Oâlemlerin
halde Allah'a
Rabbi
ve Allah'a!
resulüne iman edin.

64.
El-Kayyûm:
Gökleri, yeri ve her şeyi tutan. Nefsiyle kaim
olup kimseye ihtiyacı olmayan. Varlıkları diri
tutan, zatı ile kaim olan. Kudretin kaynağı.
Kudretiyle her şeyi kıvamında tutan. Baki ve
ebedi olan; her şeyin O'nun kudret ve iradesiyle
varlığını
sürdürebildiği tek varlıktır.
f
Çıkış 3:14-15.....14. Tanrı, ‘Ben Benim’ dedi,
İsraillilere de ki, ‘Beni size Ben Benim diyen
gönderdi.’ 15. İsraillilere de ki, ‘Beni size
atalarınızın Tanrısı, İbrahimin Tanrısı, İshakın
Tanrısı ve Yakupun Tanrısı Yahve gönderdi.’ Sonsuza
dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.
Mezmur 90:2.....Dağlar var olmadan, daha evreni
ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa
dek Tanrı sensin.
Yuhanna 17:5.....Baba, dünya var olmadan önce ben
senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi
beni yanında yücelt.
1 Timoteyus 6:15-16.....Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek
sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir
insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesihi
belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve
kudret sonsuza dek Onun olsun! Amin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:255..... Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O,
sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne
gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku.
Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun
huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat
edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir,
arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden,
bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp
kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre
kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor
gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O,
büyüklüğü sınırsızdır.
Al-i İmran 3:2..... Allah... İlâh yok O'ndan
başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.

65.
El-Vâcid:
İstediğini, istediği vakit bulan. Ondan saklanmak
imkansız olan, istediğini bulandır. Var olan ve
her şeyi vareden, icad eyleyen; varlığı kendinden
olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır.
O'na karşı hiçbir şey kendini gizleyemez.

f

Eyub 37:16.....Bulutların dengesini, bilgisi
kusursuz olanın şaşılası işlerini biliyor musun?
Mezmur 139:7-12 & 16.....7. Nereye gidebilirim
senin Ruhundan, nereye kaçabilirim huzurundan? 8.
Göklere çıksam, oradasın, ölüler diyarına yatak
sersem, yine oradasın. 9. Seherin kanatlarını
alıp uçsam, denizin ötesine konsam, 10. Orada
bile elin yol gösterir bana, sağ elin tutar beni.
11. Desem ki, “Karanlık beni kaplasın, çevremdeki
aydınlık geceye dönsün.” 12. Karanlık bile
karanlık sayılmaz senin için, gece, gündüz gibi
ışıldar, karanlıkla aydınlık birdir senin için.
16. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni.
Mezur 147:4-5.....4. Yıldızların sayısını
belirler, her birini adıyla çağırır. 5. Rabbimiz
büyük ve çok güçlüdür, sınırsızdır anlayışı.
Yeremya 23:24.....“Kim gizli yere saklanır da
Onu görmem?” diyor RAB, “Yeri göğü doldurmuyor
muyum?” diyor RAB.
Matta 10:29-30.....29. İki serçe bir meteliğe
satılmıyor mu? Ama Babanızın izni olmadan
bunlardan bir teki bile yere düşmez. 30. Size
gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.
İbraniler 4:13.....Tanrının görmediği hiçbir
yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz
Tanrının gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.
1 Yuhanna 3:19-20.....Böylelikle gerçeğe ait
olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman
suçlarsa, Tanrının önünde onu yatıştıracağız. Çünkü
Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taha 20:115*..... Yemin olsun, biz daha önce
Âdem'e ahit verdik de unuttu; biz onda bir
kararlılık bulamadık.

66.
El-Macîd:
Kadır ve şanı büyük, kerem ve bağışlaması bol.
Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
1 Samuel 2:30.....Bu nedenle İsrailin Tanrısı RAB
şöyle diyor: ‘Gerçekten, ailen ve atanın soyu
sonsuza dek
f bana hizmet edecekler demiştim.’ Ama
şimdi RAB şöyle buyuruyor: ‘Bu benden uzak olsun!
Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama
beni saymayan küçük düşürülecek.’
Mezmur 22:23.....Ey sizler, RABden korkanlar, Ona
övgüler sunun! Ey Yakup soyu, Onu yüceltin!
Ey İsrail soyu, Ona saygı gösterin!
Mezmur 29:2.....RABbin görkemini adına yaraşır
biçimde övün, kutsal giysiler içinde RABbe tapının!
Mezmur 57:5.....Yüceliğini göster göklerin üstünde,
ey Tanrı, Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!
Daniel 4:34.....Belirlenen sürenin sonunda ben
Nebukadnessar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime
geldim. Yüce Olanı övdüm. Sonsuza dek Diri Olanı
onurlandırıp yücelttim. Onun egemenliği ebedi
egemenliktir, krallığı kuşaklar boyu sürecek.
Yuhanna 5:23.....Öyle ki, herkes Babayı
onurlandırdığı gibi Oğulu onurlandırsın. Oğulu
onurlandırmayan, Onu gönderen Babayı da
onurlandırmaz.
Yuhanna 8:54.....İsa şu karşılığı verdi: Eğer ben
kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni
yücelten, ‘Tanrımız’ diye çağırdığınız Babamdır.
Esinleme 4:9-11.....Yaratıklar tahtta oturanı,
sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı
ve şükran sundukça, yirmi dört ihtiyar tahtta
oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde
yere kapanarak O'na tapınıyorlar. Taçlarını
tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar: “Rabbimiz ve
Tanrımız! Yüceliği, saygıyı, gücü almaya
layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi
senin isteğinle yaratılıp var oldu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Büruc 85:15*..... Arşın sahibidir; Mecîd'dir,
şanı yüce olandır!

67.
El-Vâhid:
Tek, bir olmak, Allah ikincisi olmayan tek
birdir. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde,
hükümlerinde asla ortağı veya benzeri bulunmayan.
Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan.
Tesniye 4:35
f & 39.....35. Bu olaylar RABbin Tanrı
olduğunu ve Ondan başkası olmadığını bilesiniz
diye size gösterildi. 39. Bunun için, bugün
RABbin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde
Tanrı olduğunu, Ondan başkası olmadığını bilin ve
bunu aklınızdan çıkarmayın.
İşaya 46:9-10.....9. Çok önceden beri olup
bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası
yok. Tanrı benim, benzerim yok. 10. Sonu ta
başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden
bildiren, ‹Tasarım gerçekleşecek, istediğim her
şeyi yapacağım› diyen benim.
Yuhanna 10:30.....Ben ve Baba biriz.
Yuhanna 14:9.....İsa, Filipus dedi, Bunca
zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın
mı? Beni görmüş olan, Babayı görmüştür. Sen
nasıl, ‘Bize Babayı göster’ diyorsun?
Yuhanna 17:3.....Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı
olan seni ve gönderdiğin İsa Mesihi tanımalarıdır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:163.....Sizin İlah'ınız Vâhid'dir, bir
tek İlah'tır. İlah yoktur O'ndan başka.
Rahman'dır O, Rahîm'dir.
Nisa 4:171.....Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa
gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı
bir şey söylemeyin! Meryem'in oğlu İsa Mesih,
Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden
bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a
ve resullerine inanın. "Üçtür!" demeyin. Son verin,
sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve
biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından
arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve
yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.
Sad 38:65.....De ki: "Ben, sadece bir uyarıcıyım. O
Vâhid ve Kahhâr Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur."

