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 اسمائے ال حسنہ
 ( فقط۲۹العدل: ) ۔۱ 

 ( بازجو۸۲الفاف: ) ۔۲ 
 ( یکی۶۷الحمد: ) ۔۳ 
 ( آخرین۷۴الههیر: ) ۔۴ 
 ( باالترین۳۶الحیلی: ) ۔۵ 
 ( متفکر۱۹علیم: )-ال ۔۶ 
 ( جادوگر۳۳االزیم: ) ۔۷ 
 ( توانا۸االزید: ) ۔۸ 
 ( رستاخیز۴۹البها: ) ۔۹ 

 ( ماندگاری۹۶البکی: ) ۔۱0
 ( ساز۱۲الباری: ) ۔۱۱
 ( سرپرست۲۷السصیر: ) ۔۱۲
 بزرگ کننده (۲۱ال باسط:) ۔۱۳
 ( پنهان۷۶البیتین: ) ۔۱۴
 نویسنده (۹۵ال بیدی)۔۱۵
 ( سودمند۷۹البر: ) ۔۱۶
 ( عارف ۹۱ال دار ) ۔۱۷
 ( اول۷۳الوویل: ) ۔۱۸
 ( بازکن۱۸الفطات: ) ۔۱۹
 ( فرهاد۱۴الغافار: ) ۔۲0
 ( فراموشی۳۴الغافور: ) ۔۲۱
 ( غنی۸۸الغانی: ) ۔۲۲
 ( آگاه باشید۳۱الحبیر: ) ۔۲۳
 ( راهنمای۹۴الحدی: ) ۔۲۴
 ( اباصر۲۲الحفید: ) ۔۲۵
 ( نگهدارنده۳۸الحفیز: ) ۔۲۶
 ( قاضی۲۸الحکم: ) ۔۲۷
 ( حکیم۴۶الحکیم: ) ۔۲۸
 ( حقیقت۵۱القک: ) ۔۲۹
 ( خالق۱۱الحالی: ) ۔۳0
 ( مقدمه۳۲الحلیم: ) ۔۳۱
 ( قابل ستایش۵۶الحامید: ) ۔۳۲
 ( حساب کردن۴0ال حاسب) ۔۳۳
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 ( زندگی۶۲الهی: ) ۔۳۴
 ( جمع کننده۸۷الجامی: ) ۔۳۵
 ( کامپولر۹الجببار: ) ۔۳۶
 ( جادوگری۴۱الجیل: ) ۔۳۷
 ( صاحبخانه۲0القابید: ) ۔۳۸
 ( همه یُوحنابه۶۹الكادیر: ) ۔۳۹
 ( حاکم ۱۵الخخره: ) ۔۴0
 ( قوی۵۳ال کوی: ) ۔۴۱
 ( خودخواه۶۳القائیم: ) ۔۴۲
 ( بزرگترین۳۷الكبیر: ) ۔۴۳
 ( سخاوتمند۴۲الکریم: ) ۔۴۴
 ( مقدس۴الكودس: ) ۔۴۵
 ( ظریف۳0الطیف: ) ۔۴۶
 ( افتخار۶۵المجید: ) ۔۴۷
 همه چیز  ک مال (۸۴ملک: )مالک ال ۔۴۸
 ( مقدمه۹0المنی: ) ۔۴۹
 ( شکوه۴۸المجید: ) ۔۵0
 پادشاه(۳ال ملک : )۔۵۱
 ( شرکت۵۴الموتین: ) ۔۵۲
 ( عقب مانده۷۲المحكش: ) ۔۵۳
 ( نویسنده۵۸المبدی: ) ۔۵۴
 ( انریچر۸۹المغنی: ) ۔۵۵
 ( محافظ۷المحیمین: ) ۔۵۶
 ( شمارهگر۵۷المحسسی: ) ۔۵۷
 زندگی دینے واال( ۶0المہی: )۔۵۸
 عادالنہ( ۸۶ال ُمقست: )۔۵۹
 ( بازسازی کننده۵۹المؤید: ) ۔۶0
 ( افتخار۲۴المؤیس: ) ۔۶۱
 ( پاسخ دهنده۴۴المجیب: ) ۔۶۲
 ( متصدی۷۱الموکدیم: ) ۔۶۳
 ( پایدار۳۹المکیت: ) ۔۶۴
 ( غالب۷0المکدیر: ) ۔۶۵
 ( ایمانداران۶المحمن: ) ۔۶۶
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 مرگخوار( ۶۱المومیت: ) ۔۶۷
 r( انتقام گیر۸۱ال منتقم: )۔۶۸
 ( طراح۱۳الموسوویر: ) ۔۶۹
 ( ارتداد۷۸الموتعالی: ) ۔۷0
 افتخار( ۱0الُمتیکبر:) ۔۷۱
 ( هومبرل۲۵المؤیل: ) ۔۷۲
 محبت (۹۲ال نافی )۔۷۳
 نور (۹۳ال نُور: )۔۷۴
 ( اکسلتر۲۳ارباب رفیع: ) ۔۷۵
 ( مهربان۲ار رحیم: ) ۔۷۶
 مهربان( ۱اره رحمان: ) ۔۷۷
 مراقب(۴۳ال رقیب: )۔۷۸
 ( نوع۸۳راف: )-اهر ۔۷۹
 ارتدوکس (۹۸ال رشید: )۔۸0
 ارائه دهنده ( ۱۷ال رزاق: )۔۸۱
 بیمار (۹۹ال سبُور:  ۔۸۲
 ( ابدی۶۸اسماعیل: ) ۔۸۳
 صلح (۵ال سالم )۔۸۵
 ( شنونده۲۶اشعار: ) ۔۸۴
 ( شهادت۵0اسحاق: ) ۔۸۶
 سپاسگزار (۳۵ال شُکور: )۔۸۷
 متاهل ( ۸0توبہ: )ال ۔۸۸
 ( منحصر به فرد۶۶الوحید: ) ۔۸۹
 ( کشف۶۴الوجید: ) ۔۹0
 ( فرماندار۷۷۔ الوالید: )۹۱
 ( مؤثر۹۷االراث: ) ۔۹۲
 ( همه جا۴۵الوسی: ) ۔۹۳
 ( دوست داشتنی۴۷الوودود: ) ۔۹۴
 ( بهترین کارگردان۱۶الوهاهب: ) ۔۹۵
 طرفدار(۵۲ال وکیل: )۔۹۶
 گاردین (۵۵ال ولی: )۔۹۷
 ( قابل تشخیص۷۵الزهر: ) ۔۹۸
 و افتخار پروردگار بزرگ ( ۸۵) و اکرام:ُظِل جالل ۔۹۹
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۱ 
 (۲۹: )العدل

 )فقط(
 )عادل(

 است کامل کلمه کدام
 عدالت و راستی

 
 نیست؟ درست زمین تمام قاضی آیا - ۱۸:۲۵ پیدایش

 حقیقت خدا: قضاوت او های راه تمام برای: است کامل او کار است، راک او - ۴: ۳۲ تثنیه
 ۔است درست و درست گناه، بدون و

 ۔دهد می انجام ستمگران همه برای را قضاوت و عدالت خداوند - ۶: ۱0۳ مزمور
 دهنده؛ نجات و خدایی خدا یک ندارد؛ وجود من کنار در دیگری کس هیچ - ۴۵:۲۱ اشعیا

 ندارد وجود من کنار در هیچکس
 ۔شد نخواهد محو من عدالت و بود، خواهد همیشه برای من نجات اما - ۶: ۵۱ اشعیا
 ۔ماست حق خداوند، آمد، خواهد او به که است او نام این - ۶: ۲۳ ارمیا

 دادم؛ شما به را قاتل و كردید انكار را مستضعف و مقدس شما اما۔ ۱۴ - ۱۵-۱۴: ۳ اعمال
 ۔هستیم شاهدان ما۔ است برخاسته مردگان از خداوند که کشت، را زندگی پرنس و۔ ۱۵

 آنها و اند؟ نداده قرار اذیت و آزار مورد را شما پدران پیامبران از یک کدام - ۷:۵۲ اعمال
 قاتالن و خائنان اکنون شما آنها از دادند؛ نشان را یگانه آمدن از قبل که است کشته را آنها
 اید بوده

------------------------------------------------ 
 نمی کس هیچ۔ است شده برآورده عدالت و حقیقت در شما پروردگار کالم و - ۱۱۵: ۶ انعام
 ۔است دانستن شنیدن، او و دهد تغییر را او کلمات تواند

¸ ۔ ۱۸۱۔۔۔  عدالت داد دستور من پروردگار" ،[محمد او] بگو،۔ ۲۹ - ۱۸۱ و ۷:۲۹ االعراف
 در و شود می هدایت حقیقت با که است ای جامعه ایم، کرده ایجاد ما که کسانی میان در و

 ۔کند می ایجاد را عدالت نتیجه
 ۔کرد خواهد قضاوت قحطی با را انسانها خداوند - ۴0:۲0 المومن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ 
 ۲ ؛۲۲:۱۴ اعمال ؛۱۷:۲۵ یُوحنا ؛۳۳:۱۶ ارمیا ؛۹: ۱۹ مزمور ؛۲۴:۱۶ و ۱0:۱۷ تثنیه

 ؛۱۶:۹0 نحل ؛۹۲: ۶ انعام/  ۸: ۴ تیموتی
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۲ 
 (۸۲: )الفاف

 )بازجو(
 ببخش را بندگانش که

 
 را او مزایای تمام و کنید شکر را من روح شکر، را خداوند۔ ۲ - ۳-۲: ۱0۳ مزامیر

 ۔کند می درمان را شما های بیماری تمام و بخشوده را خود گناهان همه که۔ ۳ نکنید فراموش
 می منحرف خود برای را خود تو تجاوزهای از که است کسی من، حتی من، - ۴۳:۲۵ اشعیا

 ۔آورد نمی یاد به را تو گناهان و کند
 های مکان در و بینید می و ببینید و بروید آنجا به و بروید اورشلیم خیابانهای به - ۱: ۵ ارمیا
 می را حق که کنید می قضاوت اگر کنید، پیدا مرد یک بتوانید اگر بینید، می خود وسیع

 ۔کرد خواهم عفو را آن من و ؛ خواهد
 بقایای گناه از و کند می عفو را عذاب که توست، به خدا یک که کیست - ۷:۱۸ میکاه

 رحمت در او زیرا کند، نمی حفظ را خود خشم همیشه برای او کند؟ می عبور میراثش
 ۔دارد خوشی

 شما آسمانی پدر ببخشید، خود تخریب شر از را مردان شما اگر زیرا۔ ۱۴ - ۱۵-۱۴: ۶ متی
 فرامین شما پدر نکنید، فراموش را شان اعمال اگر اما۔ ۱۵۔ بخشد می آمرزش شما به نیز
 ۔کرد نخواهد فراموش را شما

 زمانی بروند، بین از است ممکن شما گناهان شود، تبدیل و کنید توبه بنابراین - ۳:۱۹ اعمال
 است؛ خداوند حضور از طراوت زمان که

 خاطر به خداوند که همانطور باشید، مهربان و مهربان باشید، مهربان و - ۳۲: ۴ افسسیان
 ۔است داده آمرزش شما به مسیح

 گمراه را ما گناهان فقط و است وفادار او کنیم، اعتراف را گناهانمان اگر - ۹: ۱ یوحنا ۱
 ۔کند می پاک ناپذیری گونه هر از را ما و کند می

------------------------------------------------ 
 چیزی آن معادل دهد، پاسخ انصاف و عدل به کس هر و[۔ است چنین] این - ۲۲:۶0 حج

 واقع در۔ کرد خواهد کمک او به خداوند و - است بیگناه سپس و رسانده آسیب او به که است
 ۔است بخشش و عفو خداوند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ 

 ۱۳: ۳ کولسیان ؛۸: ۳۳ ارمیا ؛۵۵۷ اشعیا ؛۹:۱۷ نحمیاه
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۳ 
 (۶۷: )االهاد
 (از یکی)

 ندارد وجود دیگری کس هیچ آن بر عالوه
 

 ۔است خداوند از یکی ما، خدای خداوند،: اسرائیل بشنو، - ۴: ۶ تثنیه
 او نام و خداوند یک روز آن در شد؛ خواهد پادشاه زمین همه بر خداوند و - ۹: ۱۴ زکریا
 ۔بود خواهد یکی

 از بله، نیست؟ امتها از نیز او آیا است؟ یهودی یهودیان فقط او آیا۔ ۲۹ - ۳0-۲۹: ۳ رومیان
 می توجیه ایمان طریق از عیسی و ایمان با قطعا که است، خدا یک آن دیدن۔ ۳0: نیز امتها
 ۔شود

 شنیدن، دستورات، همه از اول: داد پاسخ او به عیسی۔ ۲۹ - ۳0-۲۹: ۱۲ عنوان به مرقس
 قلب تمام با را خدایت خداوند، و۔ ۳0۔ است پروردگار از یکی ما خدای خداوند، اسرائیل؛

 ۔است قید اولین این۔ داری دوست خود، قوت تمام با و ذهن تمام با و نفس تمام با و خود
 عیسی مسیح مرد انسان، و خدا بین واسطه یک و خدا یک زیرا۔ ۵ - ۶-۵: ۲ تیموتی ۱

 داد؟ شهادت مناسب زمان در را خود های خواسته همه برای کسی چه۔ ۶ دارد؛ وجود
 نیز شیاطین: کنی می کار خوبی به تو۔ دارد وجود خدا یک که معتقدید شما - ۲:۱۹ جیمز
 ۔لرزانند و دارند اعتقاد

------------------------------------------------ 
 [۔است یکی] که است هللا او: "بگو - ۱: ۱۱۲ ایهالس

[ همه] پایدار کند، می زندگی همیشه ندارد، وجود او جز خدایی هیچ - خدا - ۲۵۵ :۲ البقره
 ۔۔۔

 ۔دارد وجود خدا یک جز خدایی هیچ - ۵:۷۳ المائده
 دوزخ: "است گفته خداوند و۔ ۵۱۔۔۔  است خدای یک شما خدای۔ ۲۲ - ۵۱ و ۲۲ ؛۱۶ ناهل

 "۔بترسید من از تنها پس است، خدا یک تنها او نیاورید؛ خود برای را
 یکی، خدا، جز خدایی هیچ و است دهنده هشدار تنها من" ،[محمد O] بگو، - ۳۸:۶۵ سقوط
 ۔ندارد وجود غالب

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 ؛۶-۴: ۸ قرنتیان ۱ ؛۱۱-۱0: ۴۳ اشعیا ؛۷:۲۲ ساموئل ۲ ؛۳۲:۳۹ ؛۳۹ و ۴:۳۵ تثنیه

 ۔۶: ۴ افسسیان ؛۲0: ۳ گاالتیان
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۴ 
 (۷۴: )االهرر
 (آخرین)

 پایان بی
 

 از خداوند رستگاری او و اسرائیل، پادشاه خداوند، ترتیب، این به - ۶ - ۱0 و ۶: ۴۴ اشعیا
۔ ۱0 ندارد وجود خدایی هیچ من کنار در و هستم آخرینم و هستم اولینم من گوید؛ می میزبانان

 من گویند، می است، نشده انجام هنوز که چیزهایی قدیم های زمان از و آغاز از پایان اعالم
 : =دهید انجام را من لذت تمام من و شد، خواهد محکوم من به

 اول من هستم او من من؛ نام اسرائیل، و یعقوب ای دهید، فرا گوش من به - ۱۲: ۴۸ اشعیا
 ۔هستم آخرینم هم من هستم،

 پایان نه و آغازین، روزهای هیچ داشتن تبار، بدون مادر، بدون پدر، بدون - ۳: ۷ عبرانیان
 است دائمی دائمی داشت؛ دوست را خدا پسر مانند اما زندگی؛
 چه و که، گوید، می را خداوند پایان، و آغاز هستم، امگا و آلفا من۔ ۸ - ۱۱ و ۸: ۱ مکاشفه

 او پای در دیدم، را او که وقتی۔ ۱۱۔ است متعال خداوند باشد، باید کسی چه و بود، کسی
 هستم آخرین و اولین من نترس؛ گفت، من به گذاشت، من بر را خود راست دست او و۔ افتادم

 است جمله آخرین و اولین چیزها این بنویسید؛ سمرنہ در کلیسای فرشته به و - ۸: ۲ مکاشفه
 ۔است زنده و است مرده که

 ۔آخرین و اولین پایان، و آغاز هستم، امگا و آلفا من - ۲۲:۱۳ مکاشفه
------------------------------------------------ 

 صورت و۔ ۲۷ کرد خواهد عبور است زمین روی بر آنچه تمام۔ ۲۶ - ۲۷-۲۶: ۵۵ رحمان
 ۔است شکوه و افتخار از پر ماند، خواهد باقی همیشه برای شما پروردگار

 ۔است دانستن چیز، همه از او و است صمیمیت و صعود آخرین، و اولین او - ۳: ۵۷ هادي
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۲۲:۱۳ و ۹ و ۷-۶: ۲۱ ؛۱۸-۱۷: ۱ وحی ؛۴: ۴۱ اشعیا ؛۸: ۷ کلیساهای
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۵ 
 (۳۶: )علی علی
 (باالترین)
 (افضل و اعلی  )

 (باالترین)
 است قدرتمند و بزرگ کسی چه

 
 به سوگند من بلند، دست با: "گفت سدوم پادشاه به ابرام اما ۲۲ - ۲۲-۱۸: ۱۴ پیدایش

 زمین، و آسمان خالق متعال، خداوند خداوند،
 دیدگاه که باال، از بیشتر دانستن و بود، شنیده را خدا کلمات که گفت، او - ۲۴:۱۶ اعداد

 :باز را خود چشم اما ظهور، حال در دیدم، را خداوند
 پسران که وقتی شد، می برده ارث خود ملکیت به ملک بیشترین که هنگامی - ۸: ۳۲ تثنیه
 ۔کرد می تعیین را مردم مرزهای اسرائیل، فرزندان تعداد برحسب کرد، جدا هم از را آدم
 است؛ عظمت و پیروزی و جالل و قدرت و عظمت خداوند، ای تو، - ۱۱: ۲۹ تواریخ ۱

 باالتر تو و خداوند، ای تو پادشاهی، ای است؛ تو است، زمین و آسمانها در آنچه همه زیرا
 ۔است همه از باالتر همه از

 ۔هستی ترین بزرگ همیشه برای خداوند، ای تو، - ۸: ۹۲ مزمور
 مرا تو که کنم، نمی تسبیح خدا با را تو من بزرگ؟ خدای پسر تو عیسی، - ۷: ۵ بفرم مرقس
 داری نمی عذاب

۔ ۳۵۔ باشد باالترین پسر نام به باید و بود خواهد بزرگ او۔ ۳۲ - ۷۶ و ۳۵ ،۳۲: ۱ لوقا
 باید فرزند، ، تو و۔ ۷۶۔۔۔  کرد خواهد محو را تو باالترین قدرت و برسد تو بر القدس روح

 :شود نامیده اکثریت پیامبر
------------------------------------------------ 

 وجود[ وجود] پایدار زندگی، همیشه ندارد، وجود او جز خدایی هیچ - خدا - ۲۵۵ :۲ البقره
 ۔است بزرگترین باالترین، او و۔۔۔ 

 ۔است بزرگ باالترین، خداوند - ۲۲:۶۲ حكم
 ۔است بزرگ متعال، خداوند - ۳۱:۳0 لُقمان
 ۔است بزرگ باالترین، او و - ۳۴:۲۳ السبا

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۹: ۲ فیلیپس ؛۵۷:۱۵ اشعیا
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۶ 
 (۱۹: )االمین
 (متفکر)

 (دانستن چیز همه)
 است آگاه چیز همه از که کسی

 
 احترامی بی خود دهان از بیایید حد؛ از بیش غرور حد از بیش صحبت - ۳: ۲ ساموئل ۱

 ۔است وزن با او عمل و است معرفت خدای خداوند زیرا نکنید؛
 را آن شما خداوند، ای بله، اما، ندارد، وجود من زبان در کلمه یک برای - ۴: ۱۳۹ مزمور

 ۔کنید می درک کامال
 هر به حتی کنم، می امتحان را قلب کنم، می جستجو را قلب خداوند، من، - ۱۷:۱0 ارمیا

 ۔دهد می کس هر به او، کارهای به توجه با و او های راه به که مردی
 می را من گوسفند۔۔۔  گوید می عیسی۔۔۔  دانید می را چیز همه تو پروردگار، - ۲۱:۱۷ یُوحنا

 ۔خورند
 برهنه چیز همه اما: شود ظاهر او چشم در که ندارد وجود موجودی هیچ - ۴:۱۳ عبرانیان

 ۔دهیم انجام را آن باید ما که شود می باز او چشم به و است
 همه و است بزرگتر ما قلب از خداوند کند، محکوم را ما قلب اگر زیرا - ۲0: ۳ یوحنا ۱

 ۔داند می را چیز
------------------------------------------------ 

۔ کرد ایجاد دارد وجود زمین روی بر که را چیز همه شما برای او۔ ۲۹ - ۳۲ و ۲:۲۹ البقره
 همه از کامل آگاهی او۔ کرد تبدیل آسمان هفت به را آن و کرد تبدیل آسمان به را او سپس
 نداریم؛ اطالعی هیچ اید، آموخته ما به که آنچه جز به ما هستی؛ عالمی شما۔ "۳۲۔ دارد چیز
 ۔"هستی حکیم و دانا شما واقع، در

 به[ است ممکن] که کجا هر بنابراین۔ است غرب و شرق به متعلق خداوند و - ۱۱۵: ۲ البقره
 ۔است دانستن و دارد بر در را چیز همه خداوند واقع در۔ دارد وجود خدا چهره خود، نوبه
 او و کند، می تحمل را روز و شب که است آن به متعلق او و۔ ۱۳ - ۹۶ و ۶:۱۳ انعام

 ۔دانستن است، احترام و عزت تعیین این۔ ۹۶۔ است دانستن شنیدن،
 دانستن و دارد بر در را چیز همه خداوند - ۳۲: ۲۴ نور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ۔۳۴-۳۳: ۱۱ رومیان ؛۱۶:۳0 یُوحنا ؛۱۴:۲0 سیموئیل ۲
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۷ 
 (۳۳: )االزیم
 (جادوگر)

 (دسترس قابل غیر توانا)
 (بزرگ نظیر بی)

 است؟ قدرتمندترین و باالترین کسی چه
 

 است، بزرگ خدای اربابان، پروردگار و خدایان خدای خدایت، خداوند، زیرا - ۱0:۱۷ تثنیه
 ۔نیست رشوه و غرور دهنده نشان که عالی، و قدرتمند

 
 است؛ عظمت و پیروزی و جالل و قدرت و عظمت خداوند، ای تو، - ۲۹:۱۱ تواریخ ۱

 همه از باالتر تو و خداوند، ای تو پادشاهی، ای توست؛ زمین و آسمانها در چیز همه زیرا
 ۔است همه از باالتر
 نگه را عشق و عهد که خدا، عالی و قدرتمند بزرگ، ما، خدای پس، حاال،" - ۹:۳۲ نحمیاه

 ۔۔۔ است آمده ما بر که ناخوشایند، شما از قبل ها سختی همه که ندهید اجازه دارد، می
 شمال، طرف در صهیون، صلیب زمین، تمام شادی موقعیت، برای زیبا - ۲: ۴۸ مزمور

 ۔است بزرگ پادشاه شهر
 خداوند سایه زیر در گیرد، می قرار باالترین مخفیانه جای در که کسی - ۱: ۹۱ مزمور

 ۔گیرد می قرار
 ۔هستی ترین بزرگ همیشه برای خداوند، ای تو، اما - ۸: ۹۲ مزمور
 ۔است خدایان همه از بزرگتر پادشاه و است بزرگ خدای یک خداوند زیرا - ۳: ۹۵ مزمور

 برای چیزی من برای آیا: جسمی هر از خداوند هستم، خداوند من ببخشید، - ۳۲:۲۷ ارمیا
 است؟ سخت من
 داد انجام عیسی که چیزهایی همه در۔۔۔  بودند خداوند قدرتمند قدرت در همه آنها - ۹:۴۳ لوقا
 ۔۔۔

------------------------------------------------ 
۔ ندارد وجود[ وجود] پایدار زندگی، همیشه او، جز خدایی هیچ - خدا - ۲۵۵ :۲ البقره

 او و۔ کند نمی حفظ را او و دهد می گسترش زمین و آسمان از بیش را خود کورسی
 ۔است بزرگترین باالترین،

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۱:۱۴ ماالکی ؛۷۷:۱۳ مزمور ۶ :۸ نحمیاه
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۸ 
 (۸: )االزید
 (توانا)
 (پیروزی)

 (قوی)
 است؟ قدرتمند او قلب در کسی چه

 حاکمیت حق
 

 خداوند من: گفت او به و آمد ابرام به خداوند بود، ساله نه و نود ابرام وقتی - ۱: ۱۷ پیدایش
 باشید کامل و بگذارید قدم من از قبل۔ هستم متعال
 خداوند توجیه بنابراین کند؛ می تصحیح را آن خداوند که است مردی ببخشید، - ۵:۱۷ وظیفه
 ۔کند نمی نفی را متعال

 یعقوب قدرتمند خدای به و کرد اعتراف خداوند به او که همانطور۔ ۲ - ۸ و ۲: ۱۳۲ مزمور
 ۔قدرتت قوس و تو برسید آرامش به خداوند، ای بپرستید،۔ ۸۔ داد

 بر دولت و شود، می داده پسر یک ما به است، شده متولد کودک یک ما برای - ۶: ۹ اشعیا
 قدرتمند، خدا مشاور، انگیز، شگفت بود خواهد او نام و گرفت خواهد قرار خود شانه روی
 صلح شاهزاده دائم، پدر

 تمام و۔۔۔  کنند می سرکوب را خود گوشت با که خورم می را آنها من و - ۴۹:۲۶ اشعیا
 ۔است یعقوب قدرتمند از یکی تو، بازمانده و دهنده نجات تو خداوند، من، که داند می گوشت

 اسم مقدس و است؛ داده انجام بزرگی کارهای من برای یکی توانمند برای - ۱:۴۹ لوقا
 اوست

 :است قدرت و اراده همه سر که است، کامل او در شما و - ۲:۱0 کولسیان
------------------------------------------------ 

 ۔است عاقل و حقیقت در متعال خداوند و۔ آورد خود سوی به را او خداوند - ۱۵۸: ۴ نازی
 ۔است حکیم و توانا متعال خداوند واقع، در - ۹:۷۱ التوبہ
 طلب، صلح مقدس، پادشاه، نیست، خدایی هیچ آنها از غیر خداست، او - ۵۹:۲۳ حشره
 آنچه از باالتر متعال خداوند۔ برتر کامپالر، بزرگ، فرمانروای کننده، نظارت ایمان، خدایان

 ۔دارد ارتباط او با که
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۸: ۱ وحی ؛۱۸: ۶ قرنتیان ۲
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۹ 
 (۴۹: )البها

 )رستاخیزکردن(
 (مؤمنان ریز)

 برد می باال را خود بندگان کسی چه
 مجازات یا/  و پاداش برای مرگ از پس

 
 خواهند بیدار خوابند، می خواب زمین خاک و گرد در که آنها از بسیاری و - ۲: ۱۲ دانیل
 ۔ابدی تحقیر و شرم به بعضی و ابدی، زندگی به بعضی شد،

 کند؛ می زنده را آنها و کشد می را ها مرده پدر که همانطور زیرا۔ ۲۱ - ۲۹-۲۱: ۵ یوحنا
 آن در است، آمدن حال در ساعت این زیرا نکنید، عجله۔ ۲۸۔ است زنده هم پسر پس حتی
 خوبی به که آنها۔ آیند می بیرون و۔ ۲۹ شنیدن، را او صدای هستند، قبرها در که کسانی همه

 ۔کنند می شرارت اند شده جنایات مرتکب که کسانی و کنند؛ زندگی قیامت تا دادند، انجام
 و۔ ۱۵ است، مرده الزاروس»: گفت روشنی به آنها به عیسی پس۔ ۱۴ - ۴۴-۵: ۱۱ یوحنا
 پس ۴۳«۔ برسیم او به بیایید اما۔ کنید باور شما تا نبودم، آنجا من که خوشحالم من شما، برای

 که مردی۔ ۴۴«! بیاید بیرون الزاروس» :گفت بلند صدای با گفت، را این عیسی آنکه از
 یک در اش چهره و برداشت ای پارچه نوارهای روی از را خود پاهای و دستان بود مرده
 ۔است شده پیچیده گشاد کاله

 باال را ها مرده باید خداوند که باشد، شما با نکردنی باور چیز یک باید چرا - ۸: ۲۶ اعمال
 ببرد؟

 ۔برد می باال را ما خود قدرت با نیز و پرستش پروردگار دو هر خداوند و - ۶:۱۴ قرنتیان ۱
 کنیم، اعتماد خودمان در نباید که داشتیم، مرگ حکم خودمان در ما اما - ۹: ۱ قرنتیان ۲

 دارد برمی را مرده که خداوند در بلکه
 او به و کرد مطرح مردگان از را او که خدا، به آورده ایمان او به که کیست - ۱:۲۱ پیتر ۱

 ۔باشد خدا در است ممکن شما امید و ایمان داد؛ شکوه
------------------------------------------------ 

 مورد در تردید بدون - است آمدن حال در ساعت که[ بفهمند است ممکن آنها] و - ۷: ۲۲ حج
 ۔کرد خواهد زنده دوباره قبرها در را آنها خداوند که این و - آن

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۵۴-۵۲ و ۱۷-۱۵: ۱۵ ؛۳۸-۲۳: ۱۳ ؛۴:۳۳ اعمال
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۱0 
 (۹۶: )البکی
 (ابدیت)
 (ابدی)

 شود می ماندگار همیشه برای و ماند می باقی که
 

 :است دائمی سالح زیر در و شماست، پناهگاه ابدی خدای - ۳۳:۲۷ تثنیه
 تمام در خداوند، ای تو، یادگار و یابد ادامه ابد تا خداوند، ای تو، نام - ۱۳: ۱۳۵ مزمور

 ۔نسلها
 میزبانان از خداوند او، رستگاری و اسرائیل، پادشاه خداوند، ترتیب، این به - ۶: ۴۴ اشعیا

 ندارد وجود خدایی هیچ من کنار در و هستم آخرینم و هستم بار اولین من گوید؛ می
 آنچه۔ است حاکم اسرائیل در که من به آید می بیرون تو از۔۔۔  لحم بیت تو، اما - ۲: ۵ میکاه

 ۔است ابدیت از است، بوده گذشته دوران از که
 و گذاشتهاید؛ را زمین اساس و پایه ابتدا در پروردگار، تو، و،۔ ۱0 - ۱۲-۱0: ۱ عبرانیان
 عنوان به را پیراهن باید همه۔ ۱۱: شود می انجام شما دست از که است کارهایی آسمانها