68.
Es-Samed:
Her şey O'na muhtaçtır. Fakat, O hiçbir şeye
muhtaç değildir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm
yaratıkların ihtiyacını gideren ve her türlü
istekte doğrudan kendisine başvurulandır. Tüm
ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların
f yöneldiği eşsiz kudret.
Tesniye 33:27.....Sığınağın çağlar boyu var olan
Tanrıdır, seni taşıyan Onun yorulmaz kollarıdır.
Düşmanı önünden kovacak ve sana, ‘Onu yok et!’ diyecek.
Mezmur 9:9.....RAB ezilenler için bir sığınak,
Sıkıntılı günlerde bir kaledir.
Mezmur 46:1.....Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
Mezmur 46:7.....Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakupun Tanrısı kalemizdir.
Mezmur 57:1.....Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü
sana sığınıyorum; Felaket geçinceye kadar,
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.
Mezmur 59:17.....Gücüm sensin, seni ilahilerle
öveceğim, Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.
Mezmur 91:2 & 9-10.....2. “O benim sığınağım,
kalemdir” derim RAB için, “Tanrımdır, Ona
güvenirim.” 9. Sen RABbi kendine sığınak, Yüceler
Yücesini konut edindiğin için, 10. Başına kötülük
gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak.
Romalılar 1:20.....Tanrının görünmeyen nitelikleri sonsuz gücü ve Tanrılığı - dünya yaratılalı beri
Onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça
görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.
1 Timoteyus 1:17.....Onur ve yücelik sonsuzlara
dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek
Tanrının olsun! Amin.
İbraniler 13:8.....İsa Mesih dün, bugün ve
sonsuza dek aynıdır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ihlas 112:2*..... Allah'tır; Samed'dir / tüm
ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların
yöneldiği tek kuvvettir!

69.
El-Kâdir:
İstediğini, istediği gibi yapmaya gücü yeten.
Kudret ve kuvvet sahibi, ihtidar sahibi. Gücü her
şeye ulaşan, her şeyde hissedilen. Kudret
sahibi, tükenmez kudreti olan, istediğini
dilediği gibi yapmaya muktedir olandır.

f

Tekvin 17:1.....Avram doksan dokuz yaşındayken
RAB ona görünerek, “Ben Her Şeye Gücü Yeten
Tanrıyım” dedi, “Benim yolumda yürü, kusursuz ol.”
Yeremya 32:17.....Ey Egemen RAB! Büyük gücünle,
kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın
hiçbir şey yok.
Yuhanna 10:17-18.....17. Canımı, tekrar geri
almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever.
18. Canımı kimse benden alamaz; ben onu
kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri
almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babamdan aldım.
Koloseliler 2:15....Yönetimlerin ve hükümranlıkların
elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek
açıkça gözler önüne serdi.
İbraniler 1:3..... Oğul, Tanrı yüceliğinin
parıltısı, Onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü
sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan
arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu
Tanrının sağında oturdu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:20 & 284.....20. Şimşek, neredeyse
gözlerini çarpıp götürüverecek. Kendilerine her
aydınlık sunduğunda, orada yürürler. Üzerlerine
karanlık binince çakılıp kalırlar. Eğer Allah
dileseydi, işitme güçlerini de gözlerini de
elbette alıp götürürdü. Çünkü Allah her şeye
Kadîr'dir. 284. Göklerdekiler ve yerdekiler de
yalnız Allah'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız
da gizleseniz de Allah, ondan sizi hesaba çeker
de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.
Allah Kadîr'dir, her şeye gücü yeter.
Fatır 35:44..... Göklerde de yerde de Allah'ı âciz
bırakacak hiçbir şey yoktur. Alîm'dir O, Kadîr'dir.

70.
El-Muktedir:
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi
tasarruf eden. Gücünü, kendisi tarafından
belirlenen ölçüler ve planlar dahilinde görünür
hale getiren. Gücünden, yarattıklarına belli
oranlarda nasip veren. Dilediği gibi tasarruf
eden, her
f şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
Eyub 37:23.....Her Şeye Gücü Yetene biz
ulaşamayız. Gücü yücedir, adaleti ve eşsiz
doğruluğuyla kimseyi ezmez.
İşaya 42:13.....Yiğit gibi çıkagelecek RAB,
Savaşçı gibi gayrete gelecek. Bağırıp savaş çığlığı
atacak, düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
Matta 16:18....Ben de sana şunu söyleyeyim, sen
Petrussun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine
kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı
direnemeyecek.
Matta 28:18-20.....18. İsa yanlarına gelip kendilerine
şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki
bana verildi. 19. Bu nedenle gidin, bütün ulusları
öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve
Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin; 20. size buyurduğum
her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben,
dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”
1 Timoteyus 6:15.....Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek
sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir
insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesihi
belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve
kudret sonsuza dek Onun olsun! Amin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kehf 18:45....Dünya hayatının şu su örneği gibi
olduğunu onlara anlat: "O suyu gökten indirdik.
Yerin bitkisi onunla karıştı. Derken o bitki,
rüzgârların savurup döllediği parçacıklara
dönüştü. Allah her şey üzerinde Muktedir'dir,
gücü her şeye yeter.
Kamer 54:42..... Ayetlerimizin tümünü
yalanladılar da biz de onları onurlu ve güçlü
birine yaraşır bir yakalayışla yakaladık.

71.
El-Mukaddim:
İstediğini ileri geçiren, öne alan, yükselten. Her
şeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine
maddi ve manevi nimetler verip yükselten, öne
geçiren, ilerlemelerini sağlayandır.
Çıkış 13:21-22.....21.
Gece gündüz ilerlemeleri için,
f
RAB gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek,
geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara
öncülük ediyordu. 22. Gündüz bulut sütunu, gece ateş
sütunu halkın önünden eksik olmadı.
Nehemya 9:10-12.....10. Firavuna, görevlilerine
ve ülkesinin halkına karşı mucizeler, harikalar
yarattın. Çünkü atalarımızı nasıl ezdiklerini
biliyordun. Bugün olduğu gibi ün kazandın. 11.
Denizi yararak atalarımıza yol açtın. Denizin
ortasından, kuru topraktan geçip gittiler. Onları
kovalayanları ise bir taş gibi azgın derin sulara
fırlattın. 12. Gündüzün bir bulut sütunuyla,
geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş
sütunuyla atalarımıza yol gösterdin.
İşaya 52:12.....Aceleyle çıkmayacak, kaçıp
gitmeyeceksiniz; Çünkü RAB önünüzden gidecek,
İsrailin Tanrısı artçınız olacak.
1 Timoteyus 6:15.....Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek
sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir
insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesihi
belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve
kudret sonsuza dek Onun olsun! Amin.
İbraniler 6:20.....Melkisedek düzeni uyarınca
sonsuza dek başkâhin olan İsa oraya uğrumuza öncü
olarak girdi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nahl 16:61.....Eğer Allah, insanları zulümlerine
karşı cezalandırsaydı, yeryüzünde debelenen bir şey
bırakmazdı. Ama öyle yapmıyor, onları belirli bir
süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiğinde ise ne
bir saat geri kalırlar ne de öne geçebilirler.
Kaf 50:28.....Allah buyurdu: "Huzurumda çekişmeyin!
Ben size uyarıyı çok önceden göndermiştim."

72.
El-Muahhir:
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan. Her şeyden
sonra yine var olan; emir ve yasaklarına uymayanları
zelil edip arkaya bırakan, istediğini geri koyandır.
Sonunda yine sadece O var (olarak) kalacaktır.
Tekvin 16:2.....Saray
Avrama, “RAB çocuk sahibi
f
olmamı engelledi” dedi, “Lütfen, cariyemle yat. Belki
bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim.” Avram Sarayın
sözünü dinledi.
1 Samuel 25:34..... Doğrusu sana kötülük etmemi
önleyen İsrailin Tanrısı yaşayan RABbin adıyla
derim ki, beni karşılamak için hemen gelmemiş
olsaydın, gün doğuncaya dek Navalın adamlarından
hiçbiri sağ kalmayacaktı.
Romalılar 3:25.....Tanrı Mesihi, kanıyla günahları
bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.
Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce
işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak
ve İsaya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda
kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.
2 Selanikliler 2:6-7..... 6. Zamanı gelince ortaya
çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin
engellediğini biliyorsunuz. 7. Evet, yasa
tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir; ama
bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya
dek görevini sürdürecektir.
2 Petrus 3:9.....Bazılarının düşündüğü gibi Rab
vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı
sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor,
herkesin tövbe etmesini istiyor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
İbrahim 14:10 & 42.....10. Resulleri dediler ki:
"Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı kuşku? O
sizi, günahlarınızı affetsin, belirli bir süreye
kadar size zaman tanısın diye çağırıyor." 42. O,
onları, gözlerin korkudan donup kalacağı bir güne
erteliyor, hepsi bu...
Muddessir 74:37.....Sizden, öne geçmek yahut arkaya
kalmak/erken davranmak yahut gecikmek isteyen için.