 اما کرد؛ خواهند تغییر آنها و پوشانید، می را آنها جلیقه، یک عنوان به و۔ ۱۲ پوشیدن؛ لباس
 ۔خورد نخواهند شکست هایت سال و است، همان تو

 ۔همیشه و روز و دیروز همان مسیح عیسی - ۸: ۱۳ عبرانیان
 کسی چه و که، گوید، می خداوند پایان، و آغاز هستم، امگا و آلفا من - ۱:۱۸ ُمکاشفِہ یُوحنا

 ۔متعال آید، می که است کسی چه و بود،
------------------------------------------------ 

 را ما گناهان است ممکن او که آوردیم ایمان پروردگارمان به ما واقع، در - ۲0:۷۳ الطۃ
 ۔ "است پایدارتر و بهتر خداوند و۔ کردیم جادو ساختن مجبور را ما که را آنچه و ببخشد

 صورت و۔ ۲۷۔ برود بین از باید زمین روی بر چیز همه۔ ۲۶ - ۲۷-۲۶: ۵۵ رحمان
 ۔است شکوه و افتخار از پر ماند، خواهد باقی همیشه برای شما پروردگار

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۱: ۱۳۶ ؛۱۳: ۱۳۵ مزمور ؛۶: ۵۱ اشعیا
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۱۱ 
 (۱۲: )البری
 (سازنده)
 (سفارش ساز)
 (حقوقی پیدا ُکن)

 آیند می ما همه ما دست از
 

 ۔کرد ایجاد را زمین و آسمان خدا ابتدا در - ۱: ۱ پیدایش
 شیوه به کرد، ایجاد را انسان خدا که روزی در۔ است آدم نسل کتاب این۔ ۱ - ۲-۱: ۵ پیدایش

 را آدم اسم و داد برکت را آنها و کردند؛ ایجاد را آنها او زن و مرد۔ ۲ ساخت؛ را او خدا ی
 ۔نامیدند شد ایجاد آنها که روزی در

 ۔پیچیده مار است ساخته را خود دست آراسته؛ را آسمان او خود روح با - ۲۶:۱۳ ایوب
 ۔بزنیم زانو ما، سازنده خداوند، از قبل: کنیم می تعظیم و بپرستیم بیایید، ای - ۶: ۹۵ مزمور
 ۔است شما دستهای کار آسمانها و گذاشتهاید؛ را زمین اساس و پایه شما - ۲۵: ۱0۲ مزمور
 تشکیل را آنها همه خداوند کنند؛ می مالقات یکدیگر با فقیر و غنی - ۲: ۲۲ ها المثل ضرب

 ۔دهد می
 را شما چیزی چه سازد، می را آن که گوید می او به رس خاک آیا۔ ۹ - ۱۱ و ۹: ۴۵ اشعیا

 خود ساز و اسرائیل مقدس خداوند، بنابراین۔ ۱۱ ندارد؟ دست هیچ او شما، کار یا سازد؟ می
 ۔۔۔ گوید می را

 توسط چیز همه۔ ۳۔ بود خدا کلمه و بود خدا با کلمه و بود، کلمه ابتدا در۔ ۱ - ۳-۱: ۱ یوحنا
 ۔بود شده ساخته که بود شده ساخته چیز هیچ او بدون و است؛ شده ساخته او

 او و کرد صحبت خود پسر با او آخر روزهای این در۔ ۲۔۔۔  خداوند۔ ۱ - ۲-۱: ۱ عبرانیان
 ۔ساخت را جهان نیز آنها طریق از و کند وادار را چیز همه تا کرد وادار را

------------------------------------------------ 
 ۔۔۔ مدرس مخترع، خالق، خدا، او - ۵۹:۲۴ حشره
 خطا گونه هر شما۔ است کرده ایجاد هماهنگی در را آسمان هفت که کیست - ۳: ۶۷ مولک

 شکاف هر توانید می آیا کن نگاه دوباره سپس کنید مشاهده نمیتوانید را خیرخواهی ایجاد در
 ببینید؟ را

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ۸: ۶۴ ؛۵: ۵۴ ؛۴۱:۲0 ؛۴0:۲۸ اشعیا ؛۴-۳: ۲ ؛۲۷ و ۱:۲۱ پیدایش
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۱۲ 
 (۲۷: )الباسیر

 (دهنده نمایش)
 (ناظر)

 (همه مشاهده)
 شنود می و بیند می را چیز همه کسی چه

 
 درک را افکار تصورات تمام و کند می جستجو را قلبها همه خداوند زیرا - ۹: ۲۸ تواریخ ۱

 :کند می
 برای قوی را خود تا رویم می زمین تمام سراغ به خداوند چشم برای - ۹: ۱۶ تواریخ ۲

 ۔دهد نشان است کامل او برابر در او قلب که طرفدارانی
۔ میبیند را انسان فرزندان تمام او کند؛ می نگاه آسمان از خداوند۔ ۱۳ - ۱۵-۱۳: ۳۳ مزمور

 به را خود های قلب او۔ ۱۵۔ کند می نگاه زمین ساکنان تمام بر او اش، زندگی محل از۔ ۱۴
 گیرد می نظر در را کارهایش همه او سازد؛ می یکسان طور

 خود چیز همه او و است، خداوند چشم از قبل انسان های راه برای - ۵:۲۱ ها المثل ضرب
 ۔محاسبه را

 بینم؟ نمی را او من که کند پنهان مخفی های مکان در را خود تواند می آیا - ۲۳:۲۴ ارمیا
 گوید می خداوند کنم؟ نمی پر را زمین و آسمان آیا گوید می خداوند

 برهنه چیز همه اما: شود ظاهر او چشم در که ندارد وجود موجودی هیچ - ۴:۱۳ عبرانیان
 ۔دهیم انجام را آن باید ما که شود می باز او چشم به و است

------------------------------------------------ 
 ۔است دیدن و شنیدن همیشه خدا - ۴:۵۸ نازی

 آن و خواهد می او که کسانی برای کند می فراهم شما پروردگار واقع، در - ۱۷:۳0 اسرائیل
 ۔است دیدن و آشنایی بندگانش، مورد در همیشه او واقع در۔ کند می محدود را

 واقع در۔ کند می انتخاب را مردم از و پیامبران فرشتگان از خداوند۔ ۷۵ - ۷۶-۷۵: ۲۲ حج
 آنها از بعد چه و آنها از قبل حاضر حال در آنچه داند می او۔ ۷۶ است دیدن و شنیدن خداوند
 ۔شود می بازگردانده چیز همه به و۔ بود خواهد

 ۔است دیدن و شنیدن خداوند واقع در شنود؛ می را شما گفتگوی خداوند و - ۱ :۵۸ المجدلہ
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 قرنتیان ۱ ؛۴: ۶ متی ؛۹: ۹۴ ؛۷: ۶۶ مزمور ؛۲۴ و ۲۸:۱0 وظیفه ؛۸:۳۹ پادشاهان ۱
 ۔۳:۲0

 

 

 
 
 
 



f 

۱۳ 
 (۲۱: )الباسات

 (کننده بزرگ)
 (انبساط و اسپردر)

 دهد می گسترش آنها به را خود رحمت که
 خواهد می او

 
 بود؛ خواهد ساکن سیما چادرهای در او و کند، بزرگ را یوفت تواند می خدا - ۹:۲۷ پیدایش

 بود خواهد او بنده کنعان و
 می بلند و آورد می پایین او شود؛ می ثروتمند و سازد می ضعیف خداوند - ۷: ۲ ساموئل ۱

 ۔شود
 تسلیم من پا که طوری به دادید؛ افزایش من تحت را خود های گام مرا - ۲۲:۳۷ سموئیل ۲

 نشد
 را من قلب که هنگامی کرد، خواهم اجرا را تو های فرمان راه من - ۳۲: ۱۱۹ مزمور
 ۔کن بزرگ
 تو دادی؛ افزایش را ملت شما خداوند، ای اید، داده افزایش را ملت شما - ۲۶:۱۵ اشعیا

 ۔برداشتی زمین تمام آخر تا را آن شدی؛ شکوفا
 را آنها و ساخت را ها آسمان که فرماید، می خداوند، خداوند، ترتیب این به - ۵: ۴۲ اشعیا

 بوی آن بر را مردم که او۔ آید می بیرون آن از آنچه و داد گسترش را زمین او۔ کشید بیرون
 :گذارد می آن در را ها آن روح و بخشد می نفس

 است ممکن را آن و باشند، داشته زندگی است ممکن آنها که ام آمده من - ۱0:۱0 یُوحنا
 ۔باشد داشته را آن بیشتر

------------------------------------------------ 
 آن و خواهد می او که کسانی برای کند می فراهم شما پروردگار واقع، در - ۱۷:۳0 اسرائیل

 ۔است دیدن و آشنایی بندگانش، مورد در همیشه او واقع در۔ کند می محدود را
 خواهد را خود رقیب از او که کسی برای گسترده که کند می فراهم خدا - ۲۹:۶۲ العنکبوت

 ۔است آگاه چیز همه از خداوند۔ بخواهد او برای را آن راست را آن و خواست
 کسانی برای کند می فراهم او۔ است زمین و ها آسمان از کلید متعلق او به - ۴۲:۱۲ الُشوری

 ۔کند می محدود را آن و خواهد می او که
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۲ ؛۲: ۵۴ ؛۴۴:۲۴ ؛۴0:۲۲ ؛۶: ۱۳۶ ؛۲: ۳۸ مزمور ؛۳۸:۱۸ ایوب ؛۴:۱0 تواریخ ۱ 

 ۔۷: ۳ مکاشفه ؛۱۹-۱۷: ۳ ؛۴: ۲ افسسیان ؛۱0-۸: ۱ قرنتیان
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۱۴ 
 (۷۶: )البیتین
 (پنهان)

 (تصور قابل غیر)
 است شده غرق و پنهان از که کسی

 است ماندگار و حواس
 چیز همه در

 
 و بیند نمی را مردی هیچکس زیرا بیند؛ نمی را من چهره گفت، او و - ۳۳:۲0 خروج
 ۔کند می زندگی
 اید توانسته حال به تا آیا بشناسید؟ را خدا جستجو جستجوی با توانید می آیا - ۷: ۱۱ وظیفه

 برسید؟ کمال به که
 :بیابیم را او نمیتوانیم ما توانا، به زدن دست - ۳۷:۲۳ شغل

 قابل غیر او عظمت و۔ است ستایش قابل بسیار و است، بزرگ خداوند - ۳: ۱۴۵ مزمور
 ۔است جستجو
 قضاوت بودن ناشناخته چگونگی! خداوند دانش و عقل دو هر ثروت عمق - ۱۱:۳۳ رومیان

 !آن کردن پیدا در او های راه و او های
 نمی هیچکس که کند می زندگی نورانی در دارد، جاودانگی تنها که - ۶:۱۶ تیموتاؤس ۱

 قدرت و افتخار کسی چه ببیند نمیتواند و نمیشود دیده کس هیچ شود؛ نزدیک آن به تواند
 آمین۔ است

 افتخار و افتخار خداحافظ، تنها نامرئی، جاودانه، ابدی، پادشاه به اکنون - ۱:۱۷ تیموتاؤس ۱
 آمین۔ است همیشه و همیشه برای

------------------------------------------------ 
 ۔است شناخته چیز همه از او و است داخل و خارج و آخرین و اولین او - ۳: ۵۷ هادي

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 و ۱۵: ۱ کولسیان ؛۸: ۳ افسسیان ؛۲0: ۱ رومیان ؛۱۸: ۱ یوحنا ؛۹-۸: ۲۳ ؛۱: ۲۴ وظیفه
 ؛۲۶
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۱۵ 
 (۹۵بیدی) ال
 (نویسنده)
 (مخترع)
 (خالقیت)

 است خالقیت در فرد به منحصر و جدید نظیر بی کسی چه
 

 كارهایي همه در و دانش و فهم در حكمت، در خدا، روح با را او۔ ۳۱ - ۳۳-۳0 :۳۵ خروج
 و۔ ۳۳ برنز، و نقره طال، در کار برای هنری های طرح۔ ۳۲۔ است كرده پر داده، انجام كه
 ۔دهید انجام را کاری هر چوب، کنده در و کنید تنظیم را آنها ها، سنگ برش در

 و زمین خود، میزبان همه و آسمانها آسمان، به تو تنها؛ خداوند تو، حتی تو، - ۶ :۹ نحمیاه
 اید شده ساخته هستی، آن در که چیزهایی همه و دریاها دارد، وجود آن در که چیزهایی همه

 کند می پرستش را تو آسمان میزبان و۔ کنید می حفظ را آنها همه و
 دستکاری که دهد می نشان کوره و کنند؛ می اعالم را خدا شکوه آسمانها - ۱: ۱۹ مزمور

 ۔اش
 ۔نگفت سخن مرد این مثل مرد هرگز: داد پاسخ افسران - ۷:۴۶ یُوحنا

 چیزهای: است جدید موجودی باشد، مسیح در کسی هر اگر بنابراین - ۱۷: ۵ قرنتیان ۲
 است شده تازه چیز همه ببین، روند؛ می بین از قدیمی

------------------------------------------------ 
 باشد داشته پسر یک تواند می او چگونه۔ است زمین و آسمانها مبدا[ او] - ۱0۱: ۶ انعام
 ۔است دانستن چیز، همه از او و است؟ کرده ایجاد را چیز همه او و ندارد همدمی او وقتی

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۱۱۷: ۲ البقره/  ۲۹-۲۸: ۷ متی ؛۱0-۹: ۴۶ اشعیا
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۱۶ 
 (۷۹: )البر
 (رحمت)

 (خوب کارگردان)
 شود می ظاهر جا همه در که آزادی

 او کارهای
 

 ۔دهد می درس گناهکاران به نتیجه در است؛ مهربان و بخشنده خداوند - ۸: ۲۵ مزمور
 بده آموزش من به را تو قوانین کن؛ کار خوب و هستي خوب تو - ۶۸: ۱۱۹ مزمور
 ۔داند می دارند اعتماد او به که را کسانی او و۔ است سخت قیامت روز خداوند، - ۷ :۱ ناُحوم
 یکی، اما نیست خوب کدام هیچ دانید؟ می خوب من چرا»: گفت او به او و - ۱۷: ۱۹ متی
 :خدا یعنی
 تا ام آمده من است؛ کردن نابود و کشتن سرقت، برای بلکه آید، نمی دزد - ۱0:۱0 یُوحنا

 ۔باشم داشته اختیار در بیشتر را آن و باشم داشته را خود زندگی
 دانستن نه گیرید؛ می نادیده را او رضایت و رضایت و خوبی ثروت یا - ۴: ۲ ها رومیان

 دارد؟ بازمی توبه به را تو خداوند خیر اینکه
 مردم همه به که بپرس، خداوند از بگذار باشد، حکمت فاقد شما از هرکسی اگر - ۵: ۱ جیمز

 ۔شود داده او به باید و دهد می رحمانه بی و آزادانه طور به
------------------------------------------------ 

 مهربان و رحم او که است این واقع، در۔ بودیم خواسته او از قبال ما واقع، در - ۵۲:۲۸ تور
 ۔ "است

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۶-۴: ۳ تیتوس ؛۱۱:۲۲ رومیان ؛۷-۶: ۳۴ خروج
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۱۷ 
 (۹۱: )ادارار
 (از لعنت)
 (مضر خالق)

 فرستد می را برکت همچنین و کافر
 

 چرا خدانگهدار،۔ آورد بیرون خانه من به دوباره خداوند و پریدم بیرون من - ۱:۲۱ روت
 از مرا متعال خداوند و است، داده شهادت من علیه خداوند که ام دیده بینم، می را نومیمی من
 برد؟ بین

۔ برساند آسیب آنها از و بشنود است ساقط قدیم از که را آنهایی خداوند - ۵۵:۱۹ مزامیرها
 ۔ترسند نمی خدا از بنابراین ندارند، تغییری آنها که آنجا از ساله
 ۔کند نمی ناراحت را انسان فرزندان و نداشته دلسوزی از او زیرا - ۳:۳۳ نوحہ

 وجود شرارت یک شهر در آیا ترسند؟ نمی مردم و شود می تار شهر در آیا - ۶: ۳ آموس
 است؟ نداده انجام را کار این خداوند و دارد

 خواهند نابینا مردمانی مانند آنها زد، خواهم عصبی انسانها بر من و۔۔۔ ۔۔  ۱۷ :۱ صفنیاه
 آنها گوشت و غبار و گرد عنوان به آنها خون و اند؛ کرده گناه خداوند علیه آنها زیرا رفت؛
 ۔شود می ریخته

 شدت؛ کرد، سقوط که آنها بر: خداوند شدت و خیر ترتیب همین به - ۱۱:۲۲ رومیان
------------------------------------------------ 

 شما به او كه صورتى در است ممكن خدا براى را كاستى كس چه پس»: بگو - ۴۸:۱۱الفتح
 باشد؟ سودمند شما براى یا بزند صدمه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۶:۱۷ انعام/  ۷: ۱۲ قرنتیان ۲ ؛۷: ۴۵ اشعیا ؛۹: ۱۹ ؛۱۸:۱0 ؛۱۶:۱۴ ساموئل ۱
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۱۸ 
 (۷۳: )الوویل
 (اولین)

 بود شروع از قبل که کسی
 

 میزبانان از خداوند او، رستگاری و اسرائیل، پادشاه خداوند، ترتیب، این به - ۶: ۴۴ اشعیا
 ندارد وجود خدایی هیچ من کنار در و هستم آخرینم و هستم اولینم من گوید؛ می

 اما هستید، کوچک یهودا هزاران میان در شما اگرچه ابراهیم، لحم بیت تو، اما - ۲: ۵ میشا
 بوده گذشته دوران از که آنچه۔ باشد حاکم اسرائیل در باید که آید می بیرون من میان از

 ۔است ابدیت از است،
 را خود راست دست او و۔ افتادم من پای به دیدم، را او که هنگامی و۔ ۱۷ - ۱۸-۱۷: ۱ وحی

 مرده و است زنده که او۔ ۱۸: هستم آخرین و اولین من نترس؛ گفت، من به گذاشت، من بر
 ۔باشند داشته مرگ و جهنم کلید و آمین؛ ام، زنده همیشه برای من بله، و، بود؛

 است جمله آخرین و اولین چیزها این بنویسید؛ سمرنہ در کلیسای فرشته به و - ۸: ۲ مکاشفه
 ۔است زنده و است مرده که

 ۔آخرین و اولین پایان، و آغاز هستم، امگا و آلفا من - ۲۲:۱۳ مکاشفه
------------------------------------------------ 

 ۔است دانستن چیز، همه از او و است صمیمیت و صعود آخرین، و اولین او - ۳: ۵۷ هادي
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۶: ۲۱ ؛۱۱ و ۸: ۱ وحی ؛۸: ۱۳ عبرانیان ؛۳-۱: ۱ یوحنا
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۱۹ 
 (۱۸: )الفتا
 (بازکن)

 (دهنده پیروزی)
 (قاضی)

 یابد می راه و کند می پاک را راه که کسی
 

 کنند درک را مقدس کتاب است ممکن که کرد درک را او سپس - ۲۴:۴۵ لوقا
 و وارد و یابد نجات باید او شود، وارد کسی اگر: هستم درب من۔ ۹ - ۱۱-۷: ۱0 یوحنا
 ۔یابد مرتع و شود خارج
 نمی پدر به هیچکس است؛ زندگی و حقیقت راه، من: گوید می او به عیسی - ۶: ۱۴ یوحنا

 ۔من طریق از بلکه آید،
 در که بهشتی زیر در دیگری نام زیرا است؛ نیافته نجات دیگری کس هیچ - ۱۲: ۴ اعمال

 ۔کنیم پیدا نجات باید ما و ندارد وجود آید می دست به مردم بین
 وجود عیسی مسیح مرد انسان، و خدا بین واسطه یک و خدا یک زیرا - ۵: ۲ تیموتی ۱

 ۔دارد
 و شود، می باز او۔۔۔  است درست او است، مقدس که گوید می چیزها این۔ ۷ - ۸-۷: ۳ آیات
 شناسم؛ می را تو آثار من۔ ۸ شود؛ نمی باز کس هیچ و تعطیل، و ندارد؛ بستگی کس هیچ

 ۔ببندد را آن تواند نمی هیچکس و گرفتم پیش در را باز درب یک من ببین،
------------------------------------------------ 

 ما بین کرد خواهد داوری او پس شد؛ خواهد همراه ما با ما پروردگار: "بگو - ۳۴:۲۶ السبا
 "۔است دانشی داور او و حقیقت، در

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۸ و ۲: ۱0 ؛۹-۲: ۵ مکاشفه ؛۳۲: ۲۴ لوقا ؛۳:۱۳ اشعیا
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۲0 
 (۱۴: )الغافار
 (فرهاد)

 (دلیران از یکی)
 ببخشید و عذرخواهی آماده همیشه

 
 شما که را خود های شگفتی از متعجب نه و کنید، اطاعت که کرد فراموش و - ۹:۱۷ نحمیاه

 اسارت به را کاپیتان یک آنها قیام در و شد تر سخت گردنشان اما آنها؛ میان در را
 و خشمگین است، مهربان و مهربان و است مهربان که هستی خدایی تو اما بازگردانیدند؛

 ۔نترس آنها از و است مهربان
 می دعا و فروتن را خود شوند، می نامیده من نام به که من، مردم اگر - ۷:۱۴ تواریخ ۲

 از من سپس گردند؛ می باز خود ناپاک های شیوه از و گردند می من چهره دنبال به و کنند
 ۔داد خواهند شفا را خود زمین و ببخش را خود گناهان و شنوم می آسمان

 و رحمت و طوالنی مهربان، و رحمت از پر خدا خداوند، ای تو، اما - ۱۵: ۸۶ مزمور
 ۔است حقیقت

 ببخشد را شما نیز شما آسمانی پدر کنید، می فراموش را ها انسان شما اگر اگر - ۶:۱۴ متی
 گناهان خوب؛ تشویق از پسر،: گفت فلج از بیمار به را خود ایمان دیدن عیسی - ۲: ۹ متی

 ببخشند را تو
۔ ببخشند را تو گناهان مرد،: گفت او به دید، را خود ایمان که هنگامی۔ ۲0 - ۲۱-۲0: ۵ لوقا
 و آزار که است کسی چه این: گفتند و کردند فهمیدن به شروع فریسیها و مقبرهها و۔ ۲۱

 خدا؟ تنها اما ببخشد، را گناهان تواند می کسی چه میگوید؟ را اذیت
 گمراه را ما گناهان فقط و است وفادار او کنیم، اعتراف را گناهانمان اگر - ۹: ۱ یوحنا ۱

 ۔کند می پاک ناپذیری گونه هر از را ما و کند می
------------------------------------------------ 

 را عدالت و دارد اعتقاد و توبه که کس هر دائمی فداکاری من واقع، در اما - ۲0:۸۲ ال طہ
 ۔دهد می ادامه هدایت در سپس و دهد می انجام

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ۔۷۱:۱0 ناُحوم/  ۷: ۵۵ اشعیا ؛۳۱: ۴ تثنیه ؛۷-۶: ۳۴ خروج

 

 

 

 
 
 

 



f 

۲۱ 
 (۳۴: )الغافور

 (بخشنده)
 (گمراهان فریبکار)
 است مهربان و آمرزنده که

 
 بهشت در فراوان و طوالنی، مهربان، و مهربان یکتا، خدای خداوند،۔ ۶ - ۷-۶: ۳۴ خروج

 ببخش را گناهان و گناهان رحم، هزاران برای۔ ۷ حقیقت، و
 وجه هیچ به و دارد را گناه و گناه بخشش و رحمت و فرسا طاقت خداوند - ۱۴:۱۸ اعداد

 ۔است چهارم و سوم نسل تا فرزندان بر پدران گناه از و نیست گناهکار
 به و کند ترک را خود افکار متعصب غیر مرد و خود راه دهید اجازه خدایان - ۷: ۵۵ اشعیا

 ۔کرد خواهد عفو شدت به او زیرا ما، خدای به و۔ کند رحمت را او و بازگردد خداوند
 زمین روی بر را قدرت انسان پسر که دانید می شما اما۔ ۱0 - ۱۲-۱0: ۲ عنوان به مرقس
 و برخیز گویند، می شما به من۔ ۱۱ ،(گوید می معده بیماران به) گناهان، گناهان برای

 ۔بروید تان خانه به را خود راه و را خود تخت برداشت
 تو گناهان مرد،: گفت او به دید، را خود ایمان که هنگامی۔ ۲0 عیسی۔ ۱۹ - ۲۱-۱۹: ۵ لوقا
 گناهان تواند می کسی چه گوید؟ می را اذیت و آزار که است چیزی چه این۔ ۲۱۔ ببخشند را
 خدا؟ تنها اما ببخشد، را

------------------------------------------------ 
۔ بترسید خدا از و کنید خوب و قانع اید، گرفته غنیمت جنگ از که را آنچه پس - ۶۹: ۸ انفال

 ۔است مهربان و آمرزنده خداوند واقع در
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۳: ۵ ماد ؛۱۵۵: ۳ ال عمران ؛۲۲۵ و ۱۷۳: ۲ البقره

 

 

 

 
 
 
 



f 

۲۲ 
 (۸۸: )الغنی
 (ثروتمند)

 (مستقل ثروتمند)
 (خودکفایی)

 و خواهد می همه از کسی چه
 دارند که کسانی همه و نیازها

 
 و کنی می حکومت همه بر تو و آیند، می تو از افتخار و ثروت دو هر - ۲۹:۱۲ تواریخ ۱

 قدرت همه به و شویم بزرگ که است آن تو دست در و است؛ قدرت و قدرت تو دست در
 ۔بدهیم

 عدالت و بادوام ثروت بله، هستند؛ من با افتخار و ثروت - ۸:۱۸ ها المثل ضرب
 من پایه زمین و است، من تخت و تاج بهشت،: گوید می خداوند ترتیب این به - ۱: ۶۶ اشعیا
 کجاست؟ من استراحت محل و کجاست؟ ساختید، من برای من که ای خانه: است

 بود، ثروتمند او چه اگر دانید، می را مسیح عیسی ما پروردگار فضل زیرا - ۹: ۸ قرنتیان ۲
 ۔کرد می غنی را خود فقر که زیرا شد، فقیر شما، برای اما

 به که خود عظیم عشق برای است، ثروتمند رحمتی در که خداوند، اما۔ ۴ - ۷-۴: ۲ افسسیان
 در را خود فضل ثروت حد از بیش است ممکن سنی عصر در او۔ ۷۔۔۔  شد ما عاشق او

 عیسی مسیح دهد نشان ما به نسبت خود مهربانی
------------------------------------------------ 

 ۔است شایسته و نیازمند خداوند که دانید می و - ۲۶۷: ۲ البقره
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 حدید ؛۴۷:۳۸ محمد ؛۷: ۳۹ زومار ؛۳:۹۷ ال عمران ؛۲۶۳: ۲ البقره/  ۵0:۱۲ مزمور

 ۔۵۷:۲۴

 

 

 

 
 
 



f 

۲۳ 
 (۳۱: )الحبیر
 (باخبر)

 (خوب خبر یک)
 است آگاه و عاقل کسی چه

 
 احترامی بی خود دهان از بیایید حد؛ از بیش غرور حد از بیش صحبت - ۳: ۲ ساموئل ۱

 ۔است وزن با او عمل و است معرفت خدای خداوند زیرا نکنید؛
 ۔بیند می ها آسمان تمام زیر و کند می نگاه زمین انتهای به او زیرا - ۲۸:۲۴ ایوب

 از دور من فكر۔ ۲۔ شناختی مرا و کردی جستجو مرا تو خداوند، ای۔ ۱ - ۴-۱: ۱۳۹ مزمور
 به را آن شما خداوند، ای بله، اما، ندارد، وجود من زبان در کلمه یک برای۔ ۴۔ است ذهن
 ۔شناسید می کامل طور

 ۔۔۔ داند می را ها انسان همه های قلب که پروردگار، تو، - ۱:۲۴ اعمال
 کند، می پاک را خود دارد، خود در را امید این که مردی هر و۔ ۳ - ۲0 و ۳: ۳ یوحنا ۱

 و است بزرگتر ما قلب از خداوند کند، محکوم را ما قلب اگر۔ ۲0۔ است خالص که همانطور
 ۔داند می را چیز همه

------------------------------------------------ 
 خوانده حکمت و خدا آیات از شما های خانه در آنچه باشید داشته یاد به و - ۳۳:۳۴ احزاب

 [۔چیز همه با] است آگاه و ظاهر خدا واقع، در۔ شود می
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۲0-۱۹: ۳ یوحنا ۱ ؛۴:۱۳ عبرانیان ؛۳۶-۳۳: ۱۱ رومیان ؛۱0:۳0 متی ؛۵: ۱۴۷ مزمور

 ۔۱ :۱۱ هود ؛۷۳ و ۶:۱۸ انعام ؛۴:۳۵ نیس ؛۲۷۱: ۲ البقره /

 

 

 

 
 
 



f 

۲۴ 
 (۹۴: )الحدی
 (راهنما)

 (راه)
 کند می هدایت و کند می هدایت امن مسیرهای در که

 
 آبهای کنار در را من: کند پرواز سبز مراتع در تا میبخشد مرا او۔ ۲ - ۳-۲: ۲۳ مزمور

 راه در من نامزدی خاطر به او: کند می احیا را من روح او۔ ۳۔ میکند هدایت زیرزمینی
 ۔کند می رهبری عدالت
 او قاطعانه۔ ۹ کن راهنمایی مرا خداوند؛ ای را، خود راه من به۔ ۴ - ۱0-۹ و ۴: ۲۵ مزمور

 مسیرهای تمام۔ ۱0۔ کند می تدریس را خود راه او آرامش و: کند می راهنمایی قضاوت در
 ۔کنید حفظ را او شهادت و پیمان تا است حقیقت و رحمت خداوند
 تا حتی ما هدایت او: همیشه و همیشه برای است ما خدای خدا که این برای - ۴۸:۱۴ مزمور
 ۔است مرگ
 نمی پدر به هیچکس است؛ زندگی و حقیقت راه، من: گوید می او به عیسی - ۶: ۱۴ یوحنا

 ۔من طریق از بلکه آید،
 هدایت حقیقت تمام به را شما او است، آمده حقیقت روح او، که هنگامی - ۱۶:۱۳ یُوحنا

 ۔۔۔ کرد خواهد
------------------------------------------------ 

 حقیقت از این که بدانند توانند می دانند می را دانش که کسانی بنابراین و - ۲۲:۵۴ حج
 می آن به قاطعانه طور به هایشان قلب و اید آورده ایمان آن به بنابراین و شماست پروردگار

 ۔اند آورده ایمان راست راه به که است کسانی هدایت خدا واقع در و۔ پیوندند
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ؛۹: ۱۶ ؛۴:۱۸ ؛۶-۵: ۳ ؛۱:۳۳ ها المثل ضرب ؛۴۸:۱۴ ؛۳۷:۲۳ ؛۸: ۳۲ ؛۶: ۱۷ مزمور

 ۱۶:۱۳ یُوحنا ؛۱۲: ۸ یوحنا ؛۲۹:۱۱ ؛۶:۱۶ ارمیا ؛۵۸:۱۱ ؛۷: ۲۶ اشعیا ؛۲0:۲۴
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۲۵ 
 (۲۲: )الحفیده

 (خشونت)
 (صابر)

 می ستایش را دیگران که حالی در برد می بین از را ها بعضی که کسی
 کند

 
 سال ۴0 مدت به بیابان این در را تو خدایت، یهوه، که را راه تمام و۔ ۲ - ۱۶ و ۲: ۸ تثنیه

 تو قلب در که را آنچه که کنم ثابت تو به و کرده محکوم را تو تا آورید یاد به کردی، هدایت
 مانا با بیابان در را تو که کسی۔ ۱۶۔ نه یا کنید حفظ را خود دستورات دانست خواهی بود،

 را تو تا کند اثبات را تو و سازد فروتن را تو تا دانستند، نمی را آن تو پدران که کند، تغذیه
 ۔برساند تو به آخرت در

 این: بردارید را تاج و بردارید را دیادم گوید؛ می متعال خداوند بنابراین - ۲۶: ۲۱ حزقیال
 ۔کنید بلند را او و بیاورید پایین را او: باشد همان نباید

 را خود آثار همه بهشت، پادشاه افتخار و ستایش و ستایش نبوکدنصر من حاال - ۴:۳۷ دانیال
 کاهش به قادر رود می افتخار و غرور در که کسانی و قضاوت، او های راه و است، حقیقت
 ۔است
 فروتن را خود که کسی و رفت؛ خواهد بین از کند، بلند را خود هرکس و - ۱۲: ۲۳ متی

 ۔یافت خواهد برکت سازد،
------------------------------------------------ 

۔ ۳۔ نیست انکار هیچ آن، رخداد در۔ ۲ دهد، می رخ رخداد که هنگامی۔ ۱ - ۳-۱: ۵۶ واکسن
 ۔برند می باال را دیگران و برانگیخته را آنها از برخی

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۱ ؛۱0-۶: ۴ جیمز ؛۱۸:۱۴ ؛۱۱: ۱۴ لوقا ؛۲۱:۲۶ حزقیال ؛۹: ۲۳ اشعیا ؛۲:۱۲ اشعیا
 ۔۵: ۹۵ قلع/  ۶-۵: ۵ پیتر

 

 

 

 
 
 



f 

۲۶ 
 (۳۸: )الحافیز

 (نگهدارنده)
 (گاردین روزنامه)

 دارد می نگه را چیز همه که
 

 حفظ شرارت همه از را تو خداوند۔ ۷: است تو نگهبان خداوند۔ ۵ - ۸-۵: ۱۲۱ مزمور
 را تو همیشه، برای حتی و زمان این از خداوند۔ ۸۔ کرد خواهد حفظ را تو او کرد؛ خواهد

 ۔آید می بعد به آن از و گیرد می فرا
 بزنم، ریشخند که بودم کرده تماشا را آنها بر من که آن مثل گذشت، باید و - ۳۱:۲۸ یرمیاه

 تا کرد، خواهم نظارت آنها بر من بنابراین بترسم؛ آن از و کنم نابودش و بریزم بشکافم،
 ۔گوید می خداوند کنم، گیاهخواری و بپوشم
 کس هیچ و شد نخواهند نابود هرگز آنها و دادم؛ ابدی زندگی آنها به من و - ۱0:۲۸ یُوحنا

 ۔داشت نخواهد من دست از را آنها
 فاسد وراث یک برای۔ ۴! مسیح عیسی ما پروردگار پدر و خدا ستایش۔ ۳ - ۵-۳: ۱ پیتر ۱
 ایمان وسیله به۔ ۵۔ است محفوظ شما برای بهشت در که نکنید، نابود را آن و ناپاک، و

 ۔شود می داده نشان بار آخرین برای شدن آماده نجات، به ایمان طریق از خداوند
------------------------------------------------ 

 است آشکار است ممکن ما که[ شد اعالم] به جز اقتدار هیچ آنها از بیش او و - ۳۴:۲۱ السبا
 چیز، همه سر بر شما، پروردگار و۔ است شک در آن از که کسی از دارد باور آخرت به که

 ۔است نگهبان
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱۱:۵۷ هود/  ۸: ۲۱ مزمور ؛۷:۲0 وظیفه ؛۳۱:۴۹ پیدایش

 

 

 

 
 
 



f 

۲۷ 
 (۲۸: )الخیم
 (قاضی)

 کند می حل را اختالفات همه که
 

 برسانید؛ قتل به را خدایان با عادالن تا بود خواهد تو از دور به این از پس - ۱۸:۲۵ پیدایش
 ؟ ندارد حق زمین تمام قاضی باشد؛ تو از دور که باشد، شریران مانند باید عادالن و

 او کند؛ قضاوت را زمین رود می او زیرا آید، می او زیرا خداوند، از قبل - ۱۳: ۹۶ مزمور
 ۔او حقیقت با مردم و کند می قضاوت عدالت با را جهان
 پسر به را قضاوت تمامی اما کند، نمی قضاوت را مردی هیچ پدر که زیرا - ۲۲: ۵ یوحنا
 است داده

 در و یهودیان سرزمین در او که است چیزهایی همه شاهد ما و ۳۹-۴۲-۳۹: ۱0 اعمال
 مردم تا داد دستور ما به او۔ ۴۲: آویخت دار به و کشت را آنها کسی چه۔ داد انجام اورشلیم

 مرده و زنده قاضی عنوان به خداوند که است کسی همان او که بدهند شهادت و موعظه به را
 ۔است شده تعیین

 شده نوشته بهشت در که بنیانگذاران، اولین از کلیسا و عمومی مجمع به - ۱۲:۲۴ عبرانیان
 کامل، شده ساخته مردان از درست ارواح به و همه، قاضی خدا به و است،

 او بر که او و دیدم؛ سفید اسب یک و کردم باز دیدم را آسمان من و - ۱۹:۱۱ ُمکاشفِہ یُوحنا
 ۔کرد می جنگ و کرد می داوری عدالت در و شد می نامیده عادل و ایمان با بود، نشسته

------------------------------------------------ 
 نیست؟ قاضیان بهترین خداوند آیا - ۸: ۹۵ قلع

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 ۔۴0:۴۸ المومن ؛۲۲:۶۹ حج/  ؛۵: ۴ پیتر ۱ ؛۱: ۴ تیموتی ۲ ؛۳۲:۳۶ تثنیه

 

 

 

 

 
 
 



f 

۲۸ 
 (۴۶: )الحکیم
 (حکیم)

 داند می را چیز همه کامال که
 

 ۔است نهایت بی او فهم: است بزرگ قدرت و ما پروردگار - ۵: ۱۴۷ مزمور
 که زیرا است؛ همیشه و همیشه برای خدا نام که باشید خوشبخت۔ ۲0 - ۲۱-۲0: ۲ دانیل

 ۔دهد می کنند، می درک که کسانی به دانش و حکیم به را او۔ ۲۱۔ اوست قدرت و حکمت
 خدا ضعف و است مردان از تر عاقالنه خدا بودن احمق که دلیل این به - ۱:۲۵ قرنتیان ۱

 ۔است مردان از تر قوی
 فهم از کامل ثروت است ممکن آنها که طوری به باشید، متحد عالم در۔ ۲ - ۳-۲: ۲ کولسیان

 یعنی یعنی شوند شناخته خدا راز و رمز از است ممکن آنها که طوری به باشند، داشته کامل
 دانش و خرد های گنجینه همه آنها در۔ ۳ مسیح،

 اکنون هم قدرت، و سلطه عظمت، و شکوه دهنده، نجات ما خدا خردمند تنها به - ۱:۲۵ جود
 آمین۔ همیشه هم و

------------------------------------------------ 
 به را شما آیات که فرستادند خود میان از را خود ۀفرستاد و ما، پروردگار - ۱۲۹: ۲ البقره

 شما واقع، در۔ کنند می پاک را آنها و دهند می آموزش را حکمت و کتاب و خوانند می آنها
 ۔ "هستی عاقل معرفت، در

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۴۱:۴۲ فصیلیت ؛۶:۷۳ انعام ؛۴:۱۷ نیس ؛۶: ۳ ال عمران ؛۲۴0 و ۲۲۸ ،۲:۳۲ باکارا

 

 

 

 
 
 



f 

۲۹ 
 (۵۱: )الخاک
 (واقعیت)
 (واقعی)

 دارد وجود یکی عنوان به واقعا که
 است درست و است واقعی کسی چه

 
 او کند؛ توبه باید او که انسان، پسر نه بگوید دروغ باید که نیست، مرد خدا - ۱۹: ۱۹ اعداد
 کند؟ نمی خوب را آن او آیا و است، گفته او یا کند؟ نمی را کار این آیا و گفت،
 را تو نام و کرد خواهم تحسین را تو من هستی من خدای تو خداوند، ای - ۱: ۲۵ اشعیا

 وفاداری شما قدیمی مشاوران دادی انجام ای العاده فوق چیزهای تو برای کرد خواهم ستایش
 ۔هستند حقیقت و

 در است؛ ابدی پادشاه و است زنده خدای او است، واقعی خدای خداوند اما - ۱0:۱0 ارمیا
 ۔بود نخواهند خود خشم به قادر ها ملت و لرزید زمین زمین غضبش

 به هیچکس است؛ زندگی و حقیقت راه، من: گوید می او به عیسی۔ ۶ - ۱۷ و ۶: ۱۴ یوحنا
 کند، دریافت تواند نمی دنیا که حقیقی روح حتی۔ ۱۷۔ من طریق از بلکه آید، نمی پدر نزد

 ۔داند نمی را او و بیند نمی را او زیرا
 که همانطور۔ است دروغگو کس هر اما بپردازد، را حق خداوند خداوندا، - ۴: ۳ رومیان
 شما که هنگامی است ممکن و توجیه خود سخنان در است ممکن شما است، شده نوشته

 ۔کنید غلبه محاکمه،
------------------------------------------------ 

 !واقعیت - ۱: ۶۹ حكا
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 نور ؛۱۱۶ :۲۳ المومن ؛۲۲:۶۲ حج ؛۱0۸: ۱0 یونس ؛۶:۶۲ انعام ؛۳:۶0 ال عمران

 ؛۳۱:۳0 لُقمان ؛۲۴:۲۵

 
 



f 

۳0 
 (۱۱: )الحالی
 (خالق)

 آورد وجود به وجود عدم از را چیز همه که
 

 ۔کرد ایجاد را زمین و آسمان خدا ابتدا در - ۱: ۱ پیدایش
 ۔بزنیم زانو ما، سازنده خداوند، از قبل: کنیم می تعظیم و بپرستیم بیایید، ای - ۶: ۹۵ مزمور
 ۔است شما دستهای کار آسمانها و گذاشتهاید؛ را زمین اساس و پایه شما - ۲۵: ۱0۲ مزمور

 دردسر روزهای از قبل آورید، یاد به را خود خالق خود جوانان خالل در - ۱: ۱۲ اكسیسیه
 آخرتهای خالق خداوند، متعال، خداوند که شنیدید آیا شناسی؟ نمی تو آیا - ۴0:۲۸ اشعیا

 نیست؟ خسته و نیست خدایی زمینی،
 خالق رغم به برند، می رنج خدا اراده اساس بر که کسانی ترتیب، همین به - ۱۹: ۴ پیتر ۱

 ۔دهند می انجام او برای را خود روح حفظ وفادار،
 و هستند آنها خود لذت برای و اید، ساخته را چیزها همه۔۔۔  خداوند ای - ۴:۱۱ ُمکاشفِہ یُوحنا

 ۔اند شده ساخته
------------------------------------------------ 

 گیرد می تعلق را ها نام بهترین او است؛ مدرس مخترع، خالق، خداوند او - ۵۹:۲۴ حشر
 ۔است حکیم حقیقت، در ستمکار او و۔ دهد می برکت را او است، زمین و آسمانها در آنچه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ال راعد ؛۱0۲: ۶ انعام/  ؛۱۶-۳: ۱ کولسیان ؛۱: ۱۲ اكسلیاست ؛۳: ۳۶ ؛۳۵:۱0 وظیفه
 ۔۳۹:۶۲ زومار ؛۱۳:۱۶

 

 

 
 
 
 



f 

۳۱ 
 (۳۲: )الحلیم

 (پیشگویی)
 (خشن و تند)
 است عفو کسی چه
 است مهربان و

 
 و پایین، یابد؛ می نجات و است درست او آید؛ می تو سوی به پادشاه ببین، - ۹: ۹ زکریا
 ۔االغ لنگ کمان، روی بر و االغ، یک بر سوار
 نشسته االغ بر و آرام آمد، تو سوی به پادشاه اینک، - ۴: ۲۱ متی
 قلب در من زیرا بگیرید؛ یاد من از و بردارید را خود یوک من بر۔ ۲۸ - ۳0-۲۸: ۱۱ متی
 ۔کرد خواهید پیدا آرامش شما روحهای برای و هستم آرام و آرام

 دانستن نه گیرید؛ می نادیده را او رضایت و رضایت و خوبی ثروت یا - ۴: ۲ ها رومیان
 دارد؟ بازمی توبه به را تو خداوند خیر اینکه

 سرزمین که کرد نمی تصور خداوند، قالب در که۔ ۶: عیسی مسیح۔ ۵ - ۸-۵: ۲ فیلیپیان
 اساس بر و بنده گرفت را او فرم و نداشت، شهرت از را خود اما۔ ۷ باشد؛ خدا با مقدس
 یافت، فروتنی را خود او انسان، یک عنوان به شدن ظاهر و۔ ۸۔ بود شده ساخته مردان ظاهر

 ۔صلیب مرگ حتی ابد، حبس به و
------------------------------------------------ 

 و۔۔۔  کند می سرزنش است عقالنی غیر شما سوگند در که آنچه در خداوند - ۲۲۵: ۲ باکره
 ۔است مهربان و آمرزنده خداوند

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۲۲:۵۹ حج ؛۱۷:۴۴ اسرائیل ؛۱0۱: ۵ ماد ؛۴:۱۲ ال نسا / ۲۳-۲۲ :۵ غالطیان

 

 
 

 
 
 



f 

۳۲ 
 (۵۶: )الحامید
 (افتخار)

 (ستایشان از یکی)
 (شده ستایش همه)
 است تمام ستایش کسی چه

 تحقیر و
 

 مردم میان در را او اعمال: است ساکن سیف در که خواندید آواز خداوند به - ۱۱: ۹ مزمور
 ۔کنید اعالم

 خداوند شهر در بسیار و است بزرگ خداوند۔ کره پسران برای مزدا و آواز - ۱: ۴۸ مزمور
 ۔است شده ستایش خود مقدس کوه در ما،

 کنیم، می تقدیم خداوند قربانی به مداوم طور به را ما ترتیب همین به - ۱۳:۱۵ عبرانیان
 ۔او نام از تشکر با ما های لب میوه یعنی

 آن مانند و زمین زیر و زمین روی بر و بهشت در که موجودی هر و - ۵:۱۳ ُمکاشفِہ یُوحنا
 قدرت، و شکوه و افتخار و برکت: گویم می من که ام شنیده است، موجودات همه و دریا در
 همیشه و همیشه برای تا گرداند برمی بره و سلطنت تخت بر که او به

 خود بندگان همه کن، ستایش را ما خدای»: گفت و افتاد تخت از صدایی و - ۵: ۱۹ انجیل
 ۔بزرگ و کوچک بترسید، او از که شما و را،

------------------------------------------------ 
 ۔است شایسته و نیازمند خداوند که دانید می و - ۲۶۷: ۲ البقره

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۱۱:۷۳ هود/  ۹: ۲ پیتر ۱ ؛۱۶۴: ۱۱۹ ؛۴: ۱00 ؛۴: ۹۶ ؛۵0:۲۳ ؛۱: ۳۴ مزمور
 ۔۳۵:۱۵ فاطر ؛۳۱:۲۶ لُقمان ؛۲۴ و ۴: ۲۲ حاج ؛۱۴:۷۲ ابراهیم

 
 

 

 
 
 



f 

۳۳ 
 (۴0: )الحسین

 )تاریز ُکن(
 (گزارش)

 (کند می قضاوت که کسی)
 است کافی حسابدار یک عنوان به کسی چه

 
 اما اید کرده سرقت را من شما حال این با بکشد؟ را خدا مرد یک آیا۔ ۸ - ۱0-۸: ۳ مالکی

 من شما زیرا اید؛ شده لعنت لعنت شما۔ ۹۔ ارائه و دهم در دزدیدیم؟ را تو ما که میگویید شما
 ۔ملت تمام این حتی اید، ربوده را

 ۔هستند عدد همه شما سر موهای بسیار اما - ۱0:۳0 متی
 را ها آن کند، می صحبت بیهوده که ای کلمه هر که گویم، می شما به من اما - ۱۲:۳۶ متی
 ۔آورند می حساب به قضاوت روز در

 ۔دهد شرح خدا به را خود ما از یک هر آن، از پس پس، - ۱۴:۱۲ رومیان
 ممکن کس هر شود؛ ظاهر مسیح قضاوت محل از قبل باید همه ما برای - ۵:۱0 قرنتیان ۲

 داده انجام که آنچه اساس بر کند، دریافت شود، می انجام او بدن در که را چیزهایی است
 ۔است بد یا خوب چه است،

------------------------------------------------ 
[ یا] آن از[ بهتر] یک با گویید، می خوشامد تبریک یک با شما که هنگامی و - ۴:۸۶ ال نسا
 موارد، تمام در خداوند واقع، در۔ بیاورید ارمغان به[ مشابه ای شیوه به را آن] حداقل

 ۔است حسابدار
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۷-۶: ۴ نازیا/  ۱۱-۱: ۵ اعمال

 

 

 

 
 
 



f 

۳۴ 
 (۶۲: )الهی
 (زندگی)

 (یک زندگی همیشه)
 (زنده)

 است زندگی تمام منبع کدام
 

 ۔دید خواهیم را نور تو، نور در است؛ زندگی چشمه تو با زیرا - ۹: ۳۶ مزمور
 قلب: است کننده خسته خداوند های دادگاه برای حتی و طوالنی، من روح - ۲: ۸۴ مزمور

 ۔کند می زندگی خدا برای من بدن و من
 ۔است ابدی پادشاه و زنده خدای او است، واقعی خدای خداوند اما - ۱0:۱0 ارمیا
 ۔بود مردان نور زندگی و بود؛ زندگی او در - ۴: ۱ یوحنا
 داده پسر به او پس کند؛ می زندگی خود زندگی در پدر که همانطور زیرا - ۲۶: ۵ یوحنا
 ۔کند زندگی خود در تا است شده

 تا او بخورد، نان این از کسی اگر: آمد فرود آسمان از که است زنده نان من - ۶:۵۱ یُوحنا
 آن زندگی برای من که است، من گوشت خورم، می را آن من که نان و ماند، خواهد زنده ابد

 جهان
 شاهدان ما۔ است برخاسته مردگان از خداوند که کشت، را زندگی پرنس و - ۱۵:۱۵ اعمال
 ۔هستیم

------------------------------------------------ 
۔ ندارد وجود[ وجود] پایدار زندگی، همیشه او، جز خدایی هیچ - خدا - ۲۵۵ :۲ البقره

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 مکاشفه ؛۱0:۳۱ ؛۹:۱۴ ؛۴:۱۲ عبرانیان ؛۹: ۱ تسالونیکیان ۱ ؛۶: ۱۴ ؛۳۹-۳۷: ۷ یوحنا
 ۔۴0:۶۵ المومن ؛۲۵:۵۸ فورکان ؛۱۱۱ :۲0 ال طہ ؛۲: ۳ المنرمان/  ۱:۱۸

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۳۵ 
 (۸۷: )الجامی

 (گردآورنده)
 برد می جمع یک به را مردان همه که

 شد منصوب روز
 

 عهد من با کردن قربانی با که کسانی کن جمع من برای را من مقدسین - ۵: ۵0 مزمور
 ۔کردند
 زبان و ها ملت تمام باید آنگاه دانم؛ می را آنها های اندیشه و آثار من زیرا - ۶۶:۱۸ اشعیا

 ۔دید خواهند را من جالل و آمد خواهند آنها و کنم؛ آوری جمع را ها
 جمع ام کرده رانده را آنها من که کشورهایی همه از را هایم گله بقیه من و - ۳: ۲۳ ارمیا

 ۔یابد افزایش و پربار باید آنها و آورم؛ می خود چنگال به دوباره را آنها و کرد خواهم
 را آنها و فرستاده، ترومپت از عالی صدای یک با را خود فرشتگان او و - ۲۵:۳۱ متی

 ۔دیگری به آسمان به سر یک از باد، چهار از را خود انتخاب
 و آورد، باید من همچنین آنها: نیست بار این از که من، گوسفندان دیگر و - ۱0:۱۶ یُوحنا

 ۔دارد وجود چوپان یک و بار یک و۔ شنوید می را من صدای آنها
------------------------------------------------ 

 که کنید می آوری جمع روز یک برای را مردم مطمئنا ما، پروردگار - ۹: ۳ ال عمران
 ۔ "است نخورده شکست خود وعده در خداوند واقع، در۔ نیست شکی

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 افسسیان ؛۱۱:۵۲ یُوحنا ؛۳۵-۳۴: ۱۳ لوقا ؛۳۲ ؛۲۵ ؛۲۴:۳۱ ؛۱۳:۴۱ متی ؛۲۹:۱۴ ارمیا
 ۔۸: ۲0 وحی ؛۱:۱0

 

 

 

 
 
 



f 

۳۶ 
 (۹: )الجببار

 (مشارت کننده)
 (قدرتمند همه)

 است آن مطلق قدرت و قدرت و شود می انجام همواره ایشان ی اراده
 

 از توانید نمی چیز هیچ از و دهید، انجام را چیز همه توانید می که دانید می - ۲: ۴۲ یوحنا
 ۔شوید محروم خود ذهن

 خود بزرگ قدرت با را زمین و آسمان زعم، به! خداوندا خداوندا،۔ ۱۷ - ۲۷ و ۳۲:۱۷ ارمیا
 من جهت، همین به۔ ۲۷۔ نیست سخت خیلی تو برای چیز هیچ و کشیدید را بازو و اید ساخته
 من؟۔ جسمی هر از خداوند هستم، خداوند

۔ است غیرممکن افراد این با»: گفت آنها به و کرد مشاهده را آنها عیسی اما - ۱۹:۲۶ متی
 است ممکن چیز همه خدا با اما

 نمی را چیزهایی و روم، می اورشلیم روح به که ببخشید اکنون، و - ۷:۲۲ رسوالن اعمال
 ۔باشد داشته وجود آنجا در که دانم

 یکی که ایم شده متقاعد ما زیرا کند، می مجبور را ما مسیح عشق زیرا - ۱۴: ۵ قرنتیان ۲
 ۔مرد همه نتیجه در و مرد، همه برای

------------------------------------------------ 
 حامی آمیز، صلح مقدس، پادشاه، نیست، خدایی هیچ آنها از غیر خداست، او - ۵۹:۲۳ حشره
 ۔۔۔ مصلحت فرمانروایان، کننده، نظارت ایمان،

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۱۶: ۹ قرنتیان ۱ ؛۲0:۲۲ اعمال ؛۲0-۱۹: ۳ خروج ؛۱: ۱۷ پیدایش

 

 

 

 
 
 
 



f 

۳۷ 
 (۴۱: )الجیل

 (شکوه با)
 (سودمند)
 (سعادتمند)

 (توانا)
 (احترام)

 (شکوهمند از یکی)
 است بزرگ و قدرتمند تنها که

 
 دست: است افتاده باشکوه قدرت در خداوند، ای شما، راست دست راست - ۶ :۱۵ خروج
 ۔است داده شکست را دشمن خداوند، ای تو، راست
: کند می برق و رعد افتخار از خداوند: است آب روی بر خداوند صدای - ۳: ۲۹ مزمور
 ۔است زیادی های آب بر خداوند
 ها زبان و ها ملت مردم، همه که شد داده پادشاهی و شکوه و سلطنت به او و - ۷:۱۴ دانیال

 ملکوت و برود بین از تواند نمی که است ابدی ۀسلط یک او سلطنت کنند؛ خدمت او به باید
 شد نخواهد نابود که او

 داد؛ نشان را او جالل و بود جلیل کانا در عیسی ها معجزه آغاز این - ۱۱: ۲ یوحنا
 را خدا جالل و کرد نگاه آسمان به مستمر طور به القدس، روح از پر او، اما - ۷:۵۵ اعمال

 داد قرار خدا راست دست در را عیسی و دید
------------------------------------------------ 

 ۔ماند خواهد باقی افتخار و حكمت صاحب شما، پروردگار چهره و - ۵۵:۲۷ رحمان
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
/  ۳: ۱ عبرانیان ؛۲۴:۳0 ؛۱۹:۲۸ متی ؛۷:۱۴ دانیال ؛۲۱: ۳۳ اشعیا ؛۵: ۱۴۵ مزمور

 ۔۳۹:۱۴ زومار ؛۱۴۳ :۷ االعراف

 

 

 

 
 
 



f 

۳۸ 
 (۲0: )الكبید
 (دارنده)

 (دارنده یا نگهدارنده)
 (کننده محدود یا سازنده)

 آورد می فشار و کشد می فشار که کسی
 
 آید، می من گوش به من وحشت و ترس و من به تو خشم چون - ۱۹:۲۸ پادشاهان ۲

 می قرار تو های لب در من ۀقوز و دهم می قرار تان بینی در را خود قالب من بنابراین
 جادوگر گردان خواهم باز تو راه سوی به را تو و گیرم

 گذاشتی من روی را دستم و دادی قرار من از قبل من و من پشت تو - ۵: ۱۳۹ مزمور
 من آمد، سراغم به که روزی در: "میفرماید یهوه خداوند دلیل همین به - ۳۱:۱۵ حزقیال

 ۔داشتم نگه را رودخانهها و بستم را عمیقش شدم؛ ناامید
 او اما: گذاشت را خود پای که آنجا تا نه نه، داد، آن در ارثی هیچ او به او و۔۔۔۔  ۵: ۷ اعمال
 هنوز که زمانی را او از پس را خود فرزندان به و داشتن برای او به را او که بود داده وعده

 نداشت فرزندی
 را پیامبر جنون مردانه صدای با ناله االغ: شد بازجویی او گناه برای اما - ۱۶: ۲ پیتر ۲

 ۔کرد محکوم
------------------------------------------------ 

 و کند؟ برابر چند را او بار چند او تا بدهد او به خوبی وام خداوند که کیست - ۲۴۵: ۲ باکارا
 ۔رسد می او به و کند می حفظ را فراوانی خداوند که است این

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

-۲۲: ۸ لوقا ؛۱۳:۲0 مرقس ؛۵۳-۵۲: ۲۶ متی ؛۱۴-۱: ۱۹ پادشاهان ۱ ؛۶: ۳۶ خروج
 ۔۹-۸: ۱۲ قرنتیان ۲ ؛۲۵

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۳۹ 
 (۶۹: )الكادیر

 (همهیُوحنابه)
 (قدرتمند همه)

 (توانا)
 دهد انجام دارد دوست که را آنچه است قادر کسی چه

 
 قدم من از قبل هستم متعال خداوند من: گفت او به و آمد ابرام به خداوند - ۱: ۱۷ پیدایش

 باشید کامل و بگذارید
 در و است قدرتمند او بیابیم؛ را او نمیتوانیم ما توانا، به زدن دست با - ۳۷:۲۳ ایوب

 ۔داشت نخواهد برتری او است؛ عادالنه عدالت و قضاوت
 و اید ساخته بزرگت قدرت وسیله به را زمین و آسمان ببین،! خدا خداوند، ای - ۳۲:۱۷ ارمیا
 نیست سخت تو برای چیزی هیچ و اید کرده باز را بازو

 که شود، می دیده وضوح به جهان ایجاد از را او نامرئی چیزهای برای - ۱:۲0 رومیان
 طوری به است؛ درک قابل خداوند، و ابدی قدرت حتی است، شده ساخته که چیزهایی توسط

 :هستند استثنا بدون آنها که
 ۔کند می حکومت متعال خداوند خداوند، خداوند برای: ہیلیلُویاه - ۶ :۱۹ ُمکاشفِہ یُوحنا

------------------------------------------------ 
 او زیرا حقیقت، در۔ کند نمی بروز زمین و آسمانها در وجه هیچ به خداوند - ۳۵:۴۴ فاطر
 ۔است توانا و عاقل

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 البقره/  ۳: ۱ عبرانیان ؛۱۸-۱۷: ۱0 یُوحنا ؛۴0:۱۳ اشعیا ؛۵: ۱۴۷ مزمور ؛۲: ۴۲ وظیفه
 ؛۳۶:۸۱ یاسین ؛۳۵:۴۴ فاطر ؛Tevbe ۹:۳۹ ؛۶:۶۵ انعام ؛۵:۱۷ مائید ؛۲۸۴ و ۲:۲0

 ۔۷۵:۴0 کیامه ؛۴۶:۳۳ احکام

 

 

 

 
 
 



f 

۴0 
 (۱۵: )الخخره
 (حاکم)

 (گذاشته پا زیر که کسی)
 (زیردستان)

 و گیرد می انتقام قدرتمندانه که
 شود می تمام

 
 بر بزرگ پادشاه یک او۔ است وحشتناک ترین بزرگ پروردگار برای۔ ۲ - ۳-۲: ۴۷ مزمور

 ۔کند می تحمیل ما پای زیر های ملت و ما زیر در را مردم او۔ ۳۔ است زمین تمام
 تعلق خود انتقام به که خداوند، ای است؛ آن انتقام که خداوند، خداوند، ای - ۱: ۹۴ مزمور
 ۔دهد نشان را خودش دارد،
 در۔ باشید داشته صلح من در که گفتم شما به من که است چیزهایی این - ۳۳: ۱۶ یوحنا

 ۔ام آمده فائق دنیا به من باشید؛ خوب تشویق از اما باشید، داشته مصیبت باید شما جهان،
 ما خداوند انجیل و خدا، دانند نمی که کسانی بر انتقام ور شعله آتش در - ۸ :۱ تسالنیکیوں ۲

 :کند نمی اطاعت را مسیح عیسی
 می پاداش من دارد، تعلق من به انتقام: گفت که شناسیم می را او ما زیرا - ۱0:۳0 عبرانیان

 ۔کرد خواهد قضاوت را قومش خداوند دوباره، و۔ گوید می خداوند دهم،
------------------------------------------------ 

 کدام۔ شود می پنهان خدا سوی از آید نمی آنها درباره چیز هیچ که روزی - ۴0:۱۶ مامان
 ۔غالب یکی، خدا، به گیرد؟ می تعلق روز این در را حکومت