73.
El-Evvel:
İlk. Varlığının evveli yoktur. Başlangıcına
zaman belirlemek söz konusu olmayan. Ezeli olan,
varlığının başlangıcı olmayan. Her şeyden önce,
öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve
varlığının öncesi olmayandır.

f

İşaya 44:6.....RAB, İsrailin Kralı ve
Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur.”
Mika 5:2.....Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsraili benim adıma yönetecek olan senden
çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın
başlangıcına dayanır.
Yuhanna 1:1-3.....1. Başlangıçta Söz vardı. Söz
Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı. 2.
Başlangıçta O, Tanrıyla birlikteydi. 3. Her şey
Onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey
Onsuz olmadı.
İbraniler 13:8.....İsa Mesih dün, bugün ve
sonsuza dek aynıdır.
Esinleme 1:17-18.....17. Onu görünce, ölü gibi
ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini
üzerime koyup şöyle dedi: ‹‹Korkma! İlk ve son
Benim. 18. Diri Olan Benim. Ölmüştüm, ama
sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler
diyarının anahtarları bendedir.
Esinleme 2:8.....İzmirdeki kilisenin meleğine
yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan
şöyle diyor:
Esinleme 21:6.....Bana, “Tamam!” dedi, “Alfa ve
Omega, başlangıç ve son Benim. Susayana yaşam
suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim.”
Esinleme 22:13.....Alfa ve Omega, birinci ve
sonuncu, başlangıç ve son Benim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hadid 57:3*..... Evvel'dir O, başlangıcı yoktur;
Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde
belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her
şeyi en güzel biçimde bilendir o.

74.
El-Âhir:
Son. Her şey son bulunca O, var olarak
kalacaktır. Varlığının sonu yoktur.
Ebedi olan,
varlığının sonu olmayan."
İşaya 41:4.....Bunları yapıp gerçekleştiren,
Kuşakları fbaşlangıçtan beri çağıran kim? Ben RAB,
ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım.
İşaya 44:6.....RAB, İsrailin Kralı ve
Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur.
İşaya 48:12.....Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail,
beni dinle: Ben Oyum; ilk Benim, son da Benim.
İbraniler 13:8.....İsa Mesih dün, bugün ve
sonsuza dek aynıdır.
Esinleme 1:8.....8. Var olan, var olmuş ve
gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,
“Alfa ve Omega Benim” diyor.
Esinleme 1:17-18.....17. Onu görünce, ölü gibi
ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini
üzerime koyup şöyle dedi: “Korkma! İlk ve son
Benim. 18. Diri Olan Benim. Ölmüştüm, ama
sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler
diyarının anahtarları bendedir.”
Esinleme 2:8.....İzmirdeki kilisenin meleğine
yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan
şöyle diyor:
Esinleme 21:6-7.....Bana, “Tamam!” dedi, “Alfa ve
Omega, başlangıç ve son Benim. Susayana yaşam
suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim.” 7.
Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun
Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak.
Esinleme 22:13.....Alfa ve Omega, birinci ve
sonuncu, başlangıç ve son Benim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rahman 55:26-27.....26. Yer üzerinde bulunan
herkes yok olacaktır. 27. Sadece o bağış ve celal
sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.
Hadid 57:3..... Evvel'dir O, başlangıcı yoktur;
Âhir'dir O, sonu yoktur;

75.
Ez-Zâhir:
Onun varlığı, sayısız delillerle apaçıktır.
Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle
bilinen. Her şeyde tecelli eden. Tüm
yarattıklarında kendisinden görünebilir izler,
işaretler bulunan. Görünen, varlığında hiç şüphe
olmayan, fvarlığı her şeyden aşikâr olandır. Her
yaratık yaratanının görülen bir şâhididir.
Mezmur 104:24.....Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini
bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu.
İşaya 40:26.....Başınızı kaldırıp göklere bakın.
Kim yarattı bütün bunları? Yıldızları sırayla
görünür kılıyor, her birini adıyla çağırıyor.
Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli
yerinde duruyor.
Yuhanna 1:1 & 14.....1. Başlangıçta Söz vardı.
Söz Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı. 14.
Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini
-Babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik
Oğulun yüceliğini- gördük.
Romalılar 1:20.....Tanrının görünmeyen nitelikleri sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri
Onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir.
Bu nedenle özürleri yoktur.
Efesliler 4:5-6.....Yerde ya da gökte ilah diye
adlandırılanlar varsa da -nitekim pekçok “ilah”,
pekçok “rab” vardır- bizim için tek bir Tanrı
Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler Onun
için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa
Mesihtir. Her şey Onun aracılığıyla yaratıldı,
biz de Onun aracılığıyla yaşıyoruz.
İbraniler 1:3.....Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı,
Onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her
şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan
sonra, yücelerde ulu Tanrının sağında oturdu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hadid 57:3*..... Evvel'dir O, başlangıcı yoktur;
Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde
belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her
şeyi en güzel biçimde bilendir o.

76.
El-Bâtın:
Gizli. İç, içte olan, gizli sır olan,
hissedilmeyen ancak eser ve işleriyle
anlaşılandır. Gözle görülmeyen, herşeyde
kendinden bir güç bulunan. Gizli, cisim olarak
görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak varlığı da
kesin olarak
f bilinendir. Her şeyde tecelli eden.
Çıkış 33:18-20.....18. Musa, “Lütfen görkemini
bana göster” dedi. 20. Ancak, yüzümü görmene izin
veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.
Eyub 11:7.....Tanrının derin sırlarını anlayabilir
misin? Her Şeye Gücü Yetenin sınırlarına
ulaşabilir misin?
Eyub 37:23.....Her Şeye Gücü Yetene biz
ulaşamayız. Gücü yücedir, adaleti ve eşsiz
doğruluğuyla kimseyi ezmez.
Mezmur 145:3.....RAB büyüktür, yalnız O övgüye
yaraşıktır, akıl ermez büyüklüğüne.
Koloseliler 1:15 & 25-26.....15. Görünmez Tanrının
görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı Odur. 25-26.
Tanrının sizin yararınıza bana verdiği görevle
kilisenin hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrının
sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan
gizlenmiş, ama şimdi Onun kutsallarına açıklanmış
olan sırrı eksiksiz duyurmaktır.
1 Timoteyus 1:17.....Onur ve yücelik sonsuzlara
dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek
Tanrının olsun! Amin.
1 Timoteyus 6:15-16.....Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek
sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir
insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesihi
belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve
kudret sonsuza dek Onun olsun! Amin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hadid 57:3*..... Evvel'dir O, başlangıcı yoktur;
Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde
belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her
şeyi en güzel biçimde bilendir o.

77.
El-Vâlî:
Bu muazzam kainatı ve her an olup biteni tek
başına idare eden. İdare eden, bu büyük kâinatı
ve onda her an olup bitenleri idare edip
yönetendir. İdare etme yeteneği O'nundur.
Mezmur 22:28.....Çünkü
egemenlik RABbindir,
f
Ulusları O yönetir.
Mezmur 146:10.....RAB Tanrın sonsuza dek, ey
Siyon, Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. RAB'be
övgüler sunun!
İşaya 9:6.....¸ Çünkü bize bir çocuk doğacak,
Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında
olacak. Onun adı Harika Öğütçüfı, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
Mika 5:2..... Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsraili benim adıma yönetecek olan senden
çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın
başlangıcına dayanır.
Matta 2:6.....‘Ey sen, Yahudadaki Beytlehem,
Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi
değilsin! Çünkü halkım İsraili güdecek önder
Senden çıkacak.’
Luka 1:33.....O da sonsuza dek Yakupun soyu
üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu
gelmeyecektir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:68.....Şu bir gerçek ki, insanların
İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona
uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir.
Allah, müminlerin Velî'sidir.
A’raf 7:196*.....Benim Velî'm, o Kitap'ı indiren
Allah'tır. O, hayır ve barışı seven kulları
koruyup gözetir.
Casiye 45:19.....Kuşkun olmasın ki onlar, Allah
karşısında sana hiçbir yarar sağlayamazlar/
Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar.
Zalimler birbirlerinin dostlarıdır; Allah ise
takvaya sarılanların Velî'sidir.