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

ال  ؛۱۲:۳۹ یوسف/  ۵-۴: ۵ یوحنا ۱ ؛۵: ۱ یوحنا ؛۱۵:۵۷ قرنتیان ۱ ؛۹: ۱۲ رومیان
 ۳۸:۶۵ غمگین ؛۱۷-۱۶ :۱۳ راعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



f 

۴۱ 
 (۵۳: )الکیو
 (قوی)

 (ترین قدرتمند)
 (قدرت تمام صاحب)
 دارد متعال را قدرتش که کسی

 او قدرت و
 

 خواهم انجام فرعون به را چیزی چه ببین حاال»: گفت موسی به خداوند سپس - ۱: ۶ خروج
 سرزمین از را آنها قوی، دست یک با و گزینند برمی را آنها قوی، دست یک با زیرا داد؛
 ۔کشند می خود

 در توانا خداوند، توانا، و قدرتمند خداوند، است؟ افتخار پادشاه این کسی چه - ۸: ۲۴ مزمور
 ۔جنگ
 اند، کرده ایجاد را کارها این کسانی چه که ببینید و بریزید باال را چشمانتان - ۴0:۲۶ اشعیا

 او زیرا نامید؛ می خود قدرت بزرگی نام با را آنها همه برد؛ می شمار به را آنها میزبان که
 ۔فایله یک نه۔ است قدرتمند

 زمین و بهشت در شده داده من به قدرت همه گفت، آنها به و آمد عیسی و - ۲۸:۱۸ متی
 ۔است
 های آب صدای عنوان به و بود، زیادی جمعیت صدای آن که شنیدم من و - ۶: ۱۹ آیات

 خداوند خداوند، خداوند برای: ہیلیلُویاه: گفت شدید، برق و رعد صدای عنوان به و زیادی
 ۔کند می حکومت متعال

------------------------------------------------ 
 بالقوه توان در که است، قدرتمند که است پروردگارت که است آن واقع، در - ۱۱:۶۶ هود
 ۔است

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۴۲:۱۹ شورش ؛۷۴ و ۲۲:۴0 حج/  ۲۱:۲۲ ؛۳: ۱۵ مکاشفه ؛۳:۱۶ لوقا ؛۸: ۸۹ مزمور
 ۔۵۸:۲۱ الُمجدلہ ؛۵۷:۲۵ حدید

 

 

 

 
 
 



f 

۴۲ 
 (۶۳: )الکایام

 (ُخود ُمختاری)
 (زیرزمین یك كلیه توسط خودمختار)

 برای و در ابدی
 تنهایی خودت

 
 به پس: گفت او و۔ هستم من که هستم من: گفت موسی به خداوند و۔ ۱۴ - ۱۵-۱۴: ۳ خروج

 و است، همیشه برای من نام این۔ ۱۵۔ شما به فرستادم مرا من: گویند می اسرائیل فرزندان
 ۔است نسل تمام برای من یادبود این

 داده تشکیل را جهان و زمین حال به تا یا آمدند بوجود ها کوه اینکه از قبل - ۲: ۹0 مزمور
 ۔هستی خدا تو ابد، تا ابدیت از حتی بودند،

 ۔یافت نخواهد پایان سالهایت و است، همان تو اما - ۲۷: ۱0۲ مزمور
 قبل داشتم تو با که شکوهی با خود عظمت با را خود من پدر، ای اکنون، و - ۵: ۱۷ یوحنا

 ۔دهم برکت بود، جهان اینکه از
 در و دارد جاودانگی تنها که۔ ۱۶۔۔۔  مسیح عیسی ما خداوند۔ ۱۴ - ۱۶-۱۴: ۶ تیموتاژی ۱

 ۔۔۔ شود نزدیک آن به تواند نمی هیچکس که کند می زندگی نورانی
 سخن ما به او پسر ی وسیله به آخر، روزهای این در۔ ۲۔۔۔  خداوند۔ ۱ - ۲-۱: ۱ عبرانیان

 ۔ساخت را جهان نیز او که کند، وادار او به را چیز همه تا کرد وادار را او و گفت،
------------------------------------------------ 

 ۔ندارد وجود بودن پایدار زندگی، همیشه او، جز خدایی هیچ - خدا - ۲: ۳ ال عمران
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱۱۱: ۲0 تاه ؛۲۵۵: ۲ البقره/  ۳: ۱۱ عبرانیان ؛۵۷:۱۵ اشعیا ؛۳: ۶ خروج

 

 

 

 
 
 



f 

۴۳ 
 (۳۷: )الكبیر
 (بهترین)

 (بزرگترین از یکی)
 کند پا زیر به را همه است قادر کسی چه

 خودت
 

 دیدگاه که باال، از بیشتر دانستن و بود، شنیده را خدا کلمات که گفت، او - ۲۴:۱۶ اعداد
 :باز را خود چشم اما ظهور، حال در دیدم، را خداوند

 بزرگ، خدای اربابان، پروردگار و خدایان خدای خدایت، خداوند، زیرا - ۱0:۱۷ تثنیه
 ۔گیرد نمی پاداش و بیند نمی را افراد که است وحشتناک و قدرتمند

 بزرگتر خدا که داد، خواهم جواب تو به نیستی؛ تو فقط نیست این در ببخشید، - ۱۳:۱۲ ایا
 ۔است انسان از

 روح۔ ۳۵۔ باالترین پسر نام به شد خواهد و بود خواهد بزرگ او۔ ۳۲ - ۳۵ و ۱:۳۲ لوقا
 آن نیز نتیجه در کرد؛ خواهد محاصره را تو باالترین قدرت و آمد، خواهد تو بر القدس
 ۔شود می نامیده خدا پسر شود، می متولد تو از که مقدس

 در چیزهایی و آسمان، در چیزهایی از باید زانو هر عیسی نام به را آن - ۲:۱0 فیلیپیان
 ۔کند تعظیم زمین زیر چیزهای و زمین

------------------------------------------------ 
 می او از غیر به آنها که آنچه و است حقیقت خدا که است دلیل این به این - ۲۲:۶۲ حج

 ۔است بزرگ باالترین، خدا که دلیل این به و است، دروغ گویند
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۳۴:۲۳ السبا ؛۳۱:۳0 لُقمان ؛۹ :۱۳ ال راعد/  ۷۶ و ۲۳،۳۵: ۱ لوقا ؛۸: ۳۲ تثنیه

 

 

 

 
 
 



f 

۴۴ 
 (۴۲: )الکریم

 (سخاوتمندانه)
 (مضر)

 (بدبختی بزرگترین از یکی)
 است او سخاوت در لیبرال کسی چه

 
 او و است؛ شده بزرگ او و داد؛ برکت پر شکلی به را من استاد خداوند و - ۲۴:۳۵ پیدایش

 ۔است داده االغ و شتر و خادمان و خدایان و طال و نقره و ها گله و ها گله به را
 و خود گاوهای میوه در و خود بدن میوه در محصوالت، در را شما خداوند و - ۲۸:۱۱ تثنیه
 تو محسوسی طرز به کرد، اعتراف خود پدران به خداوند که زمین، در خود، زمین میوه در

 ۔است کرده توبه خداوند زیرا من؛ روح کردن، استراحت به بازگشت - ۷: ۱۱۶ مزمور
 مردم همه به که بپرس، خداوند از بگذار باشد، حکمت فاقد شما از هرکسی اگر - ۵: ۱ جیمز

 ۔شود داده او به باید و دهد می رحمانه بی و آزادانه طور به
------------------------------------------------ 

 و۔ است خود نفع برای تنها خود سپاسگزار - است سپاسگزار که کس هر و - ۲۷:۴0 نمل
 ۔ "است سخاوتمندانه و نیاز از من پروردگار واقع، در - است نادان کس هر

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 متی ؛۹-۶: ۳۳ ارمیا ؛۱0 و ۸: ۵۴ اشعیا ؛۲: ۱۱۷ ؛۱۳-۹: ۶۵ مزمور ؛۸: ۱۴ شماره
 ۔۳۶-۳۵: ۱۱ رومیان ؛۱۴:۱۷ اعمال ؛۶:۳۵ لوقا ؛۷:۱۱

 

 

 

 
 
 



f 

۴۵ 
 (۴: )الكودوها

 (مقدس)
 (خالص ترین عالی)
 است خالص ناقض از که کسی

 
 را خودتان باید شما پس هستم؛ خود خدای خدایت، یهوه، من زیرا۔ ۴۴ - ۴۵-۴۴ :۱۱ احبار

 از را شما که هستم یهوه من زیرا ۴۵۔۔۔  هستم مقدس من زیرا باشید؛ مقدس و سزاوار
 مقدس من زیرا شوید می مقدس شما بنابراین باشد؛ شما خدای تا کنید بیرون مصر سرزمین

 ۔هستم
 او برای بایستید خود پای زیر در و کنید، تحکیم را خود خدای خداوند، - ۵: ۹۹ مزمور
 است مقدس
 ۔است میزبانان از خداوند مقدس، مقدس، مقدس، - ۳: ۶ اشعیا

 ای بمیریم نباید ما مقدس؟ من من، خدای خداوند، ای نیستید، ابدیت از شما آیا - ۱:۱۲ حبقوق
 درست اصالح برای را آنها توانا، خداوند ای و، کردی تعیین قضاوت برای را آنها خداوند،

 ۔کردی
 می بزرگ را خداوند من روح۔ ۴۶۔۔۔  آید می تو بر القدس روح۔ ۳۵ - ۴۹-۴۶ و ۱:۳۵ لوقا
 ۔است او نام مقدس۔ ۴۹۔۔۔  دهنده نجات من خدا۔ ۴۷۔۔۔  کند

 می رنج تو مقدس از نه و گذاشت، نخواهی جهنم در را من روح تو چون - ۲۷: ۲۷ اعمال
 ۔ببینم را فساد تا برم

------------------------------------------------ 
 حکیم و توانا مقدس، خدای متعال، خداوند است، زمین و آسمانها در چه هر - ۱: ۶۲ کومو

 ۔کند می ستایش را
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۸: ۴ وحی ؛۱۶-۱۵: ۱ پیتر ۱ ؛۷:۲۶ عبرانیان ؛۳:۱۴ اعمال ؛۱۷:۱۱ یُوحنا ؛۲ :۱۹ احبار

 ۔۵۹:۲۳ هش /

 

 

 

 
 
 



f 

۴۶ 
 (۳0: )الطیف
 (ظریف)
 (خیرخواهانه)

 (آرام)
 دهد می گسترش بندگانش تمام به را خود خدای فضل

 
 در فراوان و طوالنی، مهربان، و مهربان خداوند، خداوند، خداوند،۔ ۶ - ۷-۶: ۳۴ خروج
 وجه هیچ به که گناه، و گناه و گناه بخشش رحم، هزاران داشتن نگه۔ ۷ حقیقت، و بهشت
 …گناهکار نیست روشن
 ابد تا خداوند حقیقت و است عالی ما به نسبت خود مهربان مهربانی برای - ۲: ۱۱۷ مزمور
 کن ستایش را خداوند۔ شود می ماندگار
 باشد، شناخته را خود قدرت و دهد نشان را خود خشم بخواهد خدا اگر اگر - ۲۲: ۹ رومیان

 ۔شود می تحمل گیرند، می قرار تخریب معرض در که عصبی های خستگی با
 داد نشان مردم همه به را نجات که خداوند فضل برای - ۲:۱۱ تیتوس

 گمراه مردم از بعضی که همانطور نیست، ناسزا خود وعده قبال در خداوند - ۹: ۳ پیتر ۲
 همه اما برود، بین از هرکسی که نیست مایل کشد، می طول خیلی ما برای اما هستند؛ کننده
 ۔گردند باز توبه به باید

------------------------------------------------ 
 شناخته ظریف، او و بیند؛ می را همه دید او اما بیند، نمی را او انداز چشم - ۱0۳: ۶ انعام
 ۔است شده

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 شورش ؛۳۱:۱۶ لُقمان ؛۲۲:۶۳ حج/  ۳:۲0 پیتر ۱ ؛۵-۴: ۲ رومیان ؛۱0-۸: ۵۴ اشعیا
 ۔۶۷:۱۴ مولک ؛۴۲:۱۹

 

 

 

 
 
 



f 

۴۷ 
 (۶۵: )المجد
 (افتخار)
 (شریف)

 (شکوهمند و باال)
 است شکوهمند و ستایش

 
 احترام من به که آنها برای من؛ از دور را آن گوید، می خداوند حاال اما - ۲:۳0 ساموئل ۱

 خواهند محترم بسیار کنند، می ناتوان مرا که کسانی و گذارم، می احترام من گذارند، می
 ۔بود

 دعا مقدس زیبایی به را پروردگار بدهد را خداوند جالل او، اسم خاطر به - ۲: ۲۹ مزمور
 ۔کن

 من به من فهم و کرد بلند آسمان سوی به را هایم چشم نابوکادنزار من - ۴:۳۴ دانیال
 است، حکمفرما همیشه برای که او برای و دادم برکت را پروردگارشان و شد بازگردانده

 :نسل به نسلی از او پادشاهی و است ابدی پادشاهی و کنم می افتخار و ستایش
 پدر به را آنها که همانطور حتی بگذارند، احترام پسر به باید مردان تمام - ۲۳: ۵ یوحنا

 احترام است فرستاده را او که را پدر کند، نمی احترام را پسر که کسی۔ گذارند می احترام
 ۔کند نمی

 من پدر: نیست چیزی من افتخار محترم، را خودم من اگر: داد جواب عیسی - ۸:۵۴ یُوحنا
 است شما خدای او که میپرسیدند آنها از گذارد؛ می احترام را من که است

 اید، آورده دست به را قدرت و افتخار و شادی ارزش پروردگار، شما، - ۱۱: ۴ مکاشفه
 ۔اند شده ایجاد آنها خود لذت برای و اید ساخته را چیز همه زیرا

------------------------------------------------ 
 تخت و تاج افتخار صاحب - ۸۵:۱۵ بورو

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۵: ۱۴۵ ؛۳: ۱۱۱ ؛۵: ۵۷ ؛۲۳: ۲۲ مزمور ؛۱۲-۱۱: ۲۹ ؛۲۷-۲۵: ۱۶ تواریخ ۱
 ۔۷: ۱۹ وحی ؛۱۱-۹: ۲ فیلیپیان
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۴۸ 
 (۸۴: )مولک ملکول

 (چیز همه صاحب)
 (زمینی پادشاهی هر بر پادشاه)

 کند؟ می سلطنت کسی چه
 جهان سراسر در حاکمیت

 
 کنید، می حفظ را من عهد و کنید می اطاعت را من صدای شما اگر اکنون، - ۵: ۱۹ خروج

 است من زمین همه زیرا باشد؛ ویژه گنج یک مردم همه از بیشتر من برای باید شما پس
 همه و زمین توست، خدایت خداوند، آسمانها، بهشت و بهشت زودی، به - ۱0:۱۴ تثنیه

 ۔دارد وجود آن در که چیزهایی
 :همیشه و همیشه تا است پادشاه خداوند - ۱0:۱۶ مزمور
 می زندگی آن در که کسانی و جهان۔ است آن بودن کامل و خداوند زمین - ۱: ۲۴ مزمور

 ۔کنند
 افتخار و افتخار خداحافظ، تنها نامرئی، جاودانه، ابدی، پادشاه به اکنون - ۱:۱۷ تیموتاؤس ۱

 آمین۔ است همیشه و همیشه برای
------------------------------------------------ 

 از و میکنی واگذار او به را حقی شما حاکمیت، صاحب خداوند، ای»: بگو - ۳:۲۶ الیمرمان
 فروتن را تو و گذاشت خواهید احترام او به شما۔ شد خواهی حاکم خواهی می را تو آنکه

 ۔است صالح چیز همه از بیش شما واقع، در۔ است خوب[ همه۔ ]داشت خواهی
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ؛۴۱:۱۱ ایوب ؛۲۶:۲۷ ؛۲۵:۲۳ ؛۳:۱۶ احبار ؛۹:۲۹ خروج ؛۲۲ و ۱۴:۱۹ پیدایش
 ۱ ؛۸: ۲ حجای ؛۱۱: ۲۹ تواریخ ۱ ؛۲۴: ۱0۴ ؛۵-۴: ۹۵ ؛۸۹:۱۱ ؛۱۲-۱0: ۵0 مزمور
 ۔۱0:۲۶ قرنتیان
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۴۹ 
 (۹0: )المنی
 (پیشگام)

 (آسیب از مدافع)
 و سرکوب ممنوع، که

 خواهد می او که وقتی دهد می مهلت
 

 خدا جای در من»: گفت او و شد متزلزل راشل برابر در یعقوب خشم و - ۲: ۳0 پیدایش
 است؟ داشته نگه دور شما از را تو رحم میوه از کسی چه هستم،

 خواهد را شکوه و فضل خداوند است؛ سپر و خورشید خدای خداوند زیرا - ۸۴:۱۱ مزمور
 ۔بود نخواهد خوب چیز هیچ روند، می راه راستی به که کسانی از داد؛

 خود زمین های میوه و کنم می سرزنش شما های گله برای را نوشیدنی من و - ۳:۱۱ مالکی
 گوید، می را، خود میوه مزرعه در زمان از قبل را خود انگور نه،۔ کرد نخواهم نابود را

 ۔میزبان از خداوند
 روح از و بود، رفته غالطیان منطقه و فریجا سراسر در آنها که وقتی۔ ۶ - ۷-۶: ۱۶ اعمال
 اما رفتند بیتینیا به آنها میسیا، به آمدن از پس۔ ۷۔ کرد موعظه آسیا در کلمه به ممنوع القدس
 ۔رنجید را آنها روح
 به او و هستیم، که همانطور بود، عصبانیت به عالقمند که بود مردی الیاس - ۵:۱۷ جیمز
 نرسیده زمین به ماه شش و سال سه فضا در و: نباشد باران است ممکن که کرد دعا شدت
 ۔است

------------------------------------------------ 
 ۔است نشده پیدا قرآن در" مانی" کلمه: توجه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۹-۸: ۱۲ قرنتیان ۲ ؛۳۴-۳۳: ۱0۷ مزمور ؛۱۲:۱۳ شغل ؛۷: ۴ آموس
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۵0 
 (۴۸: )المجید

 (شکوهمند)
 (عالی و بزرگ)

 است؟ افتخار و شایسته کسی چه
 

 در شماست، مثل کسی چه است؟ کسی چه خدایان برابر در خداوند کاش ای - ۱۵:۱۱ خروج
 دهد؟ انجام را ها شگفتی ترسید، ها ستایش از است، شکوه با تقدس
 شده نوشته کتاب این در که را قانون این کلمات تمام که نگویید اگر۔ ۵۸ - ۵۹-۵۸: ۲۸ تثنیه

 خداوند سپس ۵۹ یکتا؛ خدای خداوند، ترسید، می ترس، و شکوه با نام این از ببخشید، است،
 عمر طول و بزرگی، های عصبانیت شما، عصبانیت و کند می عصبانی را شما عصبانیت
 ۔است مدت طوالنی و شدید های بیماری طوالنی،

 می ستایش را تو شکوه نام و سپاسگزاریم شما از ما، خدای پس، اکنون، - ۲۹:۱۳ تواریخ ۱
 ۔کنیم

 را خدا جالل و کرد نگاه آسمان به مستمر طور به القدس، روح از پر او، اما - ۷:۵۵ اعمال
 داد قرار خدا راست دست در را عیسی و دید
 می را این اگر زیرا دانستند؛ نمی جهان این شاهزادگان از کدام هیچ - ۸: ۲ قرنتیان ۱

 ۔کردند نمی مصلوب را جالل خداوند دانستند،
------------------------------------------------ 

 برکت و خدا رحمت شود، می زده شگفت خدا حکم در شما آیا: "گفتند آنها - ۱۱:۷۳ هود
 ۔"است افتخار و افتخار او واقع، در است، خانه مردم شما، بر او های

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 عبرانیان ؛۲:۱۳ تیتوس ؛۲۵:۳۱ متی ؛۵: ۱۴۵ ؛۴: ۷۶ ؛۷۲:۱۹ مزمور ؛۶-۵ :۹ نحمیاه
 ۔۹: ۲ عبرانیان ؛۳: ۱
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۵۱ 
 (۳ال ملک: )

 (پادشاه)
 (مطلق حاکم)
 (ابدی پروردگار)

 است پروردگار و پادشاه کسی چه
 

 ۔هستم تو پادشاه اسرائیل، خالق تو، مقدس یهوه، من - ۴۳:۱۵ اشعیا
 سوی به پادشاه ببین،: اورشلیم دختر فریاد، صیون؛ دختر دختر ممنون، خیلی - ۹: ۹ زکریا

 روی بر و االغ، یک بر سوار و پایین، یابد؛ می نجات و است درست او است؛ آمده تو
 ۔االغ لنگ کمان،
 این از من پادشاهی اگر۔ نیست دنیا این از من پادشاهی: "داد جواب عیسی - ۱۸:۳۶ یُوحنا

 "۔شود تحویل یهودیان به نباید که جنگیدند، می من بندگان بود، دنیا
 ۔است شکوه و افتخار خدا، تنها نامرئی، جاودانه، ابدی، پادشاه به حاال - ۱:۱۷ تیموتی ۱
 که زمانی تا تعلیق، قابل غیر عطف، بدون را حکم این۔ ۱۴ - ۱۵-۱۴ :۶ تیموتاؤس ۱

 پر که گوید می او خود، اوقات در۔ ۱۵۔ کنید حفظ شود، می ظاهر مسیح عیسی ما خداوند
 ها؛ ارباب پروردگار و پادشاهان، پادشاه قدرتمند، تنها و برکت

------------------------------------------------ 
 طلب، صلح مقدس، پادشاه، نیست، خدایی هیچ آنها از غیر خداست، او - ۵۹:۲۳ حشره
 آنچه از باالتر متعال خداوند۔ برتر کامپالر، بزرگ، فرمانروای کننده، نظارت ایمان، خدایان

 ۔دارد ارتباط او با که
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱ :۶۲ قُمہ  ؛۱۱۴: ۲0 اوت تا/  ۳: ۱۵ مکاشفه ؛۳-۲: ۲۳ لوقا
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۵۲ 
 (۵۴: )المتیین
 (شرکت)

 (متحرک و تغییر قابل غیر)
 (نیرومند از یکی)

 (قدرتمند)
 دارد را خود قدرت در شرکت

 
 را آنها همه و کنید؛ تحمل باید شما اما بروند، بین از باید آنها۔ ۲۶ - ۲۷-۲۶: ۱0۲ مزمور

 خواهند تغییر آنها و دهید، تغییر را آنها جماعت، یک عنوان به کنند؛ می پیر پیراهن مانند
 ۔یافت نخواهی پایان سالهایت و هستی، همان تو اما۔ ۲۷۔ کرد

 ۔است امن و آید می آن به عادالنه است؛ قوی برج خداوند نام - ۱۸:۱0 ها المثل ضرب
 است، شده گذاشته آنچه از تواند نمی مردی هیچ دیگر های پایه برای - ۱۱: ۳ قرنتیان ۱

 ۔باشد مسیح عیسی یعنی
 موم، و مهر این داشتن کند، می ثابت خدا اساس و پایه وجود، این با - ۲:۱۹ تیموتاؤس ۲

 گناه از كس هر كند، برآورده را مسیح نام كه كس هر و۔ هستند او که داند می را آنها خداوند
 ۔شود جدا

 ۔همیشه و روز و دیروز همان مسیح عیسی - ۸: ۱۳ عبرانیان
 می نور پدر طرف از و است باال از عالی ای هدیه هر و خوب ای هدیه هر - ۱:۱۷ جیمز

 ۔تبدیل سایه نه و کند نمی تغییری هیچ که آید،
------------------------------------------------ 

 ۔است قدرت صاحب دهنده، ارائه[ دائمی] خداوند که است این واقع، در - ۵۱:۵۸ زریعت
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱0-۹: ۴۶ اشعیا ؛۸:۵۶ پادشاهان ۱

 

 

 

 
 
 



f 

۵۳ 
 (۷۲: )المحور
 (تاخیر)

 عنوان به شدن فرستاده یا مانع کسی چه
 میکند آرزو او

 
 :است داشته نگه تحمل از مرا خداوند اینک،: "گفت ابرام به سارای و - ۲: ۱۶ پیدایش

 است، زنده اسرائیل خدای خداوند، که همانطور چیزها، خیلی در زیرا - ۲۵:۳۴ ساموئل ۱
 من با دیدار برای و زده شتاب اینکه مگر است، داشته نگه تو به زدن آسیب از را من که

 ۔دارد قرار دیوار برابر در که چیزی آن هر بود نرسیده نابل به صبح نور به مطمئنا آمده،
 برای من ستایش برای و کنم، می تحمل را من خشم من من، نام خاطر به۔۔۔ ۔۔  ۹: ۴۸ اشعیا

 ۔گردانم نمی بر را تو من که شد، خواهم تسلیم تو
 خود زمان در را او که است چیزی چه دانید می شما حاال و۔ ۶ - ۷-۶ :۲ تسالنیکیوں ۲

 اجازه دهد می اجازه اکنون که او فقط: کند می کار گناه راز و رمز برای۔ ۷۔ کند می آشکار
 ۔بیفتد راه از که زمانی تا دهید،

 گمراه مردم از بعضی که همانطور نیست، ناسزا خود وعده قبال در خداوند - ۹: ۳ پیتر ۲
 همه اما برود، بین از هرکسی که نیست مایل کشد، می طول خیلی ما برای اما هستند؛ کننده
 ۔گردند باز توبه به باید

------------------------------------------------ 
 زمین و ها آسمان خالق خداوند، مورد در تردید توان می آیا۔ ۱0 - ۴۲ و ۱۴:۱0 ابراهیم
 مدت به را او و ببخشد، خود گناهان از را شما که کند می دعوت شما از او باشد؟ داشته
 آنها شوند، می خیره[ وحشت] در چشمها که روزی برای فقط او۔ ۴۲۔ کند می شما از معینی

 ۔اندازد می تاخیر را
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱۶: ۲ پیتر ۲ ؛۲۵: ۳ رومیان ؛۶: ۱۴ ساموئل ۱
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۵۴ 
 (۵۸: )المبدی

 (نویسنده)
 (سازنده)

 شود می بازیابی و شود می آغاز دو هر که
 

 ساخت؛ را او خدا سبب به ساخت، خودش تصویر در را انسان خدا پس - ۱:۲۷ پیدایش
 ۔۔۔ خود جوانان روزهای در را خود خالق كه باشید داشته یاد به - ۱: ۱۲ اكسیسیه

 تشکیل را زمین که خدا خود گوید؛ می سازد، می را آسمانها که خداوند زیرا - ۴۵:۱۸ اشعیا
 به را آن تشکیل او ایجاد، بیهوده را آن او کرد، تأسیس را آن او است؛ ساخته را آن و داده

 ۔ندارد وجود دیگری کس هیچ و خداوند؛ من: ساکنان
 و حد بی های مظلومیت به را امتها به: شد داده من به فضل این۔ ۸۔۔۔ ۔۔ ۹-۸: ۳ افسسیان

 دنیا آغاز از که راز، و رمز مشارکت ببینم، را همه اینکه برای و۔ ۹ بسپارم، مسیح حصر
 :مسیح عیسی توسط است آفریده را چیز همه است، شده پنهان خدا در
 خالق رغم به برند، می رنج خدا اراده اساس بر که کسانی ترتیب، همین به - ۱۹: ۴ پیتر ۱

 ۔دهند می انجام او برای را خود روح حفظ وفادار،
 اید، آورده دست به را قدرت و افتخار و شادی ارزش پروردگار، شما، - ۱۱: ۴ مکاشفه

 ۔اند شده ایجاد آنها خود لذت برای و اید ساخته را چیز همه زیرا
------------------------------------------------ 

 ۔شود می تکرار و[ ایجاد] شود می او که است آن واقع، در - ۸۵:۱۳ البُروج
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 کولسیان ؛۳: ۱ یوحنا ؛۴۱:۲0 ؛۴0:۲۸ اشعیا ؛۲-۱: ۵ ؛۴-۳: ۲ ؛۲۵ و ۲۱ ،۱: ۱ پیدایش

 ۔۳-۱: ۱ عبرانیان ؛۱۶: ۱
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۵۵ 
 (۸۹: )المغنی

 (کنید سازی غنی)
 (ثروتمند)

 کند می فراهم را فضیلت و فضل که
 کند می تامین را دیگران نیازهای

 
 ۔است نقره و طال هزاران از بهتر من برای شما دهان قانون - ۷۲: ۱۱۹ مزمور
 مشکل شریران درآمد در اما است، بسیار گنج عادالنه، خانه در - ۶: ۱۵ ها المثل ضرب

 ۔است
 غذا برای را خود نان و بسپارد ارباب به را دانه که کسی حاال۔ ۱0 - ۱۱-۱0: ۹ قرنتیان ۲

 همه در۔ ۱۱( دهد؛ می افزایش را شما عدالت های میوه و کاشت را شما دانه و دارد، نگه
 ۔کند می لطف ما به خدا طریق از که ، شده غنی غنای ی همه به چیز

 توسط شکوه در را خود ثروت اساس بر را خود نیازهای همه من خدای اما - ۱۹: ۴ فیلیپیان
 ۔عرضه عیسی مسیح

 نداشته برتری که شوند، مرتکب هستند، ثروتمند دنیا این در که را آنها - ۶:۱۷ تیموتاؤس ۱
 دهد می غنی ما به که زنده، خدای در اما باشند، نداشته اعتماد نامعلوم های ثروت به و باشند
 بردن؛ لذت برای را چیز همه

------------------------------------------------ 
 خدا به۔۔۔  است متعلق است، زمین در آنچه و آسمانها در که آنچه خدا به و - ۱۳۱: ۴ نسیا
 ستودنی و نیازمند هرگز خداوند و۔ است متعلق است، زمین در آنچه و آسمانها در که آنچه
 است

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۸: ۹۳ هوه ؛۷۵-۷۴ :۹ التوبہ/  ۴: ۲ رومیان: ۶-۵: ۳۳ اشعیا
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۵۶ 
 (۷: )المحیمین

 (محافظ)
 (پرتی حواس)
 (گاردین روزنامه)

 کند می حفظ آسیب از را خود مراقبانه مراقب
 

 ۔کنید حفظ ابد تا نسل این از را آنها خداوند، ای دارید، نگه را آنها - ۷: ۱۲ مزمور
 راه تمام در را شما تا کرد خواهد تسلیم تو بر را خود فرشتگان او زیرا - ۱۱: ۹۱ مزمور

 ۔دارد نگه خود های
 خواهد حفظ را تو او کرد؛ خواهد حفظ شرارت همه از را تو خداوند۔ ۷ - ۸-۷: ۱۲۱ مزمور

 ۔آید می بعد به آن از و گیرد می فرا را تو همیشه، برای حتی و زمان این از خداوند۔ ۸ کرد
 ۔کند می حفظ را مقدساتش راه و کند می حفظ را قضاوت راه - ۸: ۲ ها المثل ضرب

 رایج انسانهای مانند اما است، نیامده وجود به شما برای ای وسوسه هیچ - ۱0:۱۳ قرنتیان ۱
 با اما برد؛ نخواهد رنج شما به وسوسه داشتن از را شما که است، وفادار خداوند اما است؛

 ۔کنید تحمل را آن بتوانید تا داشت خواهد فرار برای راهی نیز وسوسه
 آسمانی پادشاهی به را من و کند، می بد کاری هر از را من خداوند و - ۴:۱۸ تیموتاؤس ۲

 آمین۔ داشت خواهد افتخار همیشه و همیشه برای که کرد؛ خواهد حفظ خود
------------------------------------------------ 

 صلح مقدس، پادشاه، ندارد، وجود خدایی هیچ آنها از غیر است، خداوند او - ۵۹:۲۳ هشام
۔۔۔ ~~~~~~~~~~~~  کننده نظارت ایمان، خیرخواه آمیز،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ۔۳: ۳ تسالونیکیان ۲ ؛۱۱-۸: ۱0 یُوحنا ؛۵: ۱۲ ؛۱۱: ۵ مزمور
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۵۷ 
 (۵۷: )المشسی

 (گیر شماره)
 (کننده ارزیابی)

 )تاریز ُکن(
 (رایانه کامپیوتر)

 است کرده شمارش را چیز همه که کسی
 

 بینید؟ نمی را من گناه آیا گذرانید؟ می را من های گام شمار اکنون - ۱۴:۱۶ شغل
 شمارد؟ می را من مراحل تمام و بیند نمی را من های راه آیا - ۴: ۳۱ وظیفه
 پایان به را آن و شمرده را خود پادشاهی خداوند: است چیزی تفسیر این - ۵:۲۶ دانیل

 ۔است رسانده
 ۔هستند عدد همه شما سر موهای بسیار اما - ۱0:۳0 متی

 نام که کنند، می عبادت را او کنند، می زندگی زمین در که کسانی همه و - ۸: ۱۳ مکاشفه
 ۔است نشده نوشته جهان اساس و پایه از شده کشته برهنه زندگی کتاب در آنها

 آتش دریاچه به بود، شده نوشته نامه زندگی کتاب در که کسی هر و - ۲0:۱۵ ُمکاشفِہ یُوحنا
 ۔شد زده

------------------------------------------------ 
 کنیم می ضبط و آوریم می زندگی به را ها مرده که است این ما واقع در - ۳۶:۱۲ یاسین
 ثبت مجدد ثبت یک در که چیزهایی همه و گذاشتند، سر پشت آنچه و اند گذاشته که را آنچه
 ۔اند شده

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 نبا ؛۷۲:۲۸ جین ؛۶ :۵۸ الُمجدلہ ؛۱۹:۹۴ مریم/  ۲۶-۲۵: ۴0 اشعیا ؛۵-۴: ۱۴۷ مزمور
 ۔۱۲-۱0 :۸۲ انفطار ؛۷۸:۲۹
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۵۸ 
 (۶0: )الماهی

 (زندگی بخش)
 (کننده احیا)
 (کننده بازسازی)
 (زندگی دهنده وام)

 کند می زنده و ماند می زنده که کسی
 مرده

 
 خود زندگی نفس و داد تشکیل زمین غبار و گرد از را انسان یهوه خداوند و - ۷: ۲ پیدایش

 ۔شد زنده روح یک انسان و۔ کرد نفوذ سوراخهایش به را
 داده انجام را این خداوند دست که داند نمی اینها تمام در کسی چه۔ ۹ - ۱0-۹: ۱۲ وظیفه
 ۔است انسان تمام نفس و زنده موجود هر روح دستانش۔ ۱0 است؟
 ۔دهد می زندگی من به متعال نفس و است، ساخته را من خدا روح - ۴: ۳۳ وظیفه
 می زنده را آنها و برد می باال را ها مرده پدر که همانطور زیرا۔ ۲۱ - ۲۶ و ۲۱: ۵ یوحنا
 پس کند؛ می زندگی خود زندگی در پدر که همانطور۔ ۲۶۔ است زنده هم پسر پس حتی کند؛

 ۔کند زندگی خود در تا است شده داده پسر به او
 داشته ایمان من به که کسی هستم؛ زندگی و رستاخیز من: گفت او به عیسی - ۱۱:۲۵ یوحنا
 ۔ماند خواهد زنده او اما است، مرده هرچند باشد،

------------------------------------------------ 
 به حرمتی بی از پس زندگی چگونه - کنید مشاهده را الهی رحمت اثرات پس - ۳0:۵0 رام

 چیز همه از بیش او و کرد، خواهد زندگی ها مرده برای[ همان] این واقع، در۔ دهد می زمین
 ۔است صالح

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۴۱:۳۹ فوسیلت/  ۶:۱۳ تیموتی ۱ ؛۱0:۱0 یُوحنا ؛۵: ۴۲ اشعیا
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۵۹ 
 (۸۶: )المکیت

 (عادالنہ)
 (عدالت ناظر)
 (نمایشگاه)

 است؟ همه با کسی چه
 یکسان اساس بر

 
 برسانید؛ قتل به را خدایان با عادالن تا بود خواهد تو از دور به این از پس - ۱۸:۲۵ پیدایش

 ؟ ندارد حق زمین تمام قاضی باشد؛ تو از دور که باشد، شریران مانند باید عادالن و
 جهان عدالت، با کند؛ قضاوت را زمین که آید می او زیرا خداوند؛ از قبل - ۹: ۹۸ مزمور

 ۔عدالت با مردم و کند می داوری را
 شاهزادگان به حمله برای نه و نیست، خوب فقط مجازات همچنین - ۱۷:۲۶ ها المثل ضرب
 ۔عدالت برای

 پذیرفته او با دهد، انجام را عدالت و بترسد او از که کسی ملتی، هر در اما - ۱0:۳۵ اعمال
 ۔شود می

 مالیم آمیز، صلح سپس است، خالص ابتدا که است باال از که است حکمت اما - ۳:۱۷ جیمز
 بدون و فریب بدون خوب، های میوه و رحمت از پر شود، می درمان که است آسان و

 ۔ریاکاری
------------------------------------------------ 

 ۔حکیم متعال، خداوند نیست، او جز خدایی هیچ۔ است عدالت نگهبان او - ۳:۱۸ ال عمران
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ؛۴۵-۴۴: ۵ متی ؛۲0-۱۷ و ۱۴-۱۳: ۱۸ حزقیال ؛۳0:۱۸ اشعیا ۲۴:۲۴ ها المثل ضرب
/  ۲: ۲ یوحنا ۱ ؛۵:۱۳ ؛۴:۱۵ ؛۳:۲0 ؛۲:۲۷ ؛۱۶-۶: ۲ ؛۲: ۲ رومیان ؛۱۷:۳0 اعمال
 ۔۲۱:۴۷ االنبیا ؛۷:۲۹ االعراف ؛۵:۴۲ مائید
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۶0 
 (۵۹: )المؤید

 (کننده بازسازی)
 (تولیدکننده)

 کند می بازیابی و بازسازی را چیز همه که
 

 رهبری او نام خاطر به عدالت خاطر به را او: کند می احیا را من روح او - ۳: ۲۳ مزمور
 ۔کند می

 ابتدا در که همانطور را تو قضات و اول همانند را خود قاضیان من و - ۱:۲۶ اشعیا
 ۔خواند خواهم وفادار شهر و عدالت شهرت آن از پس ام، بازگردانده

 خداوند کنم، می بازدید آنها از من که روز آن تا شوند، منتقل بابل به باید آنها - ۲۷:۲۲ ارمیا
 ۔بازگردانم مکان این به را آنها و گردانم برمی را آنها سپس گوید؛ می

 کرم شد، بازگردانده من به بود، خورده خرما نان که سالهایی برای من و - ۲:۲۵ یوئیل
 ۔شد فرستاده شما میان در من که من بزرگ ارتش سرخ، گل کرم و گر، کوزه و طاووس

 به من زیرا داریم؛ خود پدر به را ابراهیم ما: نگویید خودتان در که کنید فکر و - ۹: ۳ متی
 ۔برساند ابراهیم به را فرزندان تواند می ها سنگ این از خداوند که گویم می شما

------------------------------------------------ 
 ۔شود می تکرار و[ ایجاد] او که است آن واقع، در - ۸۵:۱۳ البُروق

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 رومیان ؛۶:۱0 لوقا ؛۹: ۳ متی ؛۳0:۱۷ ارمیا ؛۱۹-۱۵: ۵۷ اشعیا ؛۱۵-۱۴: ۴ روت
 ۔۲۹:۱۹ العنکبوت ؛۲۷:۶۴ نمل ؛۳۴ و ۴: ۱0 یونس/  ۵:۱۷ ؛۹: ۱ قرنتیان ۲ ؛۱۱:۲۳
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۶۱ 
 (۲۴: )المؤیس

 (افتخار)
 (کند می افتخار که کسی)
 (افتخار پاداش بهترین)

 کشد می را کسی چه یا کند می اهانت او به کسی چه
 
 می بلند و آورد می پایین او شود؛ می ثروتمند و سازد می ضعیف خداوند - ۷: ۲ ساموئل ۱

 ۔شود
 خانه و تو خانه که گفتم من: گوید می اسرائیل خدای خداوند، بنابراین، - ۲:۳0 ساموئل ۱

 آنها برای۔ کنید دور من از دور را آن: گوید می خداوند اما۔ برود پیش باید من از قبل پدرت
 بسیار کنند، می ناتوان مرا که کسانی و گذارم، می احترام من گذارند، می احترام من به که

 ۔بود خواهند محترم
 ۔کشد می زمین به را ستمکار او برد؛ می باال را لکنت بر خداوند - ۶: ۱۴۷ مزمور

 فروتن را خود که کسی و رفت؛ خواهد بین از کند، بلند را خود هرکس و - ۱۲: ۲۳ متی
 ۔یافت خواهد برکت سازد،
 همچنین هستم، کجا و کند؛ دنبال مرا او بگذار کند، خدمت من به کسی اگر - ۱۲:۲۶ یُوحنا

 ۔بود خواهد من پدر او کند، خدمت من به کسی اگر: بود خواهد من بنده
------------------------------------------------ 

 از و میکنی واگذار او به را حقی شما حاکمیت، صاحب خداوند، ای»: بگو - ۳:۲۶ الیمرمان
 فروتن را تو و گذاشت خواهید احترام او به شما۔ شد خواهی حاکم خواهی می را تو آنکه

 ۔است صالح چیز همه از بیش شما واقع، در۔ است خوب[ همه۔ ]داشت خواهی
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱۱-۹: ۲ رومیان ؛۲۱:۲۶ حزقیال ؛۱۲-۱۱: ۲۹ تواریخ ۱

 

 

 

 

 
 
 



f 

۶۲ 
 (۴۴: )المجیب

 (دهنده پاسخ)
 (متقاضی)

 کند؟ می دعا که دهد می پاسخ کسی چه
 بگیرید تماس بقیه

 
 قطعا نمیکنند، گریه من به هرگز و کنی، وانمود عاقلی هر در را آنها اگر - ۲۲:۲۳ خروج

 کنند می گریه که شنوم می
 خود گریه به را خود گوش و است، عادل بر خداوند های چشم۔ ۱۵ - ۱۷ و ۳۴:۱۵ مزامیر

 رهایی خود مشکالت همه از را آنها و شنود می را آن خداوند و صالح، گریه۔ ۱۷۔ است باز
 ۔دهد می

 در پدر تا داد خواهم انجام را آن بپرسید، من نام در که چه هر و۔ ۱۳ - ۱۴-۱۳: ۱۴ یوحنا
 ۔داد خواهم انجام را آن بپرسید، چیزی من اسم از اگر۔ ۱۴۔ یابد شفا پسر

 او دستورات ما زیرا کنیم، می دریافت او از ما خواهیم، می ما که آنچه و - ۳:۲۲ یوحنا ۱
 ۔دهیم می انجام است، او نظر در که را آنچه و کنیم می حفظ را
 و۔ ۱۵۔ شنود می را ما بپرسیم، خود خواست به نظر هر از اگر۔ ۱۴ - ۱۵-۱۴: ۵ یوحنا ۱

 هایی درخواست ما که دانیم می خواهیم، می ما آنچه شنود، می را ما او که دانیم می ما اگر
 ۔او به ایم خواسته آنها از که داریم

------------------------------------------------ 
 من پروردگار واقع، در۔ کنید شکایت او به سپس و بخواهید او بخشش از - ۱۱:۶۱ هود

 ۔است پاسخگو و نزدیک
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
-۱۲: ۱0 رومیان ؛۲۴-۲۳: ۱۶ یُوحنا ؛۳: ۳۳ ارمیا ؛۶۵:۲۴ اشعیا ؛۱۵-۱۳: ۷ تواریخ ۲

 ۔۵: ۱ جیمز ؛۱۳
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۶۳ 
 (۷۱: )الموکدیم

 (متصدی)
 (دهنده ترویج)

 (پیشگام)
 دهد انجام بخواهد که را آنچه خواهد می کسی چه

 خواهد می او آنچه در تاخیر
 

 به را من پدر او و: خدا اما آورد، اینجا به مرا که نبودید شما اکنون پس - ۸: ۴۵ پیدایش
 ۔است ساخته مصر سرزمین سرتاسر فرمانروای و خود خانه تمام پروردگار و فرعون
 تا رفت، پیش آنها از پیش ابرها ستون در روزی خداوند و۔ ۲۱ - ۲۲-۲۱ :۱۳ خروج

 او۔ ۲۲۔ بروید شب و روز به بده؛ نور آنها به آتش، ستون در شب و۔ کنند هدایت را راهشان
 ۔نکرد دور مردم از قبل شب از را آتش ستون و روز ابر ستون
 شما پیش خداوند زیرا نروید؛ پرواز به و بیایید بیرون عجله با نباید شما زیرا - ۵۲:۱۲ اشعیا

 ۔بود خواهد شما پشت محافظ اسرائیل خدای و بود؛ خواهد
 ساخت را باال کاهن عیسی، حتی است، شده وارد ما برای پیشگویی که - ۶:۲0 عبرانیان

------------------------------------------------ 
 هیچ او برسد، مردم سرزنش به آنها كردن مرتكب خاطر به خداوند اگر و - ۱۶:۶۱ نائل

 و۔ برد مي بین از معیني مدت به را او اما گذاشت، نخواهد زمین روي بر را موجودي
 پیش و ماند نخواهند دیگر ساعت یک آنها است، رسیده پایان به آنها مدت که هنگامی
 ۔آمد نخواهند

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 کاف/  ۷-۵: ۵ پیتر ۱ ؛۶:۱۵ تیموتی ۱ ؛۳0-۲۹: ۳ ؛۴۸-۴۷: ۲ دانیل ؛۱۲-۱0 :۹ نحمیاه
 ۔۵0:۲۸
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۶۴ 
 (۳۹: )المکیت
 (پایدار)

 (دهنده پرورش)
 (نگهدارنده)

 کند می فراهم را غذا خود خلقت برای که کسی
 

 جمع تو برای را آن و بیاور، بیرون شده خورده که خوراکی تمام از را تو و - ۶:۲۱ پیدایش
 ۔بود خواهد آنها برای و تو برای غذا برای را آن و۔ کن آوری
 گریه خدا به جوانانش که هنگامی کند؟ می غذا خوردن غذا برای که کسی - ۳۸:۴۱ وظیفه

 ۔شوند می سرگردان گوشت کمبود برای کنند، می
 به مناسب زمان در را آنها شما و کن؛ صبر تو بر همه چشم۔ ۱۵ - ۱۶-۱۵: ۱۴۵ مزمور

 ۔بخش رضایت را زنده چیز هر آرزوی و کن باز را خودت دست تو۔ ۱۶۔ دهید می آنها
 تا یا، بنوشیم؟ باید چه یا، بخوریم؟ باید چی: بگو نکنید، فکر بنابراین۔ ۳۱ - ۳۳-۳۱: ۶ متی
 باید اینها همه و او؛ عدالت و کنید جستجو را خدا ملکوت اوال اما۔ ۳۳ بپوشیم؟ لباس باید کی
 ۔شود اضافه شما به

 توسط شکوه در را خود ثروت اساس بر را خود نیازهای همه من خدای اما - ۱۹: ۴ فیلیپیان
 ۔عرضه عیسی مسیح

------------------------------------------------ 
 و کرد؛ خواهد دریافت پاداش آن از باشد، شایسته علت یک برای که کسی هر - ۴:۸۵ نازی

 همه از بیش خداوند، همیشه و۔ شد خواهد ناشی آن از کند، دعا شرارت دلیل به که کس هر
 ۔است نگهدارنده یک چیز،

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

: ۶ یوحنا ؛۷: ۱۴۶ ؛۲۵: ۱۳۶ ؛۱۵-۱0: ۱0۴ ؛۲۵-۱۷: ۷۸ مزمور ؛۱۶-۱۵: ۲ پیدایش
 ۔۳۵
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۶۵ 
 (۷0: )الموکدیر

 (غالب)
 (کننده تعیین)
 (قدرت همه خالق)
 (کامل مجوز یک)
 است غالب دشمنان بر که

 
 جنگی مرد یک مانند او رود، می بیرون قدرتمند مرد یک عنوان به خداوند - ۴۲:۱۳ اشعیا

 ۔کرد خواهد غلبه دشمنانش بر او رکورد؛ کند، می گریه او کند؛ می حسادت
 ستمگران بنابراین است؛ وحشتناک نیروی یک عنوان به من با خداوند اما - ۲0:۱۱ ارمیا

 توانند نمی آنها زیرا شد؛ خواهند شرمنده بسیار آنها شد؛ نخواهند ناکام و کنند می قیام من
 ۔کرد نخواهند فراموش را خود ابدی شدن گیج هرگز شوند؛ موفق
 و بهشت در شده داده من به قدرت همه: گفت آنها به و آمد عیسی و۔ ۱۸ - ۲0-۱۸: ۲۸ متی

 با همیشه من و کنید، رعایت ام، داده فرمان شما به من که را چیزهایی همه۔ ۲0۔ است زمین
 ۔دنیا پایان تا هستم شما

 پادشاه قدرتمند، تنها و برکت پر که داد، خواهد نشان او زمان آن در که - ۶:۱۵ تیموتاؤس ۱
 ۔است اربابان پروردگار و پادشاهان

------------------------------------------------ 
 یکی از تصرفی با را آنها ما بنابراین کردند، تکذیب را ما های نشانه همه آنها - ۵۴:۴۲ کمر

 ۔آوردیم دست به توانائی و کامل توانایی و امت از
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
/  ۲:۱۵ کولسیان ؛۱۹-۱۸: ۱۶ متی ؛۲۱-۲0: ۱۵ ؛۱۹-۱۷: ۱ ارمیا ؛۱0-۶: ۲ ساموئل ۱

 ۔۵۴:۵۵ کامر ؛۱۸:۴۵ الکہف
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۶۶ 
 (۶: )المؤمن

 (وفادار)
 (دهد می امنیت که کسی)

 (ایمان بخش الهام)
 بخشد می امنیت بندگانش به که

 
 و عهد که است، یکتا خدای خدا، او شما، خدای خدایت، خداوند، که بدانید بدانید - ۹: ۷ تثنیه

 می حفظ نسل هزاران به را خود دستورات و هستند او عاشق که کسانی با را خود رحمت
 ۔کند
 تواند نمی او ایستد؛ می را وفاداران او اما نکنیم، باور را ما اگر - ۲:۱۳ تیموتاؤس ۲

 ۔کند انکار را خودش
 ما ایمان پایان و نویسنده مسیح، به نگاه - ۲: ۱۲ عبرانیان
 است وفادار او زیرا) ؛ بدون ما ایمان از ای حرفه انجام به را ما بیایید - ۱0:۲۳ عبرانیان

 (است؛ داده وعده که
 او بر که او و دیدم؛ سفید اسب یک و کردم باز دیدم را آسمان من و - ۱۹:۱۱ ُمکاشفِہ یُوحنا

 ۔کرد می جنگ و کرد می داوری عدالت در و شد می نامیده عادل و ایمان با بود، نشسته
------------------------------------------------ 

 طلب، صلح مقدس، پادشاه، نیست، خدایی هیچ آنها از غیر خداست، او - ۵۹:۲۳ حشره
 آنچه از باالتر متعال خداوند۔ برتر کامپالر، بزرگ، فرمانروای کننده، نظارت ایمان، خدایان

 ۔دارد ارتباط او با که
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 عبرانیان ؛۱: ۱۴ یوحنا ؛۷۵: ۱۱۹ ؛۲: ۹۲ ؛۱: ۸۹ ؛۸۸:۱۱ ؛۴0:۱0 ؛۵: ۳۶ مزمور

 ؛۲: ۳ ؛۲:۱۷
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۶۷ 
 (۶۱: )المومیت

 (مرگخوار)
 (زندگی سازنده)
 (مرگ برینگر)
 (مرگ علت)
 (نابودگر)

 او همانند شود، می باعث که
 کند می زندگی

 
 ندارد وجود من با خدایی هیچ و هستم او هستم من حتی من که ببینید اکنون - ۳۲:۳۹ تثنیه
 من دست از تواند می که است هیچ: یابم می بهبود من و زخم، من ام؛ زنده و ام کشته من

 ۔دهد تحویل
 هایش لباس وقت آن بود، خوانده را نامه این اسرائیل پادشاه که هنگامی - ۷: ۵ پادشاهان ۲
 فرستد می من به مرد این که ام، زنده و کشتم را خدا که هستم من آیا»: گفت و فروخت را

 که ببینید و میکنم، دعوت شما از من شما، نظر از بخشد؟ بهبود را خود جهل از مردی
 ۔است من علیه نزاع دنبال به او چگونه

 که ترسانید، را او بترسید؛ آن از باید شما که دانم می خود پیشاپیش را شما اما - ۵: ۱۲ لوقا
 ترسانید را او گویم، می شما به من بله، است؛ ریخته جهنم به را قدرت شدن کشته از پس

 ام، زنده همیشه برای من بله، و، بود؛ مرده و است زنده که او من - ۱:۱۸ ُمکاشفِہ یُوحنا
 ۔باشند داشته مرگ و جهنم کلید و آمین؛

------------------------------------------------ 
 ما و شویم، می مرگ باعث و کنیم می زندگی ما که است این واقع، در و - ۱۵:۲۳ الحجر
 ۔هستیم مؤثر

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۲: ۵۷ حدید ؛۱۵۸ :۷ االعراف ؛۱۵۶: ۳ ال عمران ؛۲:۲۸ البقره/  ۶: ۲ ساموئل ۱
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۶۸ 
 (۸۱: )المنتقیم

 )انتقام کشیدن(
 داد خواهد انجام را انتقادها تمام کسی چه

 
 ۔دهد می قرار من زیر را مردم و دهد می آزار را من که خداست این - ۱۸:۴۷ مزمور
 تعلق خود انتقام به که خداوند، ای است؛ آن انتقام که خداوند، خداوند، ای - ۱: ۹۴ مزمور
 ۔دهد نشان را خودش دارد،
 از من: میگوید اسرائیل، قدرتمند از یکی میزبان، یهوه خداوند، بنابراین، - ۱:۲۴ اشعیا

 ۔بگیرم انتقام دشمنانم از و میدهم تسکین را خودم مخالفان
 می گریه او به شب و روز که کنید، انتخاب را خود انتقام خداوند آیا و۔ ۷ - ۸-۷: ۱۸ لوقا
 انتقام را آنها سرعت به او که گویم می شما به۔ ۸ است؟ طوالنی آنها با او چه اگر کند،

 ۔گرفت خواهد
 شده نوشته زیرا بگذارید؛ را خشم جای بلکه ندهید، را خود انتقام عزیزان، - ۱۲:۱۹ رومیان

 ۔گوید می خداوند کنم، می بازپرداخت من۔ مجازاتم من: است
 ما خداوند انجیل و خدا، دانند نمی که کسانی بر انتقام ور شعله آتش در - ۸ :۱ تسالنیکیوں ۲

 :کند نمی اطاعت را مسیح عیسی
------------------------------------------------ 

 از او پس است؛ یادآور پروردگارش آیات از که است کسی از کافرتر و - ۳۲:۲۲ السجده
 ۔کنیم می مجازات جنایتکاران از ما واقع در شود؟ می دور آنها

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 ۔۳0:۴۷ رام/  ۱۸:۲0 ؛۱۱-۹: ۶ مکاشفه ؛۵: ۳ رومیان ؛۴: ۱ حسین ؛۴۳ و ۳۲:۳۵ تثنیه

 

 

 

 

 

 
 
 
 



f 

۶۹ 
 (۱۳: )الموسوویر

 (طراح)
 (زیبایی شکل)
 (نظیر بی لباس مد)

 (فرم است بهتر)
 دارد؟ دوست را موجوداتش کسی چه

 دارد دوست را او چطور
 

 خود زندگی نفس و داد تشکیل زمین غبار و گرد از را انسان یهوه خداوند و - ۷: ۲ پیدایش
 ۔شد زنده روح یک انسان و۔ کرد نفوذ سوراخهایش به را

 داده تشکیل را جهان و زمین حال به تا یا آمدند بوجود ها کوه اینکه از قبل - ۲: ۹0 مزمور
 ۔هستی خدا تو ابد، تا ابدیت از حتی بودند،
 تشکیل را تو رحم از که کسانی و شما کننده رستگار خداوند، ترتیب، این به - ۴۴:۲۴ اشعیا

 درون از تنهایی به که۔ گیرد می را چیز همه که هستم خداوند من: گویند می دهند، می
 شوم می خارج زمین از خودم که آید می بیرون آسمانها

 تشکیل را زمین که خدا خود گوید؛ می سازد، می را آسمانها که خداوند زیرا - ۴۵:۱۸ اشعیا
 به را آن تشکیل او ایجاد، بیهوده را آن او کرد، تأسیس را آن او است؛ ساخته را آن و داده

 ۔ندارد وجود دیگری کس هیچ و خداوند؛ من: ساکنان
 که چیزی این آیا سوگندید؟ خدا به که هستی کسی چه مرد، ای نه، اما - ۲0: ۹ رومیان
 اید؟ ساخته را من اینطور چرا است، داده شکل را آن که گوید می او به فرمودید

------------------------------------------------ 
 ۔۔۔ کرد ایجاد ها الیه در را آسمان هفت که - ۳: ۶۷ مولک

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۵۹:۲۴ حشره/  ۱۶-۱۳: ۱۳۹ ؛۶-۱: ۱۹ مزمور ؛۱:۲۶ پیدایش
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۷0 
 (۷۸: )المتعالی

 (صعود)
 (عالی عالی باالترین)

 است داده قرار باال در را خود که
 همه از باالتر

 
 خدا باال، خداوند سوی به را خود دست من: گفت سدوم پادشاه به ابرام و - ۱۴:۲۲ پیدایش

 زمین، و آسمان صاحب بلندترین،
 است؛ عظمت و پیروزی و جالل و قدرت و عظمت خداوند، ای تو، - ۲۹:۱۱ تواریخ ۱

 همه از باالتر تو و خداوند، ای تو پادشاهی، ای توست؛ زمین و آسمانها در چیز همه زیرا
 ۔است همه از باالتر
۔ است مقدس نام که ابدیت، ساکن که است بلند و بلند که گوید می دلیل این به - ۵۷:۱۵ اشعیا

 است فروتن روح و روح از نیز او و هستم، ساکن مقدس و مقتول محل در من
 خداوند و شود، می نامیده باالترین، پسر شد خواهد و بود خواهد بزرگ او - ۳۲: ۱ لوقا

 ۔داد خواهد او به را داوود پدرش تخت متعال
 است؛ نشده ساخته دست با معابد در ارتفاع بیشترین حال، این با - ۷:۴۸ رسوالن اعمال

 گوید، می پیامبر که همانطور
------------------------------------------------ 

 ۔است افضل ،شاه شاهد، و نامعین از شده شناخته[ او] - ۹ :۱۳ ال راعد
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ؛۱۵ و ۷: ۵۷ ؛۹-۸: ۵۵ اشعیا ؛۵: ۱۴۷ مزمور ؛۱۶:۳۱ تواریخ ۱ ؛۸: ۳۲ ؛۱0:۱۷ تثنیه
 ۔۸ و ۳: ۱ عبرانیان ؛۱۴: ۱ یوحنا ؛۷۶ و ۱:۳۵ لوقا

 

 

 

 

 
 
 



f 

۷۱ 
 (۱0: )الموتکببری

 (افتخار)
 (بهترین)

 است؟ عالی کسی چه
 او موجودات صفات

 
 که او۔ کرد خواهم قطع را او گوید، می دروغ را خود همسایه هرکه - ۵: ۱0۱ مزمور
 ۔برم می رنج من نیست، من افتخار قلب و بلند نگاه دارای
 ۔۔۔ افتخار۔ ۱۷۔۔۔  کند می نفرت خداوند چیز شش این۔ ۱۶ - ۱۷-۱۶: ۶ ها المثل ضرب
 ۔است گناه شریران، دهقانی و افتخار قلب و باال، نگاه - ۴: ۲۱ ها المثل ضرب

 و هستم آرام و آرام قلب در من زیرا بگیر؛ یاد من از و ببند من بر را من - ۱۱:۲۹ متی
 ۔کرد خواهید پیدا آرامش شما روحهای برای

 و افتد نمی عشق نیست؛ حسود و است مهربان عشق است، صبور عشق - ۴: ۱۳ قرنتیان ۱
 نیست متکبر
 ۔دهد می فروتنی به را فضل اما کند، می افتخار خدا - ۶: ۴ جیمز

------------------------------------------------ 
 همه۔۔۔  ندارد وجود دیگری خدایی هیچ که این بر عالوه خداست، او - ۵۹:۲۳ حشره

 !افتخار قدرتمند،
 ۔ندارد دوست را گریان خدا - ۵۷:۲۳ هادي

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 ۔۷۲ و ۳۹:۶0 زومار ؛۳۱:۱۸ لُقمان ؛۱۷۳-۱۷۲ ،۴:۳۶ نیسا

 عصبانی شنود، می بیند، می خدا زیرا است، غیرقانونی مقدس کتاب در ویژگی این: توجه
 فروتن و پوچ بلکه نیست، افتخار خدا نیست افتخار یا افتخار عشق! است عشق خدا و است
 است گناه یک این! کند می افتخار خدا۔ است
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۷۲ 
 (۲۵: )المؤلیل
 (صابر)

 (قناعت کننده)
 (کننده تحریک)

 تضعیف و تضعیف اند، کرده پرستش را دروغین خدایان که کسانى
 کرد خواهند

 
 که را هرکسی و دهید قرار کشور از خارج در را خود خشم خشم۔ ۱۱ - ۱۲-۱۱: ۴0 وظیفه
 نگاه کند، می افتخار که کس هر به۔ ۱۲۔ ببینید بینید، می را او مرج و هرج و کند می افتخار