78.
El-Müteâlî:
Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her
şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce. Son derece
yüce olan. Aşkın, yüce. Akıl ve bakış ölçülerinin
ulaşamayacağı boyutlarda olan. Bilinenlerin ve
bilinmeyenlerin en üstün olanı. Akım yaratılmışlarda
mümkünf gördüğü her şeyden çok yüce olandır.
Tesniye 10:17.....Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların
Tanrısı, rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan,
rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrıdır.
Mezmur 147:5.....Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,
Sınırsızdır anlayışı.
İşaya 55:8-9.....8. “Çünkü benim düşüncelerim
Sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız
benim yollarım değil” diyor RAB. 9. “Çünkü gökler
nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin
yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden
yüksektir.”
İşaya 57:15.....Yüce ve görkemli Olan, sonsuzlukta
yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki, “Yüksek ve
kutsal yerde yaşadığım halde, alçakgönüllülerle,
ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek
için ezilenlerin yanındayım.
Luka 1:32 & 35.....32. O büyük olacak, kendisine
‘Yüceler Yücesinin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı Ona,
atası Davutun tahtını verecek. 35. Melek ona
şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine
gelecek, Yüceler Yücesinin gücü sana gölge
salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı
Oğlu denecek.”
Elçilerin İşleri 7:48.....Ne var ki, en yüce
Olan, elle yapılmış konutlarda oturmaz.
Peygamberin belirttiği gibi, ‘Gök tahtım, Yeryüzü
ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev
yapacaksınız? Ya da, neresi dinleneceğim yer?
Bütün bunları yapan elim değil mi? diyor Rab.’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra’d 13:9*..... Gaybı da görünen âlemi de
bilendir/Alîm'dir O... Kebîr, sınırsızca büyük
O'dur; Müteâl, sonsuzca yüce O'dur.

79.
El-Berr:
Kulları hakkında müsait olan. İyiliği ve bahşişi
çok olan. İyilik ve güzellik, bağışta bulunma,
kullarına yardımcı olma anlamlarında Yüce
Allah'ın bir sıfat ismidir. İyiliği ve ihsânı
çoktur. İyilik ve lütfu sonsuz olan. Eşsiz cömert.
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Çıkış 34:6.....Musanın önünden geçerek, “Ben
RABbim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez
öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.”
Mezmur 25:8.....RAB iyi ve doğrudur, Onun için
günahkârlara yol gösterir.
Nahum 1:7.....RAB iyidir, Sığınaktır sıkıntı
anında. Korur kendisine sığınanları.
Matta 19:17.....İsa, “Bana neden iyilik hakkında
soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri
var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, Onun
buyruklarını yerine getir.”
Yuhanna 10:10.....Hırsız ancak çalıp öldürmek ve
yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol
yaşama sahip olsunlar diye geldim.
Romalılar 2:4.....Tanrının sınırsız iyiliğini,
hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun
iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun?
Romalılar 11:22.....Onun için Tanrının iyiliğini
de sertliğini de gör. O, düşenlere karşı serttir;
ama Onun iyiliğine bağlı kalırsan, sana iyi
davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın!
Titus 3:4-6.....Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini
ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi
kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı
değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla
ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol
bol döktüğü Kutsal Ruhun yenilemesiyle yaptı.
Yakub 1:5.....İçinizden birinin bilgelikte eksiği
varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren
Tanrıdan istesin; kendisine verilecektir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tur 52:28*....."Biz önceden O'na yakarıyorduk.
Çünkü O'dur Berr, cömertçe iyilik eden; O'dur
rahmeti sınırsız olan."

80.
Et-Tevvâb:
Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık
tutarak tövbe etme imkânı verendir. Samimi olarak
günahlardan dönüp tövbe edenleri bağışlayandır.
Çıkış 32:14.....Böylece
RAB halkına yapacağını
f
söylediği kötülükten vazgeçti.
2 Samuel 24:16.....Melek Yeruşalimi yok etmek
için elini uzatınca, RAB göndereceği yıkımdan
vazgeçti. Halkı yok eden meleğe, “Yeter artık!
Elini çek” dedi. RABbin meleği Yevuslu Aravnanın
harman yerinde duruyordu.
1 Tarihler 21:15.....Tanrı Yeruşalimi yok etmek
için bir melek gönderdi. Ama melek yıkıma
başlayacağı sırada RAB onu gördü. Göndereceği
yıkımdan vazgeçerek halkı yok eden meleğe, “Yeter
artık! Elini çek” dedi. RABbin meleği Yevuslu
Ornanın harman yerinde duruyordu.
Yoel 2:12-14.....12. RAB diyor ki, Şimdi oruç
tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle
bana dönün. 13. Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız RABbe dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır, Tez öfkelenmez, sevgisi
engindir, cezalandırmaktan vazgeçer. 14. Kim
bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır. O zaman Ona tahıl ve
şarap sunuları sunarsınız.
Elçilerin İşleri 5:31.....İsraile, günahlarından
tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için
Tanrı Onu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına
yükseltti.
Elçilerin İşleri 10:43.....Peygamberlerin hepsi
Onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki,
Ona inanan herkesin günahları Onun adıyla bağışlanır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:37*.....Bunun üzerine Âdem, Rabbinden
bazı kelimeler öğrenip belledi de O'na yöneldi. O
da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de O,
evet O, Tevvâb'dır, tövbeleri cömertçe kabul
eder; Rahîm'dir, rahmetini cömertçe yayar.

81.
El-Müntekim:
Suçluları, adaleti ile müstahak oldukları cezaya
çarptıran. İntikam alan, günahkârları, adaletiyle
yargılayarak lâyık oldukları cezaya çarptıran
demektir. Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.
Tesniye 32:35
f & 43.....35. Öç benimdir, karşılığını
ben vereceğim, zamanı gelince ayakları kayacak,
onların yıkım günü yakındır, ceza günü hızla
yaklaşıyor. 43. Ey uluslar, Onun halkını
kutlayın, çünkü O kullarının kanının öcünü
alacak, düşmanlarından öç alacak, ülkesinin ve
halkının günahını bağışlayacak.
Mezmur 18:47.....Odur öcümü alan, halkları bana
bağımlı kılan.
Mezmur 94:1.....Ya RAB, öç alıcı Tanrı, saç
ışığını, ey öç alıcı Tanrı!
İşaya 1:24..... Bu yüzden Rab, Her Şeye Egemen
RAB, İsrailin Güçlüsü şöyle diyor: “Hasımlarımı
cezalandırıp rahata kavuşacağım, düşmanlarımdan
öç alacağım.”
Luka 18:7-8.....7. Tanri da, gece gündüz
kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını
almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? 8. Size
şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır.
Ama İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman
bulacak mı?
Romalılar 12:19.....Sevgili kardeşler, kimseden
öç almayın; bunu Tanrının gazabına bırakın. Çünkü
şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir,
ben karşılık vereceğim.’”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rum 30:47.....Yemin olsun biz, senden önce de
resulleri toplumlarına gönderdik, onlara açık
kanıtlar getirdiler. Nihayet, günah işleyenlerden
öc aldık. İnananlara yardım etmek bizim
üzerimizde bir haktı.
Secde 32:22.....Rabbinin ayetleri kendilerine
hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden
daha zalim kim vardır? Suçlulardan mutlaka
intikam alacağız biz!