 ۔ببرند فرو را شریران خود جای در و کنید کم را او و کنید
 این: بردارید را تاج و بردارید را دیادم گوید؛ می متعال خداوند بنابراین - ۲۶: ۲۱ حزقیال

 ۔کنید بلند را او و بیاورید پایین را او: باشد همان نباید
 را خود آثار همه بهشت، پادشاه افتخار و ستایش و ستایش نبوکدنصر من حاال - ۴:۳۷ دانیال
 کاهش به قادر رود می افتخار و غرور در که کسانی و قضاوت، او های راه و است، حقیقت
 ۔است
 را خود که کسی و رود؛ می بین از برد، می باال را خود که کسی هر برای - ۱۴:۱۱ لوقا

 ۔یافت خواهد برکت سازد، فروتن
 افتخار خدا گوید، می او که است دلیل همین به دهد می بیشتری فیض او اما - ۶: ۴ جیمز

 ۔دهد می فروتن برای را فیض اما کند، می
------------------------------------------------ 

 بخواهی که کسی هر به را حاکمیت حاکمیت، صاحب خداوند، ای»: بگو - ۳:۲۶ الیمرمان
 را تو و گذارید می احترام او به شما۔ کنی می حاکم بخواهی، آنکه از را شما و دهی، می

 ۔بینید می فروتن
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۲۹-۲۸: ۱0 یونس/  ۱0-۹: ۱ جیمز ؛۵: ۱0۱ مزمور ؛۴0:۱۲ وظیفه
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۷۳ 
 (۹۲ال نافی )

 (برکت کننده)
 است افزوده زندگی به برکت و نفع به که

 
 خداوند، صدای به را تو اگر و آیند می تو بر ها نعمت این تمام۔ ۲ - ۱۳ و ۲-۱: ۲۸ تثنیه

 نباید تو و هستی، آن از باالتر تو و دم نه و سر را تو خداوند و۔ ۱۳۔ دهی فرا گوش خدایت،
 فرا گوش ام، داده دستور شما به امروز من که خدایت، خداوند، دستورات به را آن اگر زیر
 ۔دهند انجام و کنند رعایت را آنها تا دهم

 خشک دریاها آب به را زمین و ایستاده آب یک به را بیابان او۔ ۳۵ - ۳۸-۳۵: ۱0۷ مزمور
۔ یابد می افزایش زیادی حد تا آنها که طوری به دهد، می برکت را آنها همچنین۔ ۳۸۔ کند می

 ۔دهد می کاهش را خود گاو و
 آن با اندوه و غم هیچ و سازد، می ثروتمند را آن خداوند، رحمت - ۱0:۲۲ ها المثل ضرب

 ۔افزاید نمی
 دهد، برکت را شما تا فرستاد را او کرد، مطرح عیسی را خود پسر خداوند، - ۳:۲۶ اعمال

 ۔کند دور خود گناهان از را کس هر
 به را گیاهان و آید می آن بر که بارد می باران که زمین برای۔ ۶ - ۱۴ و ۷: ۶ عبرانیان
 می را خدا برکت شود، می برآورده را آنها های لباس که کسانی برای آورد می ارمغان

 شد خواهی تو تسلیم ضرب و تو داد خواهد برکت مطمئنا: گوید می۔ ۱۴۔ پذیرد
------------------------------------------------ 

 می اصالح را آن و دهد می افزایش بخواهد، که کسانی برای را مقرری هللا - ۳0:۳۷ رام
 (۔بخواهد او آنکه برای) کند

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 جیمز ؛۱۹: ۴ فیلیپیان ؛۱0:۱0 یُوحنا ؛۴۱:۱0 اشعیا ؛۲۹-۲۸: ۲۷ ؛۱۷-۱۶: ۲۲ پیدایش
 ۔۲۱:۶۶ االنبیا/  ؛۱:۱۷

 

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۷۴ 
 (۹۳: )انور
 (روشنایی)

 میکند روشن را زمین و آسمانها کسی چه
 زمین

 
 را ماه روشنایی، برای نه داشت؛ نخواهد بیشتری نور شما خورشید روز - ۶0:۱۹ اشعیا
 تان، خدای و بود خواهد همیشه برای نورانی نور شما به خداوند اما دهد؛ می نور شما برای
 ۔شماست جالل و شکوه
 حرکت تاریکی در کند، پیروی من از که کسی هستم؛ جهان نور من۔۔۔  عیسی - ۱۲: ۸ یوحنا
 ۔داشت خواهد را زندگی نور بلکه کند، نمی

 ۔هستم جهان نور من هستم، جهان در من که زمانی تا - ۵: ۹ یُوحنا
 می نور پدر طرف از و است باال از عالی ای هدیه هر و خوب ای هدیه هر - ۱:۱۷ جیمز

 ۔تبدیل سایه نه و کند نمی تغییری هیچ که آید،
 خدا که کنیم می اعالم شما به و ایم شنیده او از ما که است پیامی همان این - ۵: ۱ یوحنا ۱

 ۔نیست تاریکی هیچ آن در و است نور
------------------------------------------------ 

 آن در که است طاقچه یک مانند او نور مثال۔ است زمین و ها آسمان نور خدا - ۲۴:۳۵ نور
 از که است سفید مروارید ستاره یک مثل شیشه است، شیشه درون المپ است، المپ یک

 است درخشان تقریبا آن روغن که غرب، از نه و شرق از نه است، شده شکوفا زیتون روغن
 نور روی بر نور۔ ندهید دست از اگر حتی

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۲۳: ۲۱ وحی ؛۱۶-۱۵: ۶ تیموتی ۱ ؛۱0۵: ۱۱۹ مزمور

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۷۵ 
 (۲۳: )ررفی
 (از افضل)

 (گیرد می فرا را مردمش که کسی)
 کند می تحسین را او که کسی

 کند می هبوط را دیگران
 

 که کردید، بیرون مصر سرزمین از بیرون را شما هستم، خدایت یهوه من - ۲۶:۱۳ احبار
 ۔دادم قول شما به و شکستم را خود یوغ نوارهای من و۔ کنید سرزنش را آنها نباید

 و آورد می پایین او۔ شود می ثروتمند و سازد می ضعیف خداوند۔ ۷ - ۸-۷: ۲ ساموئل ۱
 تا برد می باال ها گودال از را گدایان و کشد می غبار و گرد از را فقیر او۔ ۸۔ شود می بلند
 برند ارث به را جالل تخت و تاج و دهد قرار فرمانروایان میان در را آنها

 این: بردارید را تاج و بردارید را دیادم گوید؛ می متعال خداوند بنابراین - ۲۶: ۲۱ حزقیال
 ۔کنید بلند را او و بیاورید پایین را او: باشد همان نباید
 را خود که کسی و رود؛ می بین از برد، می باال را خود که کسی هر برای - ۱۴:۱۱ لوقا

 ۔یافت خواهد برکت سازد، فروتن
 :است عالی او که کند شادی پایین درجه برادر بگذار - ۹: ۱ جیمز

------------------------------------------------ 
 مرتب طور به ما۔ دادیم خود مردم علیه ابراهیم به ما که بود ما استدالل این و - ۶:۸۳ انعام

 ۔است دانا و عاقل تو پروردگار واقع، در۔ بود خواهیم ما که دهیم می افزایش
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ؛۷۱:۲0 ؛۴۱:۱0 ؛۲: ۴0 ؛۵: ۲۷ ؛۱۸:۴۸ ؛۳: ۳ مزمور ؛۱۱-۸: ۵ وظیفه ؛۱: ۲۸ تثنیه
 ۔۳: ۵۶ واکسن ؛۴0:۱۵ مامان/  ۱:۵۲ لوقا ؛۸: ۱۴۶ ؛۷: ۷۵

 

 

 
 
 



f 

۷۶ 
 (۲: )رحیم

 (مهربان)
 (کارآمد همه)

 دهند می نشان را رحمت که کسانی ویژه به
 

 ۔فراوان رحمت و خشم به آهسته است، مهربان و رحم خداوند - ۸: ۱0۳ مزمور
 از پر و مهربان خداوند: آورد می یاد به را خود العاده فوق کارهای او - ۴: ۱۱۱ مزمور
 ۔است محبت

 ۔رحمت و رحمت و خشم به آهسته است؛ رحمت پر و مهربان خداوند - ۸: ۱۴۵ مزامیر
 او دلسوزی زیرا نشده، مصرف ما که است خداوند رحمت از که است این - ۳:۲۲ نوحہ

 ۔است خورده شکست
 اند مرده آنها كه زیرا كرد، حركت آنها بر شفقت با دید، را مردم که هنگامی اما - ۹:۳۶ متی

 ۔نداشت شبان هیچ كه گوسفندی عنوان به شدند، پراكنده كشور از خارج در و
 من بر و کرد خواهم رحم خود رحمت به من: گوید می موسی به او زیرا - ۹:۱۵ رومیان
 ۔بود خواهم مهربان

------------------------------------------------ 
 ۔مهربان خصوص به مهربان، بسیار خداوند، نام به - ۱: ۱ فتیح

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۷:۱۸ میکاه ؛۳0:۱۸ اشعیا ؛۸: ۱0۳ ؛۲-۱: ۵۱ ؛۷-۶: ۲۵ مزمور ؛۲۶-۲۴: ۶ شماره
 ؛۱۲-۱۱: ۲ تیتوس ؛۹: ۱ تیموتی ۲ ؛۵-۴: ۲ افسسیان ؛۶:۱۴ ؛۵:۲۱ ؛۵:۱۵ رومیان

 ؛۲۲:۲0 حج ؛۱۴۳ و ،۱۲۸ ،۲:۳۷ البقره/  ۲۱: ۲۲ وحی ؛۵:۱0 پیتر ۱ ؛۴:۱۶ عبرانیان
 ۔۵۹:۲۲ حشره

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۷۷ 
 (۱: )رحمان ارم
 (مهربان)
 (ترین بخشنده)

 (رحمت)
 است شفقت از پر و آرام که کسی

 
 و مهربان یکتا، خدای خداوند، و رفت پیش او از پیش خداوند و۔ ۶ - ۷-۶: ۳۴ خروج

 و رحمت هزاران برای»: کرد اعالم حقیقت، و بهشت در فراوان و بلندپروازانه مهربان،
 ۔۔۔ گناهان بخشش
 نوبه به را، خود خدای خداوند، به و را، خود های لباس و را، خود قلب و - ۲:۱۳ یوئیل
 ۔بدرفتاری شر از را او و بودن، مهربان و خشم به است، مهربان و مهربان او زیرا خود،
 تحقیر را ما گناهان او دلسوزی؛ ما بر را او شد، خواهد تبدیل دوباره او - ۷:۱۹ میکاه

 ۔اندازید می دریا اعماق به را خود گناهان تمام و کرد؛ خواهد
 را ما که او بزرگ عشق برای است، ثروت و رحمت که خداوند اما۔ ۴ - ۵-۴: ۲ افسسیان
 با) کرد زنده مسیح با را ما بودیم، مرده گناهان در ما که زمانی حتی۔ ۵ داشت، دوست

 (؛ یافتید نجات شما فضیلت
------------------------------------------------ 

 پیش که همانطور دادی، قرار فشار تحت جز به او با باید تو آیا»: گفت او - ۱۲:۶۴ یوسف
 ۔«است مهربان مهربانترین او و است نگهبان بهترین خداوند سپردم؟ تو برادر به تو از

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۱۵۶: ۱۱۹ ؛۵: ۱۱۶ ؛۸۶:۱۵ ؛۸: ۵۲ مزمور ؛۳۳:۱۹ خروج
 ۔۸: ۲0 تاه ؛۲-۱: ۱ فتیحا/  ۳: ۱ قرنتیان ۲

 

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۷۸ 
 (۴۳ال رقیب )

 (مراقب)
 (ناظر)

 باشد نداشته وجود او از چیزی تا کند می نظارت خلقتش بر که کسی
 

 بنابراین۔ است تو و من بین شاهد امروز پشته این: گفت البان و۔ ۴۸ - ۴۹-۴۸: ۳۱ پیدایش
 ما که وقتی کند، می تماشا تو و من بین خداوند: "گفت او زیرا میسپه؛ و۔ ۴۹۔ نامید را آن نام

 ۔"نیستیم دیگران از یکی
 ۔بیند می آسمانها تمام زیر و کند می نگاه زمین انتهای به او زیرا - ۲۸:۲۴ وظیفه
 ۔بیند می را خود امور همه او و است انسان راههای بر او چشمان زیرا - ۲۱: ۳۴ شغل
 به بیند، می خود راز در که شما پدر و باشد؛ راز در است ممکن شما صدای که - ۴: ۶ متی
 ۔دهد می پاداش آشکارا شما

 هیچکس که نیست نیازی و دانید می را چیز همه که هستیم مطمئن ما اکنون - ۱۶:۳0 یُوحنا
 ۔ترسید می خدا از که معتقدیم ما کار این با بپرسد؛ تو از
 همه و است بزرگتر ما قلب از خداوند کند، محکوم را ما قلب اگر زیرا - ۲0: ۳ یوحنا ۱

 ۔داند می را چیز
------------------------------------------------ 

 و بودید، آنها بر ناظر شما۔ شما پروردگار و من پروردگار خداوند، عبادت - ۱۱۷ :۵ المائده
 ۔هستید شاهد چیز، همه از بیش شما

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۱ ؛۳۱:۲۸ ؛۲۳:۲۴ ارمیا ؛۵:۲۱ ها المثل ضرب ؛۱۵-۱۳: ۳۳ مزمور ؛۹: ۱۶ تواریخ ۲
 ۔۳۳:۵۲ احزاب ؛۱: ۴ نیسا/  ۲0: ۳ یوحنا

 

 

 

 
 
 



f 

۷۹ 
 (۸۳: )رائف-اهر

 (نوع)
 (آرام)
 (کلمنت)

 است؟ کرده ستایش کسی چه
 خود به مهربان

 
 و رحمت و طوالنی مهربان، و رحمت از پر خدا خداوند، ای تو، اما - ۱۵: ۸۶ مزمور
 ۔است حقیقت
 فرزند بر نباید او که کند، فراموش را خود مکیدن فرزند تواند می زن آیا - ۴۹:۱۵ اشعیا

 ۔کرد نخواهم فراموش را تو من اما کنند، فراموش است ممکن آنها بله، کند؟ دلسوزی رحمش
 و رفت آنها سوی به شفقت با و دید را زیادی جمعیت و رفت بیرون عیسی و - ۱۴:۱۴ متی

 ۔بخشید شفا را خود بیماران
 با روز سه اکنون زیرا هستم، مهربان بسیار جمعیت به نسبت من - ۲: ۸ عنوان به مرقس

 :ندارند خوردن برای چیزی و اند بوده من
 برای آیند؛ می بیرون راه از که کسانی و نادان به عفو تواند می کسی چه - ۲: ۵ عبرانیان

 ۔است هماهنگ ناتوانی با نیز او همین
------------------------------------------------ 

 خدا و۔ است کرده هدایت خدا که کسانی جز به است دشوار واقع، در و - ۱۴۳ :۲ البقره
 ۔است مهربان و مردم خداوند، واقع در۔ است نداده دست از را خود ایمان شما به هرگز

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 :۹ التوبہ ؛۳:۳0 ال عمران/  ؛۱۵: ۹ رومیان ؛۱۲:۱۵ ارمیا ؛۸: ۱۴۵ ؛۴: ۱۱۱ مزمور
 ۔۲۲:۶۵ حاج ؛۷: ۱۶ نحل ؛۱۱۷
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۸0 
 (۹۸ال راشد )

 (ارتدوکس)
 (راهنما)

 (شایسته معلم)
 کند می هدایت و رهبری را مؤمنان که

 درست مسیر سوی به
 

 رهبری او نام خاطر به عدالت خاطر به را او: کند می احیا را من روح او - ۳: ۲۳ مزمور
 ۔کند می

 با را تو کنم، تدریس تو بر باید که راهم به و داد خواهم آموزش تو به من - ۸: ۳۲ مزمور
 ۔کرد خواهم هدایت من چشم

 تا حتی ما هدایت او: همیشه و همیشه برای است ما خدای خدا که این برای - ۴۸:۱۴ مزمور
 ۔است مرگ
 خداوند، من: گوید می اسرائیل مقدس رستگاران، خداوند، ترتیب، این به - ۴۸:۱۷ اشعیا

 ۔کند می هدایت راه سوی به را تو که آموزد، می تو سود به را تو که هستم خدایت
 به ما پای هدایت برای۔ ۷۹۔۔۔  شود می باالترین نبوی فرزند، تو، و۔ ۷۶ - ۷۹-۷۶: ۱ لوقا
 ۔صلح راه

 می هدایت حقیقت تمام به را شما او است، آمده حقیقت، روح او، که هنگامی - ۱۶:۱۳ یُوحنا
 :کند

------------------------------------------------ 
 رحم خودت از را ما پروردگارا،»: گفتند رفتند، غار به جوانان که هنگامی - ۱۸:۱0 کاف
 ۔«کن آماده ما سوی به ما حق هدایت از را ما و کن

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۱۸:۲۴ الکہف/  ۲۷-۲۶: ۲ یُوحنا ۱ ؛۱۲-۱۱: ۱۲ لوقا ؛۴۲:۱۶ اشعیا

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۸۱ 
 (۱۷: )رضاک-اهر
 (دهنده ارائه)

 (پایدار)
 دهد؟ می را روزانه غذای کسی چه

 ندارد پیشنهادی هیچ
 

 نداشتی چیزی هیچ تو است بوده تو با خدایت، خداوند، که است سال چهل این - ۷: ۲ تثنیه
 خواهم نمی من است من چوپان خداوند۔ دیوید مزامیر - ۱: ۲۳ مزمور
 ابدى تا او رحمت زیرا دهند، مى گوشت نوع هر براى را غذا که کسانى - ۲۵: ۱۳۶ مزمور

 ۔است
 تا یا، بنوشیم؟ باید چه یا، بخوریم؟ باید چی: بگو نکنید، فکر بنابراین۔ ۳۱ - ۳۳-۳۱: ۶ متی
 پدر زیرا( هستند آن دنبال به امتها موارد، این تمام از بعد زیرا۔ )۳۲ بپوشیم؟ لباس باید کی

 کنید جستجو را خدا ملکوت اوال اما۔ ۳۳۔ دارید نیاز نیاز همه این به که داند می شما آسمانی
 ۔شود اضافه شما به باید اینها همه و او؛ عدالت و

 هرگز آید می من به که کسی است؛ زندگی نان من: گفت آنها به عیسی و - ۳۵: ۶ یوحنا
 ۔بود نخواهد تشنه هرگز آورد، ایمان من به که کسی و نخواهد؛ گرسنگی

 عیسی جالل در را خود ثروت به توجه با را شما نیازهای همه من خدای اما - ۴:۱۹ فلپئیوں
 ۔کند می فراهم مسیح

------------------------------------------------ 
 ۔است قدرت صاحب دهنده، ارائه[ دائمی] خداوند که است این واقع، در - ۵۱:۵۸ زریعت

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۲۴-۲۲: ۱۲ لوقا ؛۲۵-۱۷: ۷۸ مزمور ؛۱۸-۱۷: ۱0 تثنیه ؛۱۶-۱۵: ۲ پیدایش

 

 

 

 

 

 
 
 



f 

۸۲ 
 (۹۹ال صبُور )

 (بیمار)
 (صبر)

 است آرام و صبور بسیار که
 کردن تنبیه

 
 بهشت در فراوان و طوالنی، مهربان، و مهربان یکتا، خدای خداوند،۔ ۶ - ۷-۶: ۳۴ خروج

 ببخش را گناهان و گناهان رحم، هزاران برای۔ ۷ حقیقت، و
 و رحمت و طوالنی مهربان، و رحمت از پر خدا خداوند، ای تو، اما - ۱۵: ۸۶ مزمور
 ۔است حقیقت
 ۔فراوان رحمت و خشم به آهسته است، مهربان و رحم خداوند - ۸: ۱0۳ مزمور
 کند؛ نمی نفی را شرورا از هیچکدام و است قدرتمند و است خشمگین خداوند - ۳: ۱ ناهوم

 ۔است خود پاهای از غبار و گرد ابرها و داده قرار طوفان و گرداب در را راه خداوند
 دانستن نه گیرید؛ می نادیده را او رضایت و رضایت و خوبی ثروت یا - ۴: ۲ ها رومیان

 دارد؟ بازمی توبه به را تو خداوند خیر اینکه
 گمراه مردم از بعضی که همانطور نیست، ناسزا خود وعده قبال در خداوند - ۹: ۳ پیتر ۲

 همه اما برود، بین از هرکسی که نیست مایل کشد، می طول خیلی ما برای اما هستند؛ کننده
 ۔گردند باز توبه به باید

------------------------------------------------ 
 ۔شود نمی استفاده قرآن در خدا از ویژگی این: توجه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 در و ؛۲: ۴ یونس ؛۲:۱۳ یوئیل ؛۸: ۱۴۵ مزمور ؛۱۷-۱۶ :۹ نحمیاه ؛۱۴:۱۸ شماره
 ۔است خود پاهای از غبار و گرد ابرها و طوفان،
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۸۳ 
 (۶۸: )اسمسد
 (ابدی)

 (نیازمندان همه رضایت)
 (برتر دهنده ارائه)

 و است نفوذ قابل غیر کسی چه
 خلقتش از مستقل

 
 :است دائمی سالح زیر در و شماست، پناهگاه ابدی خدای - ۳۳:۲۷ تثنیه

۔ ۱۱۔ مشکل در کنونی بسیار کمک است، ما قدرت و پناه خدا۔ ۱ - ۱۱ و ۱: ۴۶ مزمور
 ساله۔ است ما پناهگاه یعقوب خدای ماست با متعال خداوند
 که شود، می دیده وضوح به جهان ایجاد از را او نامرئی چیزهای برای - ۱:۲0 رومیان
 طوری به است؛ درک قابل خداوند، و ابدی قدرت حتی است، شده ساخته که چیزهایی توسط

 :هستند استثنا بدون آنها که
 افتخار و افتخار خداحافظ، تنها نامرئی، جاودانه، ابدی، پادشاه به اکنون - ۱:۱۷ تیموتاؤس ۱

 آمین۔ است همیشه و همیشه برای
 با چیز همه حفظ و او، شخص از پر تصویر و او جالل روشنایی او که - ۳: ۱ عبرانیان

 راست دست در نشستن پاک، را خود گناهان را خود او که زمانی خود، قدرت کلمه
 باال؛ در اعلیحضرت

 ۔همیشه و روز و دیروز همان مسیح عیسی - ۸: ۱۳ عبرانیان
------------------------------------------------ 

 ۔ابدی پناهگاه خدا، - ۲: ۱۱۲ اال
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ؛۹ و ۲: ۹۱ ؛۸-۷: ۶۲ ؛۱۷-۱۶: ۵۹ ؛۱: ۵۷ ؛۷: ۴۶ ؛۹: ۹ مزمور
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۸۴ 
 (۵ال سالم )

 (صلح)
 (صلح ساز و منبع)
 (پشتیبان بهترین)

 است صلح نام
 

 برکت صلح با را مردمش خداوند دهد؛ می قدرت خود مردم به خداوند - ۱۱: ۲۹ مزمور
 ۔داد خواهد
 بر دولت و شود، می داده پسر یک ما به است، شده متولد کودک یک ما برای - ۶: ۹ اشعیا
 قدرتمند، خدا مشاور، انگیز، شگفت بود خواهد او نام و گرفت خواهد قرار خود شانه روی
 صلح شاهزاده دائم، پدر

 مانده باقی تو روی بر را خود ذهن دارید، نگه کامل صلح در را او شما - ۳: ۲۶ اشعیا
 ۔دارد اطمینان تو در او زیرا است،

 در که همانطور نیست، صلح از اما سردرگمی، است نویسنده خدا زیرا - ۱۴:۳۳ قرنتیان ۱
 ۔مقدس کلیساهای همه

 ما بین تقسیم وسط دیوار و است ساخته را دو هر و است، ما صلح او زیرا - ۱۴: ۲ افسسیان
 شکست؛ را
۔ دهد می صلح شما به صریح طور به شما به صلح ارباب اکنون - ۳:۱۶ تسالونیکیان ۲

 شماست همه با خداوند
------------------------------------------------ 

 طلب، صلح مقدس، پادشاه، نیست، خدایی هیچ آنها از غیر خداست، او - ۵۹:۲۳ حشره
 آنچه از باالتر متعال خداوند۔ برتر کامپالر، بزرگ، فرمانروای کننده، نظارت ایمان، خدایان

 ۔دارد ارتباط او با که
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۳:۱۵ کولسیان ؛۵:۲۲ غالطیان ؛۷: ۴۵ اشعیا
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۸۵ 
 (۲۶: )نیمه
 (شنونده)

 شنود می و بیند می را چیز همه کسی چه
 

 به را آنها و اذیت و آزار مورد عاقلی هر در را آنها شما اگر۔ ۲۳ - ۲۷ & ۲۲:۲۳ خروج
 چون شنوم، می من گویی می من به وقتی۔ ۲۷ آنها؛ گریه شنوید می قطعا من گریه، تمام من
 هستم مهربان من

 کند؛ می کفاره خودش برای که است شده جدا او از خداوند که دانید می اما - ۳: ۴ مزمور
 ۔شنوید می گویم، می او به من که شنید وقتی خداوند
 نمی او آیا داد، شکل را چشم که او شنود؟ نمی او آیا کاشت، را گوش که او - ۹: ۹۴ مزمور

 بیند؟
 ۔شنود می را عادالنه دعای اما است، دور خدایان از خداوند - ۱۵:۲۹ ها المثل ضرب
 را خدا کسی اگر اما شنود، نمی را گناهکاران خداوند که دانیم می ما اکنون - ۳۱: ۹ یوحنا

 ۔شنود می او دهد، انجام را اش اراده و کند عبادت
 هر از ما اگر داریم، او در ما که است نفس به اعتماد این و۔ ۱۴ - ۱۵-۱۴: ۵ یوحنا ۱

 شنود، می را ما او که دانیم می ما اگر و۔ ۱۵۔ میشنود را ما بخواهیم، خود خواست به چیزی
 ۔داریم ایم، خواسته او از که را هایی درخواست ما که دانیم می خواهیم، می ما آنچه

------------------------------------------------ 
 دانستن شنیدن، او و کند می تحمل را روز و شب که است آن به متعلق او و - ۱۳: ۶ انعام
 ۔است

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 البقره/  ۳:۱۲ پیتر ۱ ؛۴:۱۳ عبرانیان ؛۱۱:۲۴ مرقس ؛۲۱:۲۲ متی ؛۲0-۱۷: ۶۶ مزمور
 ۔۱: ۴۹ هوجورات ؛۱: ۱۷ اسرائیل ؛۸:۱۷ انفال ؛۱۵۸: ۴ نیس ؛۲۵۶&  ،۱۳۷ ،۱۲۷: ۲
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۸۶ 
 (۵0: )شهید اسحاق
 (شاهد)

 نیست پنهان چیز هیچ از و است شاهد را چیز همه که کسی
 

 باال من رکورد و است آسمان در من شاهد که است این شاهد اکنون هم - ۱۶:۱۹ وظیفه
 ۔است

۔ میبیند را انسان فرزندان تمام او کند؛ می نگاه آسمان از خداوند۔ ۱۳ - ۱۵-۱۳: ۳۳ مزمور
 به را خود های قلب او۔ ۱۵۔ کند می نگاه زمین ساکنان تمام بر او اش، زندگی محل از۔ ۱۴

 گیرد می نظر در را کارهایش همه او سازد؛ می یکسان طور
 خود چیز همه او و است، خداوند چشم از قبل انسان های راه برای - ۵:۲۱ ها المثل ضرب

 ۔محاسبه را
 است تاریکی در که داند می او کند؛ می آشکار را مخفی و عمیق چیزهای او - ۲:۲۲ دانیال

 ۔کند می زندگی او با نور و
 این زیرا است؛ بزرگتر خداوند شهادت کنیم، دریافت را مردم شهادت اگر - ۹: ۵ یوحنا ۱

 ۔است داده شهادت خود پسر از که است خداوند شاهد
------------------------------------------------ 

 خداوند که نگفتم آنها به دادید، دستور من به من که آنچه جز به من - ۱۱۷ :۵ المائده
 آنها شاهد بودم آنها میان در من که زمانی تا۔ کند پرستش را شما پروردگار و من پروردگار

 از بیش شما و داشتید، نظارت آنها بر شما گرفتی، آغوش در را شما که هنگامی اما بودم؛
 ۔هستید شاهد چیز، همه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 عبرانیان ؛۱۶ و ۱۱-۱0: ۲ قرنتیان ۱ ؛۳۴-۳۳: ۱۱ رومیان ؛۲۳:۲۴ ارمیا ؛۳۴:۲۱ وظیفه
 ۔۳۴:۴۷ سبت ؛۲۲:۱۷ حج/  ۳:۱۴ ؛۵: ۱ وحی ؛۴:۱۳
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۸۷ 
 (۳۵: )شوکر اشک
 (متشکرم)
 (متشکرم)
 (سپاس پاداش)

 دهد می پاداش و پذیرفته مهربانی با که کسی
 مردمش به خدمت

 
 وجود بزرگ جایزه آنها حفظ در۔ ۱۱ است حق خداوند مقررات۔ ۸ - ۱۱-۸: ۱۹ مزمور

 ۔دارد
 خود پاداش کس هر و است یکی خورد می آب که کسی و کاشته که حاال - ۸: ۳ قرنتیان ۱
 ۔کرد خواهید دریافت خود کار به توجه با را

 کند، فراموش را عشق از شما کار و کار که نیست عادالنه خداوند زیرا - ۱0: ۶ عبرانیان
 ۔کنید می خدمت را او و اید کرده خدمت مقدسات به که زیرا اید، داده نشان او اسم به که

 خدا به که کسی که زیرا: بپذیرید را او که است غیرممکن ایمان بدون اما - ۶: ۱۱ عبرانیان
 ۔هستند او دنبال به که است کسانی ستایشگر او و باشد داشته ایمان او به باید آید می

 به تا است، من با من پاداش و آیند؛ می سرعت به من زودی، به و، - ۲۲:۱۲ ُمکاشفِہ یُوحنا
 ۔باشد باید او کار که بگویم مردی هر

------------------------------------------------ 
 برای و بدهد آنها به را خود پاداش کامل طور به تواند می او۔ ۳0 - ۳۴ و ۳۵:۳0 فاطر
: گفت خواهند آنها۔ ۳۴۔ است مهربان و آمرزنده او واقع، در۔ دهد افزایش را آنها خود فضل

 آمرزنده ما پروردگار واقع، در۔ است شده برداشته ما اندوه و غم از که کنید، ستایش را خدا»
 ۔است مهربان و