82.
El-Afüvv:
Affı çok. Tevbeleri kabul eden. Affı çok olan,
günahları affetmeyi seven. Merhametli, daima
affeden, günâhlardan dilediğini affedip suçları
bağışlayandır. Affeden, hataları, günahları bağışlayan.
Mezmur 103:2-5.....2.
RABbe övgüler sun, ey canım!
f
İyiliklerinin hiçbirini unutma! 3. Bütün suçlarını
bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, 4.
canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve
sevecenlik tacı giydiren, 5. Yaşam boyu seni
iyiliklerle doyuran Odur...
İşaya 43:25....Kendi uğruna suçlarınızı silen
benim, evet benim, günahlarınızı anmaz oldum.
Mika 7:18.....Senin gibi suçları silen, kendi
halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan
başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın,
Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın.
Matta 6:14-15.....14. “Başkalarının suçlarını
bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin
suçlarınızı bağışlar. 15. Ama siz başkalarının
suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin
suçlarınızı bağışlamaz.”
Elçilerin İşleri 3:19....Öyleyse, günahlarınızın
silinmesi için tövbe edin ve Tanrıya dönün. Öyle ki,
Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için
önceden belirlenen Mesihi, yani İsayı göndersin.
Efesliler 4:32....Birbirinize karşı iyi yürekli,
şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı
gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
Koloseliler 3:13....Birbirinize hoşgörülü davranın.
Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rabbin sizi
bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
1 Yuhanna 1:9.... Ama günahlarımızı itiraf edersek,
güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı
bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hac 22:60*.....İşte böyle. Kim uğratıldığı
cezanın aynısıyla ceza edip de zulüm ve
saldırganlığa uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım
edecektir. Allah, elbette ki Afüvv'dür, Gafûr'dur.

83.
Er-Raûf:
Çok merhametli, pek şefkatli. Acıma, şefkat ve
esirgemesi sınırsız olan. Çok merhamet eden,
insanları yükümlü tutmada pek müsâmahalı ve
yumuşak davranandır.
Mezmur 86:15.....Oysa
sen, ya Rab, sevecen,
f
lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi ve sadakati
bol bir Tanrısın.
Mezmur 111:4.....RAB unutulmayacak harikalar
yaptı, O sevecen ve lütfedendir.
İşaya 49:15.....Ama RAB, “Kadın emzikteki
çocuğunu unutabilir mi?” diyor, “Rahminden çıkan
çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir,
ama ben seni asla unutmam.
Matta 14:14.....İsa tekneden inince büyük bir
kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta
olanlarını iyileştirdi.
Markos 8:2.....O günlerde yine büyük bir
kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri
olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp,
“Halka acıyorum” dedi. “Üç gündür yanımdalar,
yiyecek hiçbir şeyleri yok.”
İbraniler 5:2.....Bilgisizlere, yoldan sapanlara
yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de
zayıflıklarla kuşatılmıştır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:143.....Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale
getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle
insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.
Al-i İmran 3:30.....Gün gelecek, her benlik,
hayırdan işlediğini önünde bulacaktır. Kötülükten
işlediğini de... İsteyecektir ki, önüne
getirilenle kendisi arasında uzun bir mesafe
olsun. Allah sizi, kendisinden sakınmaya çağırır.
Allah, kullarına karşı Raûf'tur, çok şefkatlidir.
Hac 22:65.....Görmedin mi, Allah yeryüzündekileri
ve denizde O'nun emriyle akıp giden gemileri
sizin hizmetinize verdi. O'nun izni olmaksızın
yerkürenin üstüne düşmemesi için göğü O tutuyor.
Allah, insanlara karşı elbette Raûf, Rahîm'dir,

84.
Mâlik-ül Mülk:
Mülkün ebedi sahibi. Her şeyin tek sahibi, her
ne varsa O'nundur. Her şey üzerinde mutlak
tasarruf yetkisi sadece O'na aittir. O halde
Ondan başkasına kulluk edilmez. Mülkün, her
varlığın sahibi.

f

Çıkış 9:29.....Musa, “Kentten çıkınca, ellerimi
RABbe uzatacağım” dedi, “Gök gürlemeleri duracak,
artık dolu yağmayacak. Böylece dünyanın RABbe ait
olduğunu bileceksin.”
Tesniye 10:14.....Gökler de, göklerin gökleri de,
yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RABbindir.
1 Tarihler 29:11.....Ya RAB, büyüklük, güç,
yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde
olan her şey senindir. Egemenlik senindir, ya
RAB! Sen her şeyden yücesin.
Mezmur 24:1.....RABbindir yeryüzü ve içindeki her
şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar;
Mezmur 89:11.....Gökler senindir, yeryüzü de
senin; Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini
sen attın.
Mezmur 95:4-5.....4. Yerin derinlikleri Onun
elindedir, dağların dorukları da Onun. 5. Deniz
Onundur, çünkü O yarattı, karaya da Onun elleri
biçim verdi.
İşaya 66:1.....RAB diyor ki, “Gökler tahtım,
Yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Nerede benim
için yapacağınız ev, neresi dinleneceğim yer?”
1 Korintliler 10:26.....Çünkü “Yeryüzü ve
içindeki her şey Rabbindir.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fatiha 1:4.....Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O.
Al-i İmran 3:26*..... Şöyle yakar: "Ey mülkün/
saltanatın Mâlik'i/sahibi olan Allah'ım! Sen
mülkü/saltanatı dilediğine verir, mülkü/
saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini
yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil
kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir.
Sen, her şeye kadirsin."

85.
Zül-Celâli vel İkrâm:
Hem büyüklük hem de ikram sahibidir. Celal, azamet
ve pek büyük ikram sahibi. Celâl ve ululuk sahibidir.
İkrâm ve ihsân edicidir. Hürmet ve saygıya yegane
lâyık ve tüm büyüklüklere sahip olandır.
Çıkış 34:6-7.....6.
Musanın önünden geçerek, “Ben
f
RABbim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez
öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. 7.
Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını,
isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu
cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun
hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü,
dördüncü kuşaklardan sorarım.”
1 Tarihler 29:11.....Ya RAB, büyüklük, güç,
yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde
olan her şey senindir. Egemenlik senindir, ya
RAB! Sen her şeyden yücesin.
2 Tarihler 2:5..... Yapacağım tapınak büyük
olacak. Çünkü Tanrımız bütün tanrılardan
büyüktür.
Mezmur 104:1-4.....1. RABbe övgüler sun, ey gönlüm!
Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik
kuşanmışsın, 2. Bir kaftana bürünür gibi ışığa
bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi geren, 3.
evini yukarıdaki sular üzerine kuran, bulutları
kendine savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları
üzerinde gezen, 4. rüzgarları kendine haberci,
yıldırımları hizmetkâr eden sensin.
Zekeriya 14:9.....RAB bütün dünyanın kralı olacak.
O gün yalnız RAB, yalnız Onun adı kalacak.
Elçilerin İşleri 2:36.....Böylelikle bütün İsrail
halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha
gerdiğiniz İsayı hem Rab hem Mesih yapmıştır.
Esinleme 5:12.....Yüksek sesle şöyle diyorlardı:
“Boğazlanmış Kuzu Gücü, zenginliği, bilgeliği,
kudreti, Saygıyı, yüceliği, övgüyü Almaya layıktır.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rahman 55:27 & 78.....27. Sadece o bağış ve
celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır. 78. İkram
ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki...

86.
El-Muksit:
Bütün işlerini denk ve birbirine uygun ve yerli
yerinde yapan. Doğru hareket eden, bütün işlerini
birbirine uygun ve yerli yerinde yapandır. Her
işi birbirine uygun yapan.
Tekvin 18:25.....Senden
uzak olsun bu. Haklıyı,
f
haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında
haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün
dünyayı yargılayan adil olmalı.
Mezmur 98:8-9.....El çırpsın ırmaklar, sevinçle
haykırsın dağlar RAB'bin önünde! Çünkü O geliyor
yeryüzünü yönetmeye. Dünyayı adaletle, Halkları
doğrulukla yönetecek.
İşaya 30:18.....Yine de RAB size lütfetmeyi
özlemle bekliyor, size merhamet göstermek için
harekete geçiyor. Çünkü RAB adil Tanrıdır.
Ne mutlu Onu özlemle bekleyenlere!
İbraniler 6:10.....Tanrı adaletsiz değildir;
emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve
etmeye devam ederek Onun adına gösterdiğiniz
sevgiyi unutmaz.
Yakub 3:17.....Ama gökten inen bilgelik her
şeyden önce paktır, sonra barışçıldır,
yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle
doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:18..... Allah, kendisinden başka
tanrı olmadığına tanıktır. Meleklerle ilim
sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık
etmişlerdir ki, o Azîz ve Hakîm olandan başka
hiçbir ilah yoktur.
A’raf 7:29.....Şunu da söyle: "Rabbim bana adaleti
emretti. Her mescitte yüzlerinizi O'na doğrultun.
Dini yalnız O'na özgüleyerek O'na yakarın. Tıpkı sizi
ilk yarattığı gibi O'na döneceksiniz."
Enbiya 21:47.....Kıyamet günü için adalet
terazilerini kuracağız/adaleti terazilere
koyacağız. Hiç kimseye zerre kadar zulüm
edilmeyecek. Hardal tanesi kadar bir şey olsa onu
ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz!

87.
El-Câmi:
İstediğini istediği zaman, istediği yerde
toplayan. Mahşerde her mahlükatı bir araya
toplayan. Derleyen, toplayan, her şeyi kudreti
içinde bulundurup dilediğini istediği anda ve
istediği yerde toplayandır.

f

Mezmur 50:5.....Toplayın önüme sadık kullarımı,
Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.
İşaya 66:18.....Çünkü ben onların eylemlerini de
düşüncelerini de bilirim. Bütün ulusları ve
dilleri bir araya toplayacağım an geliyor; gelip
yüceliğimi görecekler.
Yeremya 23:3.....Sürmüş olduğum bütün ülkelerden
sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri
getireceğim; orada verimli olup çoğalacaklar.
Matta 13:41.....İnsanoğlu meleklerini gönderecek,
onlar da insanları günaha düşüren her şeyi,
kötülük yapan herkesi Onun egemenliğinden
toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış
ve diş gıcırtısı olacaktır.
Matta 24:31-32.....Kendisi güçlü bir borazan
sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler Onun
seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek,
dünyanın dört bucağından toplayacaklar.
Matta 25:31.....31. İnsanoğlu kendi görkemi içinde
bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli
tahtına oturacak. 32. Ulusların hepsi Onun önünde
toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir
çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak.
Luka 13:35.....Tavuğun civcivlerini kanatları
altına topladığı gibi ben de kaç kez senin
çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz.
Yuhanna 10:16.....Bu ağıldan olmayan başka
koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim
sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:9*..... Ey Rabbimiz! Sen Câmî'sin;
insanları varlığında kuşku bulunmayan bir günde
mutlaka toplayacaksın. Allah, sözünü yerine
getireceği yer ve zamanı asla şaşırmaz.

88.
El-Ganiyy:
Çok zengin ve her şeyden müstağni (yetinen,
doygun). Zengin, ihtıyacı olmayan, kendi kendine
yeten. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hakkında
noksanlık ve ihtiyaçtan sözedilemeyendir. Her
türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.

f

1 Tarihler 29:12.....Zenginlik ve onur senden
gelir. Her şeye egemensin. Güç ve yetki senin
elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek
Senin elindedir.
Mezmur 50:12.....Acıksam sana söylemezdim,
Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir.
Süleyman’ın Meselleri 8:18.....Zenginlik ve onur,
Kalıcı değerler ve bolluk bendedir.
İşaya 66:1.....RAB diyor ki, “Gökler tahtım,
Yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Nerede benim
için yapacağınız ev, neresi dinleneceğim yer?
2 Korintliler 8:9.....Rabbimiz İsa Mesihin lütfunu
bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız
diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.
Efesliler 2:4-7.....4-5. Ama merhameti bol olan
Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü
ölü olduğumuz halde, bizi Mesihle birlikte yaşama
kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. 6. Tanrı
bizi Mesih İsada, Mesihle birlikte diriltip göksel
yerlerde oturttu. 7. Bunu, Mesih İsada bize
gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini
gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:267.....263. Güzel, yapıcı bir söz, bir
bağışlama, ardından bir eziyet gelen sadakadan
daha üstündür. Allah Ganî'dir, cömertliğine sınır
yoktur; Halîm'dir, hoşgörüsüne sınır yoktur. 267.
Bilin ki Allah Ganî'dir, cömertliine sınır yoktur.
Al-i İmran 3:97.....Açık-seçik deliller,
İbrahim'in makamı vardır orada. Oraya giren,
güvene ermiş olur. Yoluna gücü yetenin o evi
ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir
hakkıdır. Kim nankörlük ederse hiç kuşkusuz, Allah
bütün âlemlere muhtaç olmayacak bir Ganî'dir.

89.
El-Mugnî:
Her şeyi yeterince veren, istediğini zengin eden.
Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.
Mezmur 119:72.....Ağzından çıkan yasa benim için
Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.
Süleyman’ın
f Meselleri 15:6.....Doğru kişinin evi
büyük hazine gibidir, kötünün geliriyse sıkıntı
kaynağıdır.
İşaya 33:5-6.....5. Yükseklerde oturan RAB
yücedir, Siyonu adalet ve doğrulukla doldurur. 6.
Yaşadığınız sürenin güvencesi Odur. Bol bol
kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak.
Halkın hazinesi RAB korkusudur.
Romalılar 2:4.....Tanrının sınırsız iyiliğini,
hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun
iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor
musun?
2 Korintliler 9:10-11.....10. Ekinciye tohum ve
yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, sizin de
ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun
ürünlerini artıracaktır. 11. Her durumda cömert
olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz.
Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrıya şükran
nedeni oluyor.
Filipililer 4:19.....Tanrım da her ihtiyacınızı
kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir
biçimde karşılayacaktır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nisa 4:131.....Göklerde ne var, yerde ne varsa
yalnız Allah'ındır. İnan olsun, hem sizden önce
kitap verilenlere hem de size, "Allah'tan
sakının!" diye önerdik. Nankörlüğe saparsanız şu
bir gerçek ki, göklerdekiler de yerdekiler de
Allah'ındır.
Tevbe 9:75.....İçlerinden bazıları da Allah'a
şöyle ant içti: "Eğer Allah, lütfundan bize
verirse, elbette sadaka dağıtacağız ve elbette
iyilik ve barış için çalışanlardan olacağız."
Duha 93:8.....Seni aile geçindirme zorluğu içinde
bulup da zengin etmedi mi?

90.
El-Mâni:
Bir şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen. Her
şey O'nun emir ve korumasına bağlıdır. O'nun emri
olmadıkça hiçbir şey olamaz. İstemediği şeyin,
yani takdir etmediğinin olmasına imkân yoktur.
Dilemediği şeye mani olan, engelleyen

f

Tekvin 30:2.....Yakup Rahele öfkelendi. “Çocuk
sahibi olmanı Tanrı engelliyor. Ben Tanrı değilim
ki!” diye karşılık verdi.
Eyub 12:14.....Onun yıktığı onarılamaz, Onun
hapsettiği kişi özgür olamaz.
Mezmur 84:11.....Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir
kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe
yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
Mezmur 107:33-34.....33. Irmakları çöle çevirir,
Pınarları kurak toprağa, 34. verimli toprağı
çorak alana, orada yaşayanların kötülüğü yüzünden.
Amos 4:7.....“Hasat mevsimine daha üç ay varken,
sizden yağmuru da esirgedim. Bir kente yağmur
yağdırdım, öbürüne yağdırmadım. Bir tarla yağmur
aldı, öteki almayıp kurudu.
Malachi 3:11.....“Çekirgelerin ekinlerinizi
yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz
kalmayacak” diyor Her Şeye Egemen RAB.
Elçilerin İşleri 16:6-7.....6. Kutsal Ruhun,
Tanrı sözünü Asya İlinde yaymalarını engellemesi
üzerine Pavlusla arkadaşları Frikya ve Galatya
bölgesinden geçtiler. 7. Misya sınırına
geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler.
Ama İsanın Ruhu onlara izin vermedi.
2 Korintliler 12:8-9.....8. Bundan kurtulmak için
Rabbe üç kez yalvardım. 9. Ama O bana, “Lütfum
sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır”
dedi. İşte, Mesihin gücü içimde bulunsun diye
güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.
Yakub 5:17.....İlyas da tıpkı bizim gibi insandı.
Yağmur yağmaması için gayretle dua etti; üç yıl
altı ay ülkeye yağmur yağmadı.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Not: Bu kelime Kur’anda bulunmuyor.