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۶۴:۱۷ ال تاغابن ؛۴۲:۲۳ الُشوری/  ۱0:۳۵ عبرانیان
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۸۸ 
 (۸0ال تووب)

 (متاهل)
 (دهنده تسکین)
 (ختنه راهنمای)

 و داوری از که
 ببخش خوشحالی با

\ 
 را او و است، ساخته زمین روی بر را انسان که خواهم می عذر خداوند از و - ۶: ۶ پیدایش

 ۔ترساند خود قلب در
 ۔کرد توبه دهد انجام خود مردم با که کرد می فکر او که بدی از خداوند و - ۳۲:۱۴ خروج

 ام؛ کرده اندازی راه پادشاه به را سعید من که کنم می مجازات را تو من - ۱۵:۱۱ ساموئل ۱
 ۔است نکرده اجرا را من دستورات و است کرده پیروی من از او زیرا
 و خود قلب تمام با من که گوید می خداوند، اکنون، هم دلیل همین به۔ ۱۲ - ۱۴-۱۲: ۲ یوئیل

 خدایتان خداوند، به و را خود های لباس و را، خود قلب و ۱۳ عزاداری، و گریه با و روزه،
 بدرقه شر از را او و است مهربان و خشمگین است، مهربان و مهربان او زیرا بازگردید؛

 کند توبه و کند بازگشت اگر که داند می کسی چه۔ ۱۴۔ کند می
 او، نام طریق از که دهد می نشان را پیامبران شهادت همه او به - ۱0:۴۳ رسوالن اعمال

 ۔پذیرد می را گناهان بازجویی آورد، ایمان او به کس هر
------------------------------------------------ 

 را توبه او و کرد دریافت[ کلمات از بعضی از] پروردگارش از آدم سپس - ۲:۳۷ البقره
 ۔است مهربان توبه، پذیرفتن او واقع، در۔ پذیرفت

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ۔۲۱:۱۵ تواریخ ۱ ؛۲۴:۱۶ ساموئل ۲ ؛۲۳:۱۹ اعداد
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۸۹ 
 (۶۶: )الوحده

 (فرد به منحصر)
 است خود الهی حاکمیت در شریک بدون کسی چه

 
 فرزندان به پس: گفت او و۔ هستم من که هستم من: گفت موسی به خداوند و - ۳:۱۴ خروج

 ۔است فرستاده شما سوی به را من من: گویند می اسرائیل
 انتخاب من که من بنده و خداوند که گوید می هستید، شاهدان شما۔ ۱0 - ۱۲-۱0: ۴۳ اشعیا
 قبل هستم؛ او من که کنید درک و باشید داشته اعتقاد من به و بفهمید است ممکن شما ام، کرده

 داشت خواهد وجود من از بعد نداشت وجود خدا هیچ من از
 هیچ و هستم خدا من ندارد وجود دیگری کس هیچ و هستم خدا من۔ ۹ - ۱0-۹: ۴۶ اشعیا
 هنوز که چیزهایی قدیم های زمان از و ابتدا از پایان اعالم۔ ۱0 ندارد وجود من مثل کس

 انجام را من لذت تمام من و شد، خواهد محکوم من به من: "گویند می است، نشده انجام
 ۔داد خواهم
 ۔هستند یکی من پدر و من - ۱0:۳0 یُوحنا
 ۔۔۔ است دیده را پدر است، دیده را من که مردی۔۔۔  مسیح عیسی - ۹: ۱۴ یوحنا
 عیسی و واقعی خدا تنها را شما است ممکن آنها که است، ابدی زندگی این و - ۳: ۱۷ یوحنا

 ۔دانم می را اید فرستاده تو که مسیح،
------------------------------------------------ 

 یکی، خدا، جز خدایی هیچ و است دهنده هشدار تنها من" ،[محمد ائے] بگو، - ۳۸:۶۵ سقوط
 ۔ندارد وجود غالب

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 ال راعد ؛۱۷۱: ۴ نیس ؛۱۶۳: ۲ البقره/  ۳0-۲۹: ۱۲ مرقس ؛۵-۴: ۶ ؛۳۹ و ۴:۳۵ تثنیه
 ۔۴0:۱۶ المومن ؛۴: ۳۹ زومار ؛۱۳:۱۶
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۹0 
 (۶۴: )الوجید

 (کننده کشف)
 (بزرگ انفجار)

 یابد می و بیند می را چیز همه که کسی
 

۔ فراخواند آنها اسامی با را آنها همه او۔ دهد می را ها ستاره تعداد او۔ ۴ - ۵-۴: ۱۴۷ مزمور
 ۔است نهایت بی او فهم: است بزرگ قدرت و ما پروردگار بزرگترین۔ ۵

 اند، کرده ایجاد را کارها این کسانی چه که ببینید و بریزید باال را چشمانتان - ۴0:۲۶ اشعیا
 او زیرا نامید؛ می خود قدرت بزرگی نام با را آنها همه برد؛ می شمار به را آنها میزبان که

 ۔فایله یک نه۔ است قدرتمند
 بینم؟ نمی را او من که کند پنهان مخفی های مکان در را خود تواند می آیا - ۲۳:۲۴ ارمیا

 گوید می خداوند کنم؟ نمی پر را زمین و آسمان آیا گوید می خداوند
 به آنها از یکی و رسد نمی فروش به سنت یک برای مارپیچ دو آیا۔ "۲۹ - ۳0-۲۹: ۱0 متی
 ۔هستند شماره همه شما سر موهای بسیار اما۔ ۳0۔ افتد نمی زمین به شما پدر جز

 برهنه چیز همه اما: شود ظاهر او چشم در که ندارد وجود موجودی هیچ - ۴:۱۳ عبرانیان
 ۔دهیم انجام را آن باید ما که شود می باز او چشم به و است

------------------------------------------------ 
 متوجه ما و کردیم؛ فراموش اما بودیم، داده وعده را آدم آن از پیش ما و - ۱۱۵ :۲0 ال طہ

 ۔نشدیم او
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 یوحنا ۱ ؛۴-۲: ۹ آموس ؛۲۳:۲۴ ارمیا ؛۱۶-۱۵ و ۱۲-۷: ۱۳۹ مزمور ؛۳۷:۱۶ ایوب

 ۔۷-۶: ۹۳ دوشا ؛۳۸:۴۴ سوراخ/  ۳:۲0
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۹۱ 
 (۷۷: )اللیاد
 (فرماندار)
 (دوست محافظ)

 کند می حکومت خود بر که کسی
 

 آن معنای به خداوند اما گویید؛ می دروغ من برابر در شما شما، برای اما - ۵0:۲0 پیدایش
 ۔بمانند زنده زیادی مردم تا است، روز این در که همانطور کند، عمل خوبی به که است

 ۔است ها ملت بین فرماندار او و است؛ خداوند پادشاهی زیرا - ۲۸: ۲۲ مزمور
 بر دولت و شود، می داده پسر یک ما به است، شده متولد کودک یک ما برای - ۶: ۹ اشعیا
 قدرتمند، خدا مشاور، انگیز، شگفت بود خواهد او نام و گرفت، خواهد قرار خود شانه روی
 صلح شاهزاده دائم، پدر
 ۔کند اداره را اسرائیل قوم من قوم که فرماندار، آمد خواهد تو از۔۔۔  تو لحم بیت - ۶: ۲ متی
 نیست پایان هیچ او پادشاهی و۔ کرد خواهد حکمرانی یعقوب ملک بر ابد تا او و - ۱:۳۳ لوقا

 را خداوند دارند دوست که است خوب آنها برای چیز همه که دانیم می ما و - ۲۸: ۸ رومیان
 ۔شوند می نامیده او رسالت به که کسانی به بزنند، هم به

------------------------------------------------ 
 خدا فرمان طریق از که هستند آن از پس و پیش ها فرشته یک، هر برای - ۱۳:۱۱ ال راعد
 خود در تغییراتی تا داد نخواهد تغییر را مردم شرایط خداوند واقع، در۔ کنند می محافظت

 و۔ نکند گیری بازپس را آن دارد، قصد که بیمارانی برای خداوند که هنگامی و۔ باشند داشته
 ۔ندارد وجود دیگری حامی هیچ آنها برای

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۴0:۲۳ اشعیا ؛۹: ۱۶ ها المثل ضرب ؛۱0: ۱۴۶ ؛۳: ۱۱۵ مزمور ؛۶: ۲0 تواریخ ۲
 ۔۴۷ و ۴:۴۵ نیاس/  ۲: ۵ میکا
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۹۲ 
 (۹۷: )الواریس

 (رقیب)
 (وفادار)

 بازگشت چیز همه به
 

 قسمت تمام و شما ارث برای ملکیت که گویم می شما به من و بپرسید، من از - ۸: ۲ مزمور
 ۔توست مالکیت برای زمین های

 به را خود نیز پسر پس شود، می محکوم او به چیز همه که هنگامی و - ۱۵:۲۸ قرنتیان ۱
 ۔همه در همه تواند می خدا که است، داده قرار او زیر چیز همه که داد خواهد او

 است؟ موجود هر فرزند اولین نامرئی، خداوند تصویر کیست۔ ۱۵ - ۱۶-۱۵: ۱ کولسیان
 مشاهده قابل هستند، زمین در و اند شده ساخته آسمان در که است چیزهایی همه او زیرا۔ ۱۶

 او برای و او توسط چیز همه: قدرتها یا رهبران یا سلطنتها، یا میروند، آنها هستند نامرئی و
 :است شده ایجاد

 مسیح؛ با مشترک وارثان و خدا وارثان وارثان؛ آن از پس فرزندان، اگر و - ۱۷: ۸ رومیان
 ۔کنیم شکوه هم با است ممکن نیز ما بریم، می رنج او با ما که است چنین اگر

 سخن ما به او پسر ی وسیله به آخر، روزهای این در۔ ۲۔۔۔  خداوند۔ ۱ - ۲-۱: ۱ عبرانیان
 ۔ساخت را جهان نیز او که کند، وادار او به را چیز همه تا کرد وادار را او و گفت،

------------------------------------------------ 
 و است آن بر که کسی هر و برده ارث به را زمین که است این ما واقع در - ۱۹:۴0 مریم

 ۔شود می بازگردانده ما به
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱۵:۲۳ هجری ؛۱۸0: ۳ ال عمران
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۹۳ 
 (۴۵: )الوسی
 (جا همه)

 (شدن فراخوانده)
 (حصر و حد بی و غول)

 (پذیرش همه)
 حاوی و شامل که

 چیز همه
 

 را آنها و آیند می در ترسند، می او از که آنهایی برابر در خداوند فرشته - ۷: ۳۴ مزمور
 ۔دهند می تحویل
 به که اندیشیدید، نمی من حضور به آیا: گوید می خداوند نیستید؟ من ترس - ۵:۲۲ ارمیا
 را آن تواند نمی که دادید، قرار دریا مرزهای برای را ماسه و شن دائمی فرمان یک وسیله

 آنها که هرچند۔ کنند غلبه توانند نمی اما کنند، می پرتاب را خود آن امواج هرچند و بگذارد،
 کنند؟ عبور آن از توانند می آیا اما کنند، می صدا و سر

 آیا۔ ۲۴ دور؟ خدا یک نه و گوید، می خداوند هستم، خدا یک من۔ ۲۳ - ۲۴-۲۳: ۲۳ ارمیا
 خداوند: گوید می کنم؟ نمی پر را زمین و آسمان

 ۔است شده تشکیل چیز همه او توسط و است چیز همه از قبل او و - ۱:۱۷ کولسیانان
------------------------------------------------ 

 به[ است ممکن] که کجا هر بنابراین۔ است غرب و شرق به متعلق خداوند و - ۱۱۵: ۲ البقره
 ۔است دانستن و دارد بر در را چیز همه خداوند واقع در۔ دارد وجود خدا چهره خود، نوبه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۱۸:۲0 متی ؛۱: ۶۶ اشعیا ؛۳: ۱۵ ها المثل ضرب ؛۵: ۱۳۹ مزمور ؛۸:۲۷ پادشاهان ۱
 و ۲۶۱: ۲ البقره/  ۳: ۱ عبرانیان ؛۱۷: ۱ کولسیان ؛۲۸-۲۷: ۱۵ قرنتیان ۱ ؛۱۷:۲۴ اعمال
 ۔۲۴:۳۲ نور ؛۱۳0: ۴ نیس ؛۳:۷۳ ال عمران ؛۲۶۸
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۹۴ 
 (۴۷: )الوودود

 (داشتنی دوست)
 است مهربان و مهربان کسی چه

 بندگانش به
 

 عشق یک با را تو من: "گفت و قدیم، است شده ظاهر من برای خداوند - ۳: ۳۱ ارمیا
 ۔"رساندم تو به مهربانی با را تو بنابراین ام، کرده عاشق جاودانی

 کس هر که نیاورد، تنها را خود پسر او و داشت، دوست را دنیا خداوند زیرا - ۱۶: ۳ یوحنا
 ۔دارد ابدی زندگی بلکه برود، بین از نباید آورد، ایمان او به

 ۔داشتم دوست را شما من که همانطور شما، است، من دستور این - ۱۵:۱۲ یُوحنا
 از عشق زیرا بداریم؛ دوست را یکدیگر بگذارید معشوق،۔ ۷ - ۱۶ و ۸-۷: ۴ یوحنا ۱

۔ ۸۔ شناسد می را خدا و شود می متولد خدا از دارد دوست که کسی هر و خداست؛ بیُوحنا
 ۔۔۔ است عشق خدا۔ ۱۶ است عشق خدا برای شناسد نمی را خدا دارد دوست که کسی
 پادشاهان شاهزاده و مؤمنان تولد اولین و وفادار شهادت مسیح، عیسی از و - ۵: ۱ وحی
 ریخت خود خون در ما گناهان از را ما و داشت دوست را ما که او به۔ است زمین

------------------------------------------------ 
 پروردگار زیرا(۔ توبه در) گردان باز او به و بپرهیز پروردگارتان بخشش از - ۱۱:۹0 هود
 ۔است داشتنی دوست مهربان، من،

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 بوریج/  ۱۶:۲۷ ؛۱۵:۱۲ یُوحنا ؛۹: ۶۳ ؛۴: ۴۳ اشعیا ؛۴ و ۱: ۱۱ ؛۲۳-۱۹: ۲ حسین
 ۔۸۵:۱۴
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۹۵ 
 (۱۶: )الوهخب

 (جا همه)
 (همه از دهنده وام)

 دهد می آزادانه و آزادانه کسی چه
 خود فضل از

 
 خواهد را شکوه و فضل خداوند است؛ سپر و خورشید خدای خداوند زیرا - ۸۴:۱۱ مزمور

 ۔بود نخواهد خوب چیز هیچ روند، می راه راستی به که کسانی از داد؛
 به اما است، خوب دارد، شادي و دانش و عقل كه كسي به خداوند زیرا - ۲:۲۶ اكسلیاث
 باشد خوب آنكه از قبل بتواند تا بدهد شكست كردن جمع و رسیدگي براي كه دهد مي گناهكار

 ۔است روح نومیدی و غرور نیز این خدا
 کنید پیدا باید شما و کنید جستجو شود؛ می داده شما به را آن و بپرس،۔ ۷ - ۱۱-۷: ۷ متی

 و پذیرد؛ می درخواست که کسی هر برای۔ ۸: شود می باز شما برای را آن و کشیدن، دست
 به بیشتر آسمان در پدرت۔۔۔  ۱۱ شود باز كوبیده را آن كه كس آن و کند می جستجو که کسی

 !دهد می خوبی هدیه خواهند می او از که کسانی
 مردم همه به که بپرس، خداوند از بگذار باشد، حکمت فاقد شما از هرکسی اگر - ۵: ۱ جیمز

 ۔شود داده او به باید و دهد می رحمانه بی و آزادانه طور به
------------------------------------------------ 

 مانند که بدهید من به را پادشاهی و ببخش را من من، پروردگار: "گفت او - ۳۸:۳۵ سقوط
 ۔"است بهترین شما واقع در۔ ندارد تعلق کس هیچ به من

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

 ؛۸: ۳ المانیان/  ۶: ۲۱ آیات ؛۸:۳۲ رومیان ؛۷: ۱۵ یوحنا ؛۲۱:۲۲ متی ؛۴: ۳۷ مزمور
 ۹: ۳۸ سقوط
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۹۶ 
 (۵۲: )الوکلیل

 (طرفدار)
 (نهایی وفادار)
 (اداری امور معاون)

 کند می دفاع آنها از و کند می دعا دیگران برای که کسی
 

 ام داده محراب بر شما به را آن من و است خون در گوشت زندگی برای - ۱۷:۱۱ احبار
 ۔است خالصانه روح برای که است خون زیرا را، خود روح به دادن خاتمه برای
 تحمل را ما اندوه و غم و برانگیخته را ما اندوه و غم او مطمئنا۔ ۴ - ۱۲ و ۵-۴: ۵۳ اشعیا
 خاطر به اما۔ ۵۔ شدیم مضطرب و کردیم سقوط خدا از کردیم، محکوم را او ما اما کرد؛

 راه با و بود؛ او بر ما صلح عذاب شد؛ کبود ما گناهان خاطر به او شد؛ زخمی ما گناهان
 فرماندهان با او و ریخت فرو مرگ به را روحش او زیرا۔ ۱۲ گیریم می شفا ما او های

 داده انجام ستمگران برای را شکنجه و کرده لخت را گناهان از بسیاری او و۔ شد شمارش
 ۔است

 :صالح مسیح عیسی آوریم، می ایمان پدر با ما باشد، گناهکار کسی اگر - ۱: ۲ یوحنا ۱
 دوست را ما او اما خدا، داشت دوست را ما اینکه نه است عشق اینجا در - ۱0: ۴ یوحنا ۱

 ۔است مقدس ما گناهان برای که فرستاد را خود پسر و داشت
------------------------------------------------ 

 وجود چیز همه خالق او، جز خدایی هیچ شما؛ پروردگار خداست، این - ۱0۲: ۶ انعام
 ۔برد می بین از را چیز همه او و۔ کنید پرستش را او پس ندارد،

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

-۱۳۱: ۴ نیس/  ۲۲ و ۱۵-۱۲: ۹ عبرانیان ؛۲۱-۱۴: ۵ قرنتیان ۲ ؛۲۶-۲۱: ۳ رومیان
 ۔۲۸:۲۸ کاوش ؛۱:۱۲ هود ؛۱۳۲
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۹۷ 
 (۵۵: )الوالی

 (گاردین روزنامه)
 (دوست سرپرست)

 (فرماندار)
 کند می محافظت مقدسین ایمان از که

 
 و نیستی؟ بهشت در را خدا تو آیا ما، پدران خدای خداوند، ای گفت، و - ۷-۶: ۲0 تواریخ ۲
 که طوری به ندارد، وجود توان و قدرت است تو دست در و نباشید؟ ملل پادشاهی همه بر تو

 سرزمین این ساکنان که نیست ما خدای آیا۔ ۷ نیست؟ تو برابر در مقاومت به قادر کس هیچ
 کرد؟ هدایت تو دوست ابراهیم نام به را آن و آورده بیرون اسرائیل خود قوم از پیش را

 را تو هستم، تو خدای من برای نترس هستم، تو با من برای نیست ترس - ۴۱:۱0 اشعیا
 حفظ عدالتم راست دست با را تو من بله، کرد خواهم کمک تو به من بله، کرد خواهم تقویت
 ۔کرد خواهم

 برمی ها قدرت و قوماندانان به و ها، کنیسه به را شما که هنگامی و۔ ۱۱ - ۱۲-۱۱: ۱۲ لوقا
: بگویید خواهید می آنچه یا دهید پاسخ باید شما چیزی چه یا چطور که نکنید فکر گردانند،

 ۔دهید آموزش بگویید، خواهید می آنچه به ساعت همان در را شما القدس روح برای۔ ۱۲
 شما به شنیدم، پدرم از که چیزهایی همه برای ام نامیده دوست را شما من - ۱۵:۱۵ یُوحنا
 ۔ام داده اطالع

------------------------------------------------ 
 او و است؛ کرده رها را کتاب که است، خداوند محافظ من واقع، در - ۱۹۶ :۷ االعراف

 ۔است صالح به متحد
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۱۵۵ :۷ االعراف ؛۳:۶۸ ال عمران ؛۱۲0 و ۱0۷ ،۲:۵۷ بکاره
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۹۸ 
 (۷۵: )الزهره
 (ظاهرا)

 (بیرونی ظاهری)
 است شده شناخته جا همه در که

 قاطع اثبات
 

 ساخته را آنها همه حقیقت در است؟ زیاد شما کارهای چقدر خداوند، ای - ۲۴: ۱0۴ مزمور
 ۔شماست های ثروت از پر زمین: اید

 کرده ایجاد را چیزها این کسی چه ببینید و بریزید باال را چشمانتان۔ ۲۶ - ۲۸-۲۶: ۴0 اشعیا
 قدرت بزرگی نام با را آنها همه کند؛ می جمع عددی صورت به را آنها از تعدادی که است،
 که شنیدید آیا شناسی؟ نمی تو۔ ۲۸۔ فایله یک نه قدرت؛ در است قوی او زیرا نامند؛ می خود

 برای تالشی هیچ نیست؟ خسته و نیست خدایی زمینی، آخرتهای خالق خداوند، متعال، خداوند
 ۔ندارد وجود فهمش

 که شود، می دیده وضوح به جهان ایجاد از را او نامرئی چیزهای برای - ۱:۲0 رومیان
 طوری به است؛ درک قابل خداوند، و ابدی قدرت حتی است، شده ساخته که چیزهایی توسط

 :هستند استثنا بدون آنها که
------------------------------------------------ 

 ۔است دانستن چیز، همه از او و است صمیمیت و صعود آخرین، و اولین او - ۳: ۵۷ هادي
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ؛۶: ۴ افسسیان ؛۶: ۸ قرنتیان ۱ ؛۲۶-۲۵: ۴ ؛۳۴ ،۳۱ ،۳:۱۳ ؛۲:۱۱ ؛۱۴ و ۱: ۱ یوحنا

 ۔۳: ۱ عبرانیان ؛۳:۱۶ تیموتی ۱
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۹۹ 
 (۸۵: )اکرام ولل و الجیل ظل
 (افتخار و عظمت پروردگار)

 کنند می افتخار و بزرگ اعضای تمام به
 
 است؛ عظمت و پیروزی و جالل، و قدرت و عظمت، خداوند، ای تو، - ۲۹:۱۱ تواریخ ۱

 باالتر تو و خداوند، ای تو پادشاهی، ای توست؛ زمین در و است آسمان در آنچه همه زیرا
 ۔است همه از باالتر همه از

 او نام و خداوند یک روز آن در شد؛ خواهد پادشاه زمین همه بر خداوند و - ۹: ۱۴ زکریا
 ۔بود خواهد یکی

 او خداوند که دانیم می خاص طور به اسرائیل خانه تمام دهید اجازه بنابراین" - ۲:۳۶ اعمال
 "۔مصلوب شما که عیسی این - است ساخته را مسیح و خداوند دو هر را

 تو که هستم عیسی من: گفت او و پروردگار؟ هستی، کسی چه گفتم، من و - ۲۶:۱۵ اعمال
 دهم می آزار را

 یک ما: مجموع که است این اید گفته ما که چیزهایی از حاضر حال در - ۱: ۸ عبرانیان
 دارد؛ قرار آسمان در حجاب جالل تخت راست دست در که دارد، وجود باال کشیش

 و حکمت، و ثروت، و قدرت دریافت برای که برهمی است ارزشمند - ۵:۱۲ ُمکاشفِہ یُوحنا
 ۔شد کشته برکت، و افتخار و افتخار، و قدرت،

------------------------------------------------ 
 خواهد باقی افتخار و حكمت صاحب شما، پروردگار چهره و۔ ۲۷ - ۷۸ و ۵۵:۲۷ رحمان

 ۔است افتخار و اعلیحضرت صاحب تو، پروردگار نام است خوشبخت۔ ۷۸۔ ماند
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ۔۴-۳: ۱ عبرانیان ؛۱۲: ۱۴۵ ؛۲۴:۱0 مزمور ؛۷-۶: ۳۴ خروج
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 ۔است نشده ذکراسمائے ال حسنہ  در شده ذکر نام ۹۹ میان در اما دارد وجود قرآن در دیگر نام ۱۶
 (خدا: )خدا

 ۲۵۵: ۲ باکارا - ۱0:۱۷ تثنیه

 (خالق مجدد: )الفاتیر
 ۴۲:۱۱ شورا -۔ ۵: ۲۱ وحی

 (بازجو: )الغافر
 ۳: ۴0 مامین - ۷:۱۸ میکاه

 (پیروزی: )ال غالب

 ۱۲:۲۱ یوسف - ۳۳: ۱۶ یوحنا
 (خالق: )الحلک
 ۳۶:۸۱ یاسین - ۵: ۲۱ مکاشفه

 (بزرگ خدای: )هللا
 ۱۶۳: ۲ البقره - ۱0:۱۷ تثنیه

 (فرمانروا: )الكحر
 ۶:۶۱ انعام - ۳:۲۱ فیلیپیان

 (خودكفایی: )الكفی
 ۳۹:۳۶ زور - ۱۷:۲۵ اعمال

 (نزدیکی: )الکریب

 ۱۱:۶۱ هاد۔ - ۲۷: ۱۷ اعمال
 (نگہبان: )الموال

 ۴۷:۱۱ محمد - ۳: ۱۵ ها المثل ضرب
 (یکی ظاهرا: )المبین

 ۵:۱۵ مادی - ۲0-۱۹: ۱ رومیان

 (شود می داده پوشش چیز همه: )المحت
 ۴۱:۵۴ فوسیالت - ۳۹-۳۸: ۸ رومیان
 (کننده کمک: )المستن
 ۱۲:۱۸ یوسف - ۱ ؛۴۶ مزمور

 (خود از کننده کمک: )انصاری

 ۴:۴۵ نازی - ۴: ۲۳ مزمور
 (خداوند: )رب ارباب

 ۶۵-۶۴: ۱۹ مریم - ۲۷: ۱۱۸ مزمور
 (تقدیر: )اشخاص

 ۱۵۸: ۲ البقره - ۶:۳۵ لوقا
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 است شده ذکر قرآن و مقدس کتاب در)اسمائے ال حسنہ(  خدا نام
 

 به پس: گفت او و هستم؛ من که هستم من: گفت موسی به خداوند و۔ ۱۴ - ۳:۱۴ خروج
 به»: گفت موسی به خداوند۔ ۱۵۔ شما تا فرستادم مرا من: گویند می اسرائیل فرزندان
 خدای و اسحاق خدای آبراهام، خدای شما، پدران خدای خداوند،: گویند می اسرائیل فرزندان
 همه برای من یادبود این و همیشه، برای من نام است این۔ فرستاد شما سوی به مرا یعقوب،

 ۔است نسل
 اسم به اما شدم، ظاهر متعال خداوند نام به یعقوب و اسحاق ابراهیم، به من و - ۳: ۶ خروج

 ۔دانستم نمی را آنها که بودم جاهوح من
 و آورم، نمی دیگری به را من جالل من و است من نام این هستم؛ خداوند من - ۸: ۴۲ اشعیا

 ۔است تصاویر به من ستایش
 از را آنها من دانستن، به را آنها بار یک بار این من ببخشید، بنابراین، - ۱۶:۲۱ یرمیاه
 ۔است خداوند من نام که دانست خواهند آنها و۔ دانم می من قدرت و من دست

 هایش بال در شفا با عادالنه خورشید ترسند، می من اسم از که شما برای اما - ۲: ۴ ملکشی
 ۔کنید رشد نردبان های گوساله عنوان به و بریزید بیرون باید شما و آید؛ می بوجود

------------------------------------------------ 
 و۔ کنید دعوت آنها با را او پس دارد، تعلق را ها نام بهترین خدا به و - ۱۸0 :۷ االعراف

 ۔کنید ترک دهند، می انجام را او نامهای به مربوط انحرافات که را کسانی[ شرکت]
 شما که نامی هر۔ بپرسید را مهربانترین از یا بپرسید خداوند از: "بگو - ۱۱0: ۱۷ اسرائیل

 حرف( آرام) یا و خود نماز در همچنین و۔ "گیرد می تعلق را ها نام بهترین او به - نامید می
 ۔بیندیشید( میانجیگری راه) آن میان در اما نزنید،
 گیرد می تعلق را ها نام بهترین او است؛ مدرس مخترع، خالق، خداوند او - ۵۹:۲۴ حشر
 ۔است حکیم حقیقت، در ستمکار او و۔ دهد می برکت را او است، زمین و آسمانها در آنچه

 گیرد می تعلق را ها نام بهترین او۔ نیست او جز خدایی هیچ - خدا - ۸ :۲0 ال طہ
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 مقدس کتاب شده از ذکر مراجع فهرست
 

 ۳0 ،۱۱ ۱: ۱ پیدایش

 ۶۹ ۷: ۲ پیدایش
 ۵۴ ۱:۲۷ پیدایش
 ۵۸ ۷: ۲ پیدایش

 ۴۹ ۳:۲0 پیدایش
 ۱۱ ۲-۱: ۵ پیدایش
 ۸۸ ۶: ۶ پیدایش
 ۶۴ ۶:۲۱ پیدایش

 ۷0 ،۵ ۲۲-۱۸: ۱۴ پیدایش
 ۵۳ ۲: ۱۶ پیدایش
 ۳۹ ،۸ ۱: ۱۷ پیدایش

 ۵۹ ،۲۷ ،۱ ۱۸:۲۵ پیدایش
 ۴۹ ۲: ۳0 پیدایش
 ۷۸ ۴۹-۴۸: ۳۱ پیدایش

 ۶۳ ۸: ۴۵ پیدایش
 ۹۱ ۵0:۲0 پیدایش
 ۸۹ ،۴۲ ۱۵-۱۴: ۳ خروج
 ۴۱ ۱: ۶ خروج

 ۳۷ ۶: ۱۵ خروج
 ۶۳ ۲۲-۲۱: ۱۳ خروج
 ۵0 ۱۵:۱۱ خروج

 ۴۸ ۵: ۱۹ خروج
 ۸۵ ،۶۲ ۲۷ & ۲۲:۲۳ خروج
 ۸۸ ۳۲:۱۴ خروج

 ۱۴ ۳۳:۲0 خروج
 ۸۲ ،۷۷ ،۴۶ ،۲۱ ۷-۶: ۳۴ خروج
 ۱۵ ۳۳-۳0: ۳۵ خروج
 ۴۵ ۴۵-۴۴ :۱۱ احبار