91.
Ed-Dârr:
Elem ve mazarrat (zarar) verici şeyler yaratan.
Zarar veren şeyleri yaratan. Elem ve zarar verici
şeyleri hikmetinin gereği olarak yaratandır.
1 Samuel 16:14.....Bu sıralarda RABbin Ruhu
Sauldan ayrılmıştı.
RABbin gönderdiği kötü bir
f
ruh ona sıkıntı çektiriyordu.
1 Samuel 18:10.....Ertesi gün Tanrının gönderdiği
kötü bir ruh Saulun üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul
evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine
lir çalıyordu. Saulun elinde bir mızrak vardı.
1 Samuel 19:9..... Bir gün Saul, mızrağı elinde
evinde oturuyor, Davut da lir çalıyordu. Derken
RABbin gönderdiği kötü bir ruh Saulu yakaladı.
Rut 1:21.....Giderken her şeyim vardı, ama RAB beni
eli boş döndürdü. Beni niçin Naomi diye çağırasınız
ki? Görüyorsunuz, RAB beni sıkıntıya soktu, Her
Şeye Gücü Yeten Tanrı başıma felaket getirdi.
Mezmur 55:19.....Öncesizlikten bu yana tahtında
oturan Tanrı, duyacak ve ezecek onları. Sela.
Çünkü hiç değişmiyor ve Tanrıdan korkmuyorlar.
Yeremayanin Meselleri 3:33.....Çünkü isteyerek
acı çektirmez, insanları üzmez.
Amos 3:6.....Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı?
RABbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?
Romalılar 11:22.....Onun için Tanrının iyiliğini
de sertliğini de gör. O, düşenlere karşı serttir;
ama Onun iyiliğine bağlı kalırsan, sana iyi
davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın!
2 Korintliler 12:7.....Aldığım vahiylerin
üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende
bir diken, beni yumruklamak için Şeytanın bir
meleği verildi, gururlanmayayım diye.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En’am 6:17.....Allah sana bir keder dokundurursa,
onu O'ndan başka açacak yoktur. Eğer sana bir hayır
dokundurursa, O, her şey üzerinde güç sahibidir.
Fetih 48:11.....¸ De ki: "Allah size bir zarar
dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O'nun
sizin için dilediğine kim engel olabilir?"

92.
En-Nâfi:
Hayır ve menfaat verici şeyler yaratan. Fayda
veren şeyleri yaratan.
Tesniye 28:1-2 & 13.....1. “Eğer Tanrınız RABbin
sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün
buyruklarına
f uyarsanız, Tanrınız RAB sizi
yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır.
2. Tanrınız RABbin sözünü dinlerseniz, şu
bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak:
13. RAB sizi kuyruk değil baş yapacak. Eğer bugün
size ilettiğim Tanrınız RABbin buyruklarını
dinler, onlara iyice uyarsanız, altta değil, her
zaman üstte olacaksınız.
Mezmur 107:31.....Şükretsinler RABbe sevgisi
için, insanlar yararına yaptığı harikalar için!
Süleyman’ın Meselleri 10:22.....RABbin bereketidir
kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz.
Yuhanna 10:10.....Hırsız ancak çalıp öldürmek ve
yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol
yaşama sahip olsunlar diye geldim.
Elçilerin İşleri 3:26.....Tanrı, sizleri kötü
yollarınızdan döndürüp kutsamak için Kulu'nu
ortaya çıkarıp önce size gönderdi.
2 Korintliler 8:9.....Rabbimiz İsa Mesihin lütfunu
bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız
diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.
Filipililer 4:19..... Tanrım da her ihtiyacınızı
kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir
biçimde karşılayacaktır.
İbraniler 6:7 & 14.....7. Üzerine sık sık yağan
yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara
yararlı bitkiler üreten toprağı Tanrı bereketli
kılar. 14. “Seni kutsadıkça kutsayacağım, Soyunu
çoğalttıkça çoğaltacağım.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Enbiya 21:66.....İbrahim dedi: "Siz, Allah'ın
berisinden, size hiçbir şekilde yarar sağlamayan,
zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?"
Rum 30:37......Allah, dilediğine rızkı genişçe
veriyor, dilediğine kısıyor.

93.
En-Nûr:
Münevvir ma'nasına Alemleri nurlandıran, istediği
sımalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran.
Alemleri, bütün kâinâtı nurlandıran, aydınlatan;
istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur,
aydınlık ihsan edendir. Işık. Işığın aydınlığın, yol
gösterişin,
f erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.
İşaya 60:19.....“Gündüz ışığın güneş olmayacak
artık, ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB
sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak.
Yuhanna 8:12.....İsa yine halka seslenip şöyle dedi:
“Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla
karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”
Yuhanna 9:3-5.....3. İsa şu yanıtı verdi: Ne
kendisi, ne de annesi babası günah işledi. Tanrının
işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. 5.
Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı Benim.
1 Timoteyus 6:15-16..... Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek
sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir
insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesihi
belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve
kudret sonsuza dek Onun olsun! Amin.
Yakub 1:17.....Her nimet, her mükemmel armağan
yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik
gölgesi olmayan Işıklar Babasından gelir.
1 Yuhanna 1:5.....Mesihten işittiğimiz ve şimdi
size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır,
Onda hiç karanlık yoktur.
Esinleme 21:23.....Aydınlanmak için kentin güneş
ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrının
görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nur 24:35*..... Allah, göklerin ve yerin Nur'udur.
O'nun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir
kandile benzer. Kandil, bir sırça içerisindedir.
Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da
batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin
ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş
dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o.

94.
El-Hâdî:
Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada
en yüce kudret. Hidâyet eden, doğru yolu gösteren;
hidayet yaratan; istediğini iyi işlerde başarıya
ulaştıran, kullarına doğru yolu gösterendir.
Mezmur 23:2-3.....2.
Beni yemyeşil çayırlarda
f
yatırır, sakin suların kıyısına götürür. 3. İçimi
tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Mezmur 25:4 & 9-10.....4. Ya RAB, yollarını bana
öğret, yönlerini bildir. 9. Alçakgönüllülere
adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir
onlara. 10. RABbin bütün yolları sevgi ve
sadakate dayanır antlaşmasındaki buyruklara
uyanlar için.
Mezmur 48:14.....Bu Tanrı sonsuza dek bizim
Tanrımız olacak, bize hep yol gösterecektir.
Süleyman’ın Meselleri 3:5-6.....5. RABbe güven bütün
yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. 6. Yaptığın her
işte RABbi an, O senin yolunu düze çıkarır.
Yeremya 29:11.....Çünkü sizin için düşündüğüm
tasarıları biliyorum diyor RAB. Kötü tasarılar
değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik
tasarıları bunlar.
Yuhanna 8:12.....İsa yine halka seslenip şöyle
dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan
gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına
sahip olur.”
Yuhanna 14:6.....İsa, “Yol, gerçek yasam Benim”
dedi. Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez.
Yuhanna 16:13.....Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu
gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü
kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını
söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hac 22:54.....Kendilerine ilim verilenler onun,
senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona
inansınlar da kalpleri ona saygı duysun diye
böyle yapılmıştır. Şu bir gerçek ki Allah
Hâdî'dir, iman edenleri dosdoğru yola mutlaka
ulaştıracaktır.

95.
El Bedî:
Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici
alemler icad eden. Hiç misli olmayan şeyleri
icad eden. Eşi ve benzeri olmayan, bir şeyi en
mükemmel yapan, yaratan, eşsiz ve görülmemiş
şeyleri varedendir. Varlıklar âleminde O'nun eşi
ve benzeri
f yoktur. Hayret verici âlemleri yoktan
var eden, icad eden O'dur.
Deut 33:26.....Ey Yeşurun, sana yardım için Göklere
ve bulutlara görkemle binen, Tanrıya benzer biri yok.
Nehemiah 9:6.....Halk şöyle dua etti: Tek RAB sensin.
Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini,
yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve
içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen
can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.
Mezmur 19:1.....Gökler Tanrının görkemini
açıklamakta, gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
Matta 7:28-29.....28. İsa konuşmasını bitirince,
halk Onun öğretişine şaşıp kaldı. 29. Çünkü
onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili
biri gibi öğretiyordu.
Yuhanna 7:46.....Görevliler, “Hiç kimse hiçbir
zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır”
karşılığını verdiler.
2 Korintliler 5:17.....Bir kimse Mesihteyse, yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni
olmuştur.
Galatyalılar 6:15.....Sünnetli olup olmamanın
önemi yoktur, önemli olan yeni yaratılıştır.
Esinleme 21:1.....Bundan sonra yeni bir gökle
yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle
yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakara 2:117.....Gökleri ve yeri, güzelliklerle
donatarak yaratan Bedî' O'dur. Bir şeyin olmasına
karar verdi mi ona sadece "Ol!" der. Artık o, oluverir.
En’am 6:101.....Gökleri ve yeri yaratıp donatan
Bedî' O'dur! Nasıl çocuğu olur O'nun, kendisinin
bir eşi olmadı ki! Her şeyi O yarattı ve her şeyi
en iyi şekilde bilen de O'dur!

96.
El-Bâkî:
Varlığının sonu olmayan, ebedi olan. Bitip
tükenmez, yok olmaz sürekli kalıcı olan. Sürekli
var olan ve var olacak olandır. Sonu olmayandır.
Allah'ın varlığının sonu yoktur.
Tesniye 33:27.....Sığınağın
çağlar boyu var olan
f
Tanrıdır, seni taşıyan Onun yorulmaz kollarıdır.
Düşmanı önünden kovacak ve sana, ‹Onu yok et!›
diyecek.
İşaya 44:6.....RAB, İsrailin Kralı ve
Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
İlk ve son benim, benden başka Tanrı yoktur.
İşaya 51:6.....Başınızı kaldırıp göklere bakın,
Aşağıya, yeryüzüne bakın. Çünkü bu gökler duman gibi
dağılacak, giysi gibi eskiyecek yeryüzü; Üzerinde
yaşayanlar sinek gibi ölecek. Ama benim kurtarışım
sonsuz olacak, ardı kesilmeyecek zaferimin.
Mika 5:2.....Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsraili benim adıma yönetecek olan senden
çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın
başlangıcına dayanır.
İbraniler 1:11-12.....11. Onlar yok olacak, ama
sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.
12. Bir kaftan gibi düreceksin onları, Bir giysi
gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın,
Yılların tükenmeyecek.
İbraniler 13:8.....İsa Mesih dün, bugün ve
sonsuza dek aynıdır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taha 20:73....."Biz Rabbimize inandık ki,
günahlarımızı ve senin bizi zorladığın büyüyü
affetsin. Allah daha hayırlı, daha süreklidir."
Kasas 28:88.....Allah'ın yanında diğer bir
tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka.
O'nun yüzü dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm
yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
Rahman 55:26-27.....26. Yer üzerinde bulunan
herkes yok olacaktır. 27. Sadece o bağış ve celal
sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.

97.
El-Vâris:
Servetlerin geçici sahipleri, elleri boş olarak
yokluğa döndükten sonra, varlığı devam eden,
servetlerin hakiki sahibi olan. Tüm varlıkların gerçek
sahibi, varisidir. Bütün mülk ve saltanatların,
sonunda kendine teslim edildiği kudret.

f

Mezmur 2:8.....Dile benden, miras olarak sana
ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını
vereyim.
1 Korintliler 15:28.....Her şey Oğula bağımlı
kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı
kılan Tanrıya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı
her şeyde her şey olsun.
Koloseliler 1:15-16.....15. Görünmez Tanrının
görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı Odur. 16.
Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her
şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler,
hükümranlıklar- Onda yaratıldı. Her şey Onun
aracılığıyla ve Onun için yaratıldı.
İbraniler 1:1-2.....1. Tanrı eski zamanlarda
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli
yollardan atalarımıza seslendi. 2. Bu son çağda
da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla
evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:180....Allah'ın, lütfundan
kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun
kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tam
aksine bu onlar için bir şerdir. O cimrilik
konusu yaptıkları şey, kıyamet günü bir tasma
gibi boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve
yerin mirası Allah'ındır. Allah, yapmakta
olduklarınızdan haberdardır.
Hicr 15:23-24.....23. Biz, elbette biz, hayat
veriyoruz; biz öldürüyoruz. Ve biziz Vâris
olanlar/mirasçı kalanlar. 24. Yemin olsun, sizin
önden gidenlerinizi bilmişizdir; yemin olsun,
geriye kalanları da bilmişizdir.
Meryem 19:40.....Yeryüzüne ve üzerindekilere biz
mirasçı olacağız, biz! Ve bize döndürülecekler.

98.
Er-Reşîd:
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp
dosdoğru, bir nizam ve hikmet üzere akibetine
ulaştıran. İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
Mezmur 25:9.....Alçakgönüllülere adalet yolunda
öncülük eder,
f Kendi yolunu öğretir onlara.
Mezmur 32:8.....Eğiteceğim seni, gideceğin yolu
göstereceğim, öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir.
Mezmur 48:14.....Bu Tanrı sonsuza dek bizim
Tanrımız olacak, bize hep yol gösterecektir.
İşaya 48:17.....Sizleri kurtaran İsrailin Kutsalı RAB
diyor ki, “Yararlı olanı size öğreten, gitmeniz
gereken yolda sizi yürüten Tanrınız RAB benim.”
İşaya 58:11.....RAB her zaman size yol
gösterecek, kurak topraklarda sizi doyurup
güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi,
Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.
Luka 1:76-79.....76-77. Sen de, ey çocuk, Yüceler
Yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin
yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek Ve
Onun halkına, Günahlarının bağışlanmasıyla
kurtulacaklarını bildireceksin. 78-79. Çünkü
Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun
merhameti sayesinde, Yücelerden doğan Güneş,
Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık
saçmak Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek
üzere Yardımımıza gelecektir.
Yuhanna 16:13.....Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu
gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü
kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını
söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kehf 18:10.....Hani, o yiğit gençler o mağaraya
sığındılar da şöyle dediler: "Ey Rabbimiz,
katından bir rahmet ver bize ve bizim için bir
çıkış yolu lütfet işimize."
Kehf 18:24..... "Allah dilerse" şeklinde
söyleyebilirsin. Unuttuğunda, Rabbini an. Ve de:
"Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir
zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır."

99.
Es-Sabûr:
Çok sabırlı, hiçbir şeyde acele etmeyen; kendine
isyan edenleri cezalandırmada acele etmeyip,
onlara süre verendir. Ceza vermede acele etmeyen.
Çıkış 34:6-7.....6. Musanın önünden geçerek, “Ben
RABbim” dedi,
f RAB, acıyan, lütfeden, tez
öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. 7.
Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını,
isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu
cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun
hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü,
dördüncü kuşaklardan sorarım.
Sayılar 14:18.....RAB tez öfkelenmez, sevgisi
engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu
cezasız bırakmaz; babaların işlediği suçun hesabını
üçüncü, dördüncü kuşak çocuklarından sorar.
Nehemya 9:16-17.....16. Ama atalarımız gurura
kapıldı; dikbaşlılık edip buyruklarına uymadılar.
17. Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın
harikaları unuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski
kölelik yaşamlarına dönmek için kendilerine bir
önder bularak başkaldırdılar. Ama sen bağışlayan,
iyilik yapan, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi
engin bir Tanrısın. Onları terk etmedin.
Mezmur 86:15.....Oysa sen, ya Rab, sevecen,
lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi ve sadakati
bol bir Tanrısın.
Mezmur 103:8.....RAB sevecen ve lütfedendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
Romalılar 2:4..... Tanrının sınırsız iyiliğini,
hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun
iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor
musun?
2 Petrus 3:9.....Bazılarının düşündüğü gibi Rab
vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size
karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını
istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Not: Kur’anda bu sıafat Allah için kullanılmıyor.
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