 ۹۶ ۱۷:۱۱ احبار
 ۷۵ ۲۶:۱۳ احبار
 ۲۱ ۱۸: ۱۴ شماره

 ۲۹ ۱۹: ۲۳ اعداد
 ۴۳ ،۵ ۲۴:۱۶ شماره

 ۸۱ ۷: ۲ تثنیه

 ۳ ۴: ۶ تثنیه
 ۶۶ ۹: ۷ تثنیه
 ۲۵ ۱۶ و ۲: ۸ تثنیه
 ۴۸ ۱0:۱۴ تثنیه
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 ۴۳ ،۷ ۱0:۱۷ تثنیه
 ۷۳ ۲،۱۳-۱: ۲۸ تثنیه
 ۴۴ ۲۸:۱۱ تثنیه
 ۵0 ۵۹-۵۸: ۲۸ تثنیه
 ۱ ۴: ۳۲ تثنیه
 ۵ ۸: ۳۲ تثنیه
 ۶۷ ۳۲:۳۹ تثنیه
 ۸۳ ،۱0 ۳۳:۲۷ تثنیه
 ۱۷ ۲۱: ۱ روت

 ۱۵ ۶ :۹ نحمیاه
 ۲0 ۹:۱۷ نحمیاه

 ۶۷ ۷: ۵ پادشاهان ۲
 ۳۸ ۱۹:۲۸ پادشاهان ۲
 ۲۳۔ ۱۳ ۳: ۲ ساموئل ۱
 ۷۵ ،۶۱ ۸-۷: ۲ ساموئل ۱
 ۶۱ ،۴۷ ،۶ ۲:۳0 ساموئل ۱
 ۸۸ ۱۵:۱۱ ساموئل ۱
 ۵۳ ۲۵:۳۴ ساموئل ۱
 ۱۳ ۲۲:۳۷ ساموئل ۲
 ۹۹ ،۷0 ،۷ ،۵ ۱۱: ۲۹ تواریخ ۱
 ۲۲ ۱۲: ۲۹ تواریخ ۱
 ۲0 ۷:۱۴ تواریخ ۲
 ۱۲ ۹: ۱۶ تواریخ ۲
 ۹۷ ۷-۶: ۲0 تواریخ ۲
 ۵0 ۲۹:۱۳ تواریخ ۲

 ۸ ۵:۱۷ وظیفه
 ۱۴ ۷: ۱۱ وظیفه
 ۵۸ ۱0-۹: ۱۲ وظیفه
 ۵۷ ۱۴:۱۶ وظیفه
 ۸۶ ۱۶:۱۹ شغل
 ۱۱ ۱۳: ۲۶ شغل

 ۷۸ ،۲۳ ۲۴: ۲۸ ایا
 ۵۷ ۴: ۳۱ ایوب
 ۵۸ ۴: ۳۳ ایوب
 ۴۳ ۳۳:۱۲ ایوب

 ۷۸ ۳۴:۲۱ وظیفه
 ۱۴ ۳۷:۲۳ شغل

 ۶۴ ۳۸:۴۱ وظیفه
 ۷۲ ۱۲-۱۱: ۴0 وظیفه
 ۳۶ ۲: ۴۲ وظیفه

 ۹۲ ۸: ۲ مزمور
 ۸۵ ۳: ۴ مزمور
 ۳۲ ۱۱: ۹ مزمور

 

 

 
 



f 

 ۴۸ ۱0:۱۶ مزمور
 ۵۶ ۷: ۱۲ مزمور
 ۶۷ ۱۸:۴۷ مزمور
 ۱۵ ۱: ۱۹ مزمور
 ۸۷ ۱۱-۸: ۱۹ مزمور
 ۹۱ ۲۸: ۲۲ مزمور
 ۲۴ ۳-۲: ۲۳ مزمور
 ۶0 ۳: ۲۳ مزمور
 ۴۸ ۱: ۲۴ مزمور
 ۴۱ ۸: ۲۴ مزمور
 ۲۴ ۱0-۹ ،۴: ۲۵ مزمور
 ۱۶ ۸: ۲۵ مزمور
 ۴۷ ۲: ۲۹ مزمور
 ۳۷ ۳: ۲۹ مزمور
 ۸۴ ۱۱: ۲۹ مزمور
 ۷۹ ۸: ۳۲ مزمور
 ۸۶ ،۱۲ ۱۵-۱۳: ۳۳ مزمور
 ۹۳ ۷: ۳۴ مزمور
 ۶۲ ۱۷ و ۳۴:۱۵ مزمور
 ۸۳ ۱۱ و ۱: ۴۶ مزمور
 ۴0 ۳-۲: ۴۷ مزمور
 ۳۲ ۱: ۴۸ مزمور
 ۸0 ،۲۴ ۱۴: ۴۸ مزمور
 ۳۵ ۵: ۵0 مزمور
 ۱۷ ۵۵:۱۹ مزامیر
 ۳۴ ۲: ۸۴ مزمور
 ۹۵ ،۴۹ ۸۴:۱۱ مزمور
 ۸۲ ،۷۹ ،۲0 ۸۶:۱۵ مزامیر
 ۶۹ ،۴۲ ۲: ۹0 مزمور
 ۷ ۱: ۹۱ مزمور
 ۵۶ ۱۱: ۹۱ مزمور
 ۷ ۸: ۹۲ مزمور
 ۶۸ ،۴0 ۱: ۹۴ مزمور
 ۸۵ ۹: ۹۴ مزمور
 ۳0 ،۱۱ ۶: ۹۵ مزمور
 ۲۷ ۱۳: ۹۶ مزمور
 ۵۹ ۹: ۹۸ مزمور
 ۴۵ ۵: ۹۹ مزمور
 ۱۱،۳0 ۲۵: ۱0۲ مزمور
 ۵۲ ،۴۲ ۲۷-۲۶: ۱0۲ مزمور
 ۲ ۳-۲: ۱0۳ مزمور
 ۱ ۶: ۱0۳ مزمور
 ۸۲ ،۷۲ ۸: ۱0۳ مزمور

 



f 

 ۹۸ ۲۴: ۱0۴ مزمور
 ۷۱ ۱: ۱0۵ مزمور
 ۷۳ ۳۸-۳۵: ۱0۷ مزمور
 ۷۶ ۴: ۱۱۱ مزمور
 ۴۴ ۷: ۱۱۶ مزمور
 ۴۶ ۲: ۱۱۷ مزمور
 ۱۳ ۳۲: ۱۱۹ مزمور
 ۱۶ ۶۸: ۱۱۹ مزمور
 ۵۵ ۷۲: ۱۱۹ مزمور
 ۵۶ ،۲۶ ۸-۷ و ۸-۵: ۱۲۱ مزمور
 ۱0 ۱۳: ۱۳۵ مزمور
 ۸۱ ۲۵: ۱۳۶ مزمور
 ۲۳ ،۶ ۴-۱: ۱۳۹ مزمور
 ۱۴ ۳: ۱۴۵ مزمور
 ۷۷ ،۷۶ ۸: ۱۴۵ مزمور
 ۶۴ ۱۶-۱۵: ۱۴۵ مزمور
 ۹0 ۵-۴: ۱۴۷ مزمور
 ۲۸ ۵: ۱۴۷ مزمور
 ۶۱ ۶: ۱۴۷ مزمور
 ۵۶ ۸: ۲ ها المثل ضرب
 ۱۲ ۵:۲۱ ها المثل ضرب
 ۷۱ ۱۷-۱۶: ۶ ها المثل ضرب
 ۲۲ ۸:۱۸ امثال

 ۷۳۔ ۱0:۲۲ ها المثل ضرب
 ۵۵ ۶: ۱۵ ها المثل ضرب
 ۸۵ ۱۵:۲۹ ها المثل ضرب
 ۵۹ ۱۷:۲۶ ها المثل ضرب
 ۵۲ ۱۸:۱0 ها المثل ضرب
 ۷۱ ۴: ۲۱ امثال

 ۱۱ ۲: ۲۲ ها المثل ضرب
 ۵۴ ،۳0 ۱: ۱۲ کلیسایوست

 ۶۸ ۱:۲۴ اشعیا
 ۴۵ ۳: ۶ اشعیا
 ۹۱ ،۸۴ ۶: ۹ اشعیا
 ۲۹ ۱: ۲۵ اشعیا
 ۸۴ ۳: ۲۶ اشعیا
 ۱۳ ۲۶:۱۵ اشعیا
 ۵۵ ۶-۵: ۳۳ اشعیا
 ۹۸ ،۳0 ۲۸-۲۶: ۴0 اشعیا
 ۹۷ ۴۱:۱0 اشعیا
 ۱۳ ۵: ۴۲ اشعیا
 ۶۵ ۴۲:۱۳ اشعیا
 ۸۹ ۱۲-۱0: ۴۳ اشعیا

 



f 

 ۵۱ ۴۳:۱۵ اشعیا
 ۱۸ ،۴ ۶: ۴۴ اشعیا
 ۶۹ ۴۴:۲۴ اشعیا
 ۱۱ ۱۱ و ۹: ۴۵ اشعیا
 ۶۹ ،۵۴ ۴۵:۱۸ اشعیا
 ۸۹ ۱0-۹: ۴۶ اشعیا
 ۹۸ ،۹0 ،۴۱ ۴0:۲۶ اشعیا
 ۵۱ ۴۳:۱۵ اشعیا
 ۶۹ ۴۵:۱۸ اشعیا
 ۸۹ ۱0-۹: ۴۶ اشعیا
 ۳۲ ۱: ۴۸ اشعیا
 ۵۳ ۹: ۴۵۸ اشعیا
 ۴ ۱۲: ۴۸ اشعیا
 ۸0 ۴۸:۱۷ اشعیا
 ۷۹ ۴۹:۱۵ اشعیا
 ۸ ۴۹:۲۶ اشعیا
 ۶۳ ۵۲:۱۲ اشعیا
 ۹۶ ۱۲ و ۵-۴: ۵۳ اشعیا
 ۲۱ ۷: ۵۵ اشعیا
 ۷0 ۵۷:۱۵ اشعیا
 ۷۴ ۶0:۱۹ اشعیا
 ۲۲ ۱: ۶۶ اشعیا
 ۳۵ ۶۶:۱۸ اشعیا
 ۹۳ ۵:۲۲ ارمیا
 ۶۵ ۲0:۱۱ ارمیا
 ۳۵ ۳: ۲۳ ارمیا
 ۱ ۶: ۲۳ ارمیا
 ۳۴ ،۲۹ ۱0:۱0 ارمیا
 ۶ ۱۷:۱0 ارمیا
 ۹۳ ،۹0 ،۱۲ ۲۴-۲۳: ۲۳ ارمیا
 ۶0 ۲۷:۲۲ ارمیا
 ۹۴ ۳: ۳۱ ارمیا
 ۲۶ ۳۱:۲۸ ارمیا

 ۳۹ ،۳۶ ۳۲:۱۷ یرمیاه
 ۹0 ،۱۲ ۳۲:۲۴ ارمیا
 ۳۶ ،۷ ۳۲:۲۷ ارمیا
 ۷۶ ۳:۲۲ نوحہ

 ۱۷ ۳:۳۳ گناهان
 ۷۵ ،۷۲ ،۲۵ ۲۱:۲۶ حزقیال
 ۳۸ ۳۱:۱۵ حزقیال

 ۲۸ ۲۱-۲0: ۲ دانیل
 ۸۶ ۲:۲۲ دانیال
 ۴۷ ۴:۳۴ دانیال

   
 



f 

 ۷۲ ،۲۵ ۴:۳۷ دانیال
 ۵۷ ۵:۲۶ دانیل
 ۳۷ ۷:۱۴ دانیال
 ۹ ۲: ۱۲ دانیل
 ۸۸ ،۷۷ ۱۴-۱۲: ۲ یوئیل
 ۶0 ۲:۲۵ یوئیل
 ۱۷ ۶: ۳ آموس
 ۱۷ ۱۷:۱۷ صفنیا
 ۱۸ ،۱0 ۲: ۵ میکاه
 ۲ ۷:۱۸ میکاه
 ۷۷ ۷:۱۹ میکاه
 ۸۲ ۳: ۱ ناهوم
 ۱۶ ۷ :۱ ناُحوم

 ۴۵ ۱:۱۲ حبقوق
 ۵۱ ،۳۱ ۹: ۹ زکریا
 ۹۹ ،۳۱ ،۳ ۹: ۱۴ زکریا
 ۳۳ ۱0-۸: ۳ مالکی
 ۴۹ ۳:۱۱ مالکی

 ۷۸ ۴: ۶ متی
 ۹۱ ۶: ۲ متی
 ۶0 ۹: ۳ متی
 ۲0 ،۲ ۱۵-۱۴: ۶ متی
 ۸۱ ،۶۴ ۳۳-۳۱: ۶ متی
 ۹۵ ۱۱-۷: ۷ متی
 ۲0 ۲: ۹ متی
 ۷۶ ۹:۳۶ متی
 ۳۱ ۳0-۲۸: ۱۱ متی
 ۹0 ،۵۷ ،۳۳ ۳0-۲۹: ۱0 متی
 ۳۳ ۱۲:۳۶ متی
 ۷۹ ۱۴:۱۴ متی
 ۱۶ ۱۹:۱۷ متی
 ۳۱ ۴: ۲۱ متی
 ۳۶ ۱۹:۲۶ متی
 ۳۱ ۱۱-۱: ۲۱ متی
 ۶۱ ،۲۵ ۲۳:۱۲ متی
 ۳۵ ۲۵:۳۱ متی
 ۴۱ ۲۸:۱۸ متی
 ۶۵ ۲0-۱۸: ۲۸ متی

 ۲۱ ۱۲-۱0: ۲ مرقس
 ۵ ۷: ۵ مرقس
 ۷۹ ۲: ۸ عنوان به مرقس
 ۳ ۳0-۲۹: ۱۲ مرقس

 ۷0 ،۴۳ ۳۵ و ۱:۳۲ لوقا

 

 
 



f 

 ۹۱ ۱:۳۳ لوقا
 ۴۵ ،۸ ۴۹-۴۶ و ۱:۳۵ لوقا
 ۸0 ۷۹-۷۶: ۱ لوقا
 ۲۱ ،۲0 ۲۱-۱۹: ۵ لوقا
 ۷ ۹:۴۳ لوقا
 ۶۷ ۵: ۱۲ لوقا
 ۹۷ ۱۲-۱۱: ۱۲ لوقا
 ۷۵ ،۷۲ ۱۱: ۱۴ لوقا
 ۶۸ ۸-۷: ۱۸ لوقا
 ۱۹ ۲۴:۴۵ لوقا

 ۱۱ ۳-۱: ۱ یوحنا
 ۳۴ ۴: ۱ یوحنا
 ۳۷ ۱۱: ۲ یُوحنا
 ۹۴ ۱۶: ۳ یوحنا
 ۵۸ ۲۱: ۵ یوحنا
 ۲۷ ۲۲: ۵ یوحنا
 ۴۷ ۲۳: ۵ یوحنا
 ۵۸ ،۹ ۲۹-۲۱: ۵ یُوحنا
 ۲۷ ۳۲: ۵ یوحنا
 ۵۸ ،۳۴ ۲۶: ۵ یوحنا
 ۸۱ ۶:۳۵ یُوحنا
 ۳۴ ۶:۵۱ یُوحنا
 ۱۵ ۷:۴۶ یُوحنا
 ۷۴ ۱۲: ۸ یوحنا
 ۴۷ ۸:۵۴ یُوحنا
 ۷۴ ۵: ۹ یوحنا
 ۸۵ ۹:۳۱ یُوحنا
 ۱۹ ۱۱-۷: ۱0 یُوحنا
 ۱۶ ،۱۳ ۱0:۱0 یُوحنا
 ۳۵ ۱0:۱۶ یُوحنا
 ۲۶ ۱0:۲۸ یُوحنا
 ۸۹ ۱0:۳0 یُوحنا
 ۵۸ ۱۱:۲۵ یُوحنا
 ۶۱ ۱۲:۲۶ یُوحنا
 ۲۹ ،۲۴ ۱۷ و ۶: ۱۴ یوحنا
 ۸۹ ۹: ۱۴ یُوحنا
 ۶۲ ۱۴-۱۳: ۱۴ یُوحنا
 ۹۴ ۱۵:۱۲ یُوحنا
 ۹۷ ۱۵:۱۵ یُوحنا
 ۸0 ،۲۴ ۱۶:۱۳ یُوحنا
 ۷۸ ۱۶:۳0 یُوحنا
 ۴0 ۱۶:۳۳ یُوحنا
 ۸۹ ۳: ۱۷ یُوحنا
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 ۴۲ ۵: ۱۷ یُوحنا
 ۵۱ ۱۸:۳۶ یُوحنا
 ۶ ۲۱:۱۷ یُوحنا
 ۲۳ ۲۴: ۱ اعمال
 ۴۵ ۲۷: ۲ اعمال
 ۹۹ ۲:۳۶ اعمال
 ۳۴ و ۱ ۱۵-۱۴: ۳ اعمال
 ۲ ۱۹: ۳ اعمال
 ۷۳ ۳:۲۶ اعمال
 ۱۹ ۱۲: ۴ اعمال
 ۳۶ ۷:۲۲ اعمال
 ۷0 ۷:۴۸ اعمال
 ۱ ۷:۵۲ اعمال
 ۵0 ۷:۵۵ اعمال
 ۵۹ ۱0:۳۵ اعمال
 ۲۷ ۴۲-۳۹: ۱0 اعمال
 ۸۸ ۱0:۴۳ اعمال
 ۴۹ ۷-۶: ۱۶ اعمال
 ۹ ۸: ۲۶ اعمال
 ۹۹ ۲۶:۱۵ اعمال

 ۹۸ و ۸۳ ،۳۹ ،۲0: ۱ رومیان
 ۸۲ ،۳۱ ،۱۶ ۴: ۲ رومیان
 ۲۹ ۴: ۳ رومیان
 ۳ ۳0-۲۹: ۳ رومیان
 ۳۳ ۱۲۱: ۴ رومیان
 ۹۲ ۱۷: ۸ رومیان
 ۹۱ ۲۹: ۸ رومیان
 ۷۶ ۱۵: ۹ رومیان
 ۶۹ ۲0: ۹ رومیان
 ۴۶ ۲۲: ۹ رومیان
 ۱۷ ۲۲: ۱۱ رومیان
 ۱۳ ۱۱:۳۳ رومیان
 ۶۸ ۱۲:۱۹ رومیان
 ۳۳ ۱۲: ۱۴ رومیان

 ۲۸ ۲۵: ۱ قرنتیان ۱
 ۵0 ۸: ۲ قرنتیان ۱
 ۸۷ ۸: ۳ قرنتیان ۱
 ۵۲ ۱۱: ۳ قرنتیان ۱
 ۷۱ ۴: ۱۳ قرنتیان ۱
 ۸۴ ۱۴:۳۳ قرنتیان ۱
 ۹۲ ۱۵:۲۸ قرنتیان ۱
 ۳۳ ۵:۱0 قرنتیان ۲
 ۳۶ ۱۴: ۵ قرنتیان ۲
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 ۱۵ ۱۷: ۵ قرنتیان ۲
 ۲۲ ۹: ۸ قرنتیان ۲
 ۵۵ ۱۱-۱0: ۹ قرنتیان ۲

 ۷۷ ،۲۲ ۷-۴: ۲ افسسیان
 ۸۴ ۲:۱۴ افسسیان
 ۵۴ ۹-۸: ۳ افسسیان
 ۳۱ ۸-۵: ۲ فیلیپیان
 ۴۳ ۲:۱0 فیلیپیان
 ۸۱ ،۶۴ ،۵۵ ۱۹: ۴ فیلیپیان

 ۹۳ ،۹۲ ۱۶-۱۵: ۱ کولسیان
 ۲۸ ۳-۲: ۲ کولسیان

 ۶۸ ،۴0 ۸: ۱ تسالونیکیان ۱
 ۵۳ ۷-۶: ۲ تسالونیکیان ۲
 ۸۴ ۳:۱۶ تسالنیکیوں ۲
 ۵۱ ،۴۸ ،۱۴ ۱۷: ۱ تیموتی ۱
 ۱۹ ،۳ ۶-۵: ۲ تیموتی ۱
 ۶۵ ،۵۵ ،۵۱ ،۴۲ ،۱۴ ۱۶-۱۴: ۶ تیموتی ۱
 ۸۳ ۱:۱۷ تیموتی ۲
 ۶۶ ۲:۱۳ تیموتی ۲
 ۵۲ ۱۹: ۲ تیموتی ۲
 ۵۶ ۴:۱۸ تیموتی ۲

 ۴۶ ۱۱: ۲ تیتوس
 ۹۲ ،۴۲ ،۱۱ ۲-۱: ۱ عبرانیان
 ۸۳ ۳: ۱ عبرانیان
 ۹0 ،۱۲ ،۶ ۱۳: ۴ عبرانیان
 ۷۹ ۲: ۵ عبرانیان
 ۷۳ ۱۴ و ۷: ۶ عبرانیان
 ۸۷ ۶:۱0 عبرانیان
 ۶۳ ۶:۲0 عبرانیان
 ۹۹ ۱: ۸ عبرانیان
 ۱0 ۱۲-۱: ۱0 عبرانیان
 ۶۶ ۱0:۲۳ عبرانیان
 ۴0 ۱0:۳0 عبرانیان
 ۸۷ ۶: ۱۱ عبرانیان
 ۶۶ ۲: ۱۲ عبرانیان
 ۲۷ ۱۲:۲۴ عبرانیان
 ۱0 ۸: ۱۳ عبرانیان
 ۳۲ ۱۳:۱۵ عبرانیان

 ۹۵ ،۴۴ ،۱۶ ۵: ۱ جیمز
 ۷۵ ۹: ۱ جیمز
 ۷۴ ،۵۲ ۱۷: ۱ جیمز
 ۳ ۱۹: ۲ جیمز
 ۵۹ ۱۷: ۳ جیمز
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 ۷۲ ،۷۱ ۶: ۴ جیمز
 ۴۹ ۵:۱۷ جیمز

 ۲۶ ۵-۳: ۱ پیتر ۱
 ۵۴ ۱۹: ۴ پیتر ۱
 ۳۸ ۲:۱۶ پیتر ۲
 ۸۲ ،۵۳ ،۴۶ ۹: ۳ پیتر ۲
 ۷۴ ۵: ۱ یوحنا ۱
 ۲0 ۹: ۱ یوحنا ۱
 ۹۶ ۱: ۲ یوحنا ۱
 ۲۳ ۳: ۳ یوحنا ۱
 ۷۸ ،۲۳ ،۶ ۲0: ۳ یوحنا ۱
 ۶۲ ۳:۲۲ یوحنا ۱
 ۹۴ ۱۶ و ۸-۷: ۴ یوحنا ۱
 ۸۶ ۹: ۵ یوحنا ۱
 ۸۵ ،۶۲ ۱۵-۱۴: ۵ یوحنا ۱

 ۲۸ ۲۵: ۱ جود
 ۹۴ ۵: ۱ مکاشفه

 ۴ ۱۱ و ۸: ۱ وحی
 ۶۷ ،۱۸ ۱۸-۱۷: ۱ وحی

 ۱۸ ،۴ ۸: ۲ مکاشفه
 ۱۹ ۸-۷: ۳ مکاشفه
 ۵۴ ،۴۷ ،۳0 ۴:۱۱ مکاشفه
 ۹۹ ۵:۱۲ انجیل

 ۳۲ ۵:۱۳ مکاشفه
 ۵۷ ۸: ۱۳ مکاشفه

 ۳۲ ۵: ۱۹ وحی
 ۶۶ ۱۹:۱۱ مکاشفه

 ۴۱ ،۳۹ ۶: ۱۹ وحی
 ۲۷ ۱۹:۱۱ مکاشفه

 ۵۷ ۲0:۱۵ وحی
 ۸۷ ۲۲:۱۲ مکاشفه
 ۱۸ ،۴ ۲۲:۱۳ مکاشفه
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 شده ذکر مراجع فهرست
 قرآن از

 
 ۷۶ ۱: ۱ فتیح

 ۸۸ ۲:۳۷ البقره
 ۹۳ ۱۱۵: ۲ البقره
 ۲۸ ۱۲۹: ۲ البقره
 ۷۹ ۱۴۳: ۲ البقره
 ۶ ۲۱۵: ۲ البقره
 ۳۴ ،۳۱ ۲۲۵: ۲ البقره
 ۳۸ ۲۴۵: ۲ البقره
 ۷ ،۵ ۲۵۵: ۲ البقره
 ۳۲ ،۲۲ ۲۶۷: ۲ البقره

 ۴۲ ۲: ۳ ال عمران
 ۳۵ ۹: ۳ ال عمران
 ۵۹ ۳:۱۸ ال عمران
 ۷۲ ،۶۱ ،۴۸ ۳:۲۶ ال عمران

 ۶۴ ۴:۸۵ نازی
 ۳۳ ۴:۸۶ نازی
 ۵۵ ۱۳۱: ۴ نیسا

 ۸۶ ،۷۸ ۱۱۷ :۵ المائده
 ۸۵ ۶:۱۳ انعام
 ۷۵ ۶:۸۳ انعام
 ۹۶ ،۴۶ ،۱۵ ۱0۳-۱0۱: ۶ انعام
 ۱ ۱۱۵: ۶ انعام

 ۹۷ ۱۹۶ :۷ االعراف
 ۲۱ ۸:۶۹ انفال
 ۶۲ ۱۱:۶۱ حدی
 ۴۱ ۱۱:۶۶ هفتم
 ۵0 ۱۱:۷۳ هود
 ۹۴ ۱۱:۹0 هاد

 ۷۷ ۱۲:۶۴ یوسف
 ۷0 ۹ :۱۳ ال راعد

 ۹۱ ۱۳:۱۱ راد
 ۵۳ ۴۲ و ۱۴:۱۹ ابراهیم
 ۶۷ ۱۵:۲۳ هجری

 ۶۳ ۱۶:۶۱ ناهل
 ۸0 ۱۸:۱0 کاف
 ۹۲ ۱۹:۴0 مریم

 ۱0 ۲0:۷۳ ال طہ
 ۲0 ۲0:۸۲ ال طہ

 ۴۳ ۲۲:۶۲ حج
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 ۹ ۷: ۲۲ حاج
 ۲۴ ۲۲:۵۴ حج
 ۲ ۲۲:۶0 حج
 ۷۴ ۲۴:۳۵ نور
 ۴۴ ۲۷:۴0 نمل
 ۵۸ ۵: ۳0 رام
 ۷۳ ۳0:۳۷ رام

 ۶۸ ۳۲:۲۲ السجده
 ۲۳ ۳۳:۳۴ احزاب

 ۲۶ ۳۴:۲۱ السبا
 ۱۹ ۳۴:۲۶ السبا
 ۸۷ ،۳۹ ۴۴ و ۳۴ ،۳۵:۳0 فاطر
 ۵۷ ۳۶:۱۲ سین یان

 ۹۵ ۳۸:۳۵ غمگین
 ۸۹ ۳۸:۶۵ غمگین
 ۴0 ۴0:۱۶ المومن
 ۱۳ ۴۲:۱۲ شارع

 ۱۷ ۴۸:۱۱ فاطری
 ۸۱ ،۵۲ ۵۱:۵۸ داریات

 ۱۶ ۵۲:۲۸ تور
 ۶۵ ۵۴:۴۲ القمر

 ۹۹ ،۳۷ ۵۵:۲۷ رحمان
 ۹۹ ۵۵:۷۸ رحمان
 ۲۵ ۳-۱: ۵۶ واکس
 ۹۸ ،۱۸ ،۱۴ ،۴ ۳: ۵۷ حدید
 ۷۱ ۵۷:۲۳ هادي

 ۱۲ ۱ :۵۸ المجدلہ
 ۸۴ ،۷۱ ،۶۶ ،۵۶ ،۵۱ ،۳۶ ۵۹:۲۳ حشره
 ۳0 ۵۹:۲۴ حشره
 ۴۵ ۱: ۶۲ جومو
 ۶۹ ۳: ۶۷ مولک

 ۲۹ ۱ :۶۹ ال حاقہ
 ۶0 ،۵۴ ۸۵:۱۳ بوروج
 ۴۷ ۸۵:۱۵ بوریج

 ۲۷ ۸: ۹۵ قلع
 ۸۳ ،۳ ۲-۱: ۱۱۲ آخالس
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 درباره نویسنده
  

در کالیفرنیا متولد شد و در شهر بیکرزفیلد بزرگ شد. او در  ۱۹۵۱دانیل ویکیوار در سال 
 از دبیرستان غرب فارغ التحصیل شد.  ۱۹۶۹سال 

  
به ارتش ایاالت متحده پیوست. در حالی که در ارتش او به  ۱۹۷۳-۱۹۷۰او در سالهای 

 عنوان یک پزشک، تفنگدار و یک بریت سبز آموزش دیده بود و به عنوان مبارزه با پزشکی
 در ویتنام خدمت کرد. 

  
 ۱۹۷۴سال تحصیل در کالج بیکرزفیلد تحصیل کرده و با مدرک لیسانس در سال  ۲او در 

 فارغ التحصیل شد. 

  
سال کتاب مقدس، عبری و یونانی را در دانشکده ملتمهام در کتاب مقدس مطالعه کرد و در  ۳او 

 با کارشناسی در الهیات فارغ التحصیل شد.  ۱۹۷۷سال 

  
او کتاب مقدس را در مدرسه تکالیف کلمبیا کتاب مقدس و مأموریت ها در کلمبیا کارولینای جنوبی 

 ناسی در کتاب مقدس فارغ التحصیل شد. با مقطع کارش ۱۹۸۳مطالعه کرد و در سال

  
( در دانشگاه واشنگتن در SILسیلاو زبانشناسی را از طریق موسسه زبانشناسی تابستانی )

 ؛ دانشگاه اوکالهما در۱۹۷۸-۱۹۷۷مطالعه کرد. دانشگاه تگزاس در آرلینگتون،  ۱۹۷۶سیاتل، 
نشگاه اقیانوس آرام، لس او مدرک کارشناسی ارشد زبان شناسی در دا ۔۱۹۸۰۔ ۱۹۷۹نورمن

 را به پایان رساند.  ۱۹۸۷آنجلس، کالیفرنیا در سال 

  
او یک سال تحصیالت دکتری در اسالمگرا در دانشگاه آنکارا در گروه الهیات اسالمی به عنوان 

 انجام داد.  ۱۹۹۶-۱۹۹۵دانشجوی مهمان حسابرسی سالهای 

  
پسر است: درک یکتا، اندرو نادیر و پیتر کان. آنها  ۳ازدواج کرده و پدر  دیوری دانیل با

سال به عنوان مامورین کلیسا در ترکیه مشغول به کار بوده و در حال حاضر در  ۳۰بیش از 

 جمهوری ترکیه قبرس شمالی اقامت دارند. 
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 :از شده مقدس گرفته کتاب از شده نقل آیات
 

 مقدس کتاب جیمز پادشاه
https://www.wordproject.org/bibles/fa/ 

 
 :از شده گرفته قرآن از شده نقل آیات

 
https://quranenc.com/ur/browse/persian_

ih 
 

 وب سایت نویسنده:
danwickwire.com 

  
 پست الکترونیکی نویسنده:

danwickwire@gmail.com 
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 یادداشت

 


