خدا کے  ۹۹نام:
اسمائے ُحسنہ
قرآن میں
اور بائبل میں

دان ویکوایر
۲0۱۷

f

اسمائے ال حسنہ
۱۔ ایل ایلل )۹ ۲( :بس
۲۔ االفوا )۷۲( :پروردگار
۳۔ الہاد )۶7( :ایک
۴۔ الہیر )7۴( :آخری
۵۔ ایل علی )۳۶( :سب سے زیادہ
۶۔ ال الیمم )۱۹( :عموما
7۔ االزم )۳۳( :مغرب
۷۔ الزیز )۷( :زبردست
۹۔ البتہ )۴۹( :زندہ کرنے واال
۱۰۔ الکاکی )۹۶( :ابدی
۱۱۔ االری )۱۲( :سازش
۱۲۔ ایل بصیر )۲7( :سیور
۱۳۔ الیس باسط( )۲۱اضافہ
۱۴۔ البلن )7۶( :پوشیدہ
۱۵۔ الی بدی )۹۵( :تخلیق
۱۶۔ الیری )7۹( :بہتر
۱7۔ اد -درار )۹۱( :منسلک
۱۷۔ ایل ایول )7۳( :سب سے پہلے
۱۹۔ الفتہ )۱۷( :اوپنر
۲۰۔ الغفار )۱۴( :بخشش
۲۱۔ الغفور )۳۴( :بخشنے واال
۲۲۔ ایل -گھانی )۷۷( :امیر
۲۳۔ ایل حبیب )۳۱( :احتیاط
۲۴۔ الہادی )۹۴( :گائیڈ
۲۵۔ ال حفص )۲۲( :ابلیس
۲۶۔ الفی حافظ )۳۷( :پریسرور
۲7۔ ال حکیم )۲۷( :جج
۲۷۔ ال حکیم )۴۶( :حکمت واال
۲۹۔ الکحک )۵۱( :سچ
۳۰۔ االلیک )۱۱( :خالق
۳۱۔ ال حلیم )۳۲( :فاروبیرنگ
۳۲۔ ایل حمید )۵۶( :قابل اطمینان
۳۳۔ ایل -حسیب )۴۰( :آڈیٹر

f

۳۴۔ الیحی )۶۲( :لونگ
۳۵۔ ایل جامی )۷7( :اجتماعی
۳۶۔ ایل جبار )۹( :کمپیلر
۳7۔ ایل جیل )۴۱( :شاندار
۳۷۔ ال کباب )۲۰( :منسلک
۳۹۔ ایل -کدیر )۶۹( :عدم اطمینان
۴۰۔ الکھھر )۱۵( :ڈومینٹر
۴۱۔ الکوی )۵۳( :مضبوط
۴۲۔ ال کیمیوم )۶۳( :خود مختص
۴۳۔ ایل -کشمیر )۳7( :سب سے بڑا
۴۴۔ ایل کیریم )۴۲( :جنون
۴۵۔ الکدوس )۴( :مقدس
۴۶۔ اللطیف )۳۰( :ٹھیک ٹھیک
۴7۔ الجمع )۶۵( :معزز
۴۷۔ ملک الملک )۷۴( :مالک سب کچھ
۴۹۔ المنانی )۹۰( :پچھال مرکز
۵۰۔ ال ماجد )۴۷( :شاندار
۵۱۔ ایل میلک )۳( :بادشاہ
۵۲۔ ال -میٹن )۵۴( :فرم
۵۳۔ المُخرقر( )7دیری کرنے واال
۵۴۔ البیبی )۵۷( :پیداکار
۵۵۔ الغنیانی )۷۹( :بڑھوتری
۵۶۔ المیحین )7( :محافظ
۵7۔ ال -محسن )۵7( :گنتیر
۵۷۔ ایل -محی )۶۰( :زندگی بخش
۵۹۔ الکسیت )۷۶( :برابر
۶۰۔ ال مُوائید( )۵۹بحال
۶۱۔ ال مُویز( )۲۴ہاتھیار
۶۲۔ ال مُجیب ( )۴۴جواب دہندہ
۶۳۔ ال مکدیم )7۱( :تیزی کرنے واال
۶۴۔ الکک )۳۹( :پائیدار
۶۵۔ ال مک مختیر )7۰( :غالب
۶۶۔ المامین )۶( :مومنین

f

۶7۔ ایل امت )۶۱( :موتگور
۶۷۔ ایل -مونٹیکم )۷۱( :مسافر
۶۹۔ ایل موسیواز )۱۳( :ڈیزائنر
7۰۔ التوتالی )7۷( :بلند
7۱۔ الکیکبیر )۱۰( :فخر
7۲۔ االزل )۲۵( :ہلمر
7۳۔ این -نفی )۹۲( :مبارک ہو
7۴۔ این -نور )۹۳( :روشنی
7۵۔ یر رفی )۲۳( :عامل
7۶۔ یر رحیم )۲( :رحم کرنے واال
77۔ ایر الرحمن )۱( :شفقت واال
7۷۔ الکاکب )۴۳( :نگرانی
7۹۔ ایر -راف )۷۳( :قسم
۷۰۔ یری ریزہڈ )۹۷( :آرتھوڈوکس
۷۱۔ ایر -ریجک )۱7( :فراہم کنندہ
۷۲۔ ایس صبور )۹۹( :مریض
۷۳۔ ایس سامع )۶۷( :ابدی
۷۵۔ ایس سلیم )۵( :امن
۷۴۔ ایسسی )۲۶( :سنا
۷۶۔ عش شید )۵۰( :گواہ
۷7۔ ایسشک )۳۵( :شکر گزار
۷۷۔ اتروسبب )۷۰( :پس منظر
۷۹۔ الواہد )۶۶( :منفرد
دعوی کرنے واال
۹۰۔ ایل -وجد)۶۴( :
ٰ
۹۱۔ االاللی )77( :گورنر
۹۲۔ االریس )۹7( :انفرادیٹر
۹۳۔ االسالمی )۴۵( :ناممکن
۹۴۔ ایل ویدود )۴7( :پیارا
۹۵۔ ال  -گاڑی )۱۶( :بینیور
۹۶۔ الیکیل )۵۲( :ایڈوکیٹ
۹7۔ ایل -ویل )۵۵( :گارڈین
۹۷۔ ایز ظہر )7۵( :تحریر
۹۹۔ زول جیل  -وآرام اکرام )۷۵( :مہیا کے رب اور احترام

f

۱۔
العدل)۹ ۲( :
(بس)
(صادق ایک)
جس کا لفظ کامل ہے
سچائی اور انصاف

f

پیدائش  - ۱۷:۲۵کیا پوری دنیا کا جج صحیح نہیں ہے؟
زبور  - ۴ :۳۲وہ راک ہے ،اس کا کام کامل ہے۔ کیونکہ اس کے تمام طریقوں کا فیصلہ
ہے :حق کا خدا اور بے گناہ کے بغیر ،وہ صحیح اور صحیح ہے۔
زبور  - ۶ :۱۰۳خداوند مظلوم افراد کے لئے راستبازی اور فیصلہ کرتا ہے۔
یسعیاہ  - ۴۵:۲۱یسوع میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے؛ خدا اور نجات دہندہ صرف میرے
سوا کوئی بھی نہیں ہے۔
یسعیاہ  - ۶ :۵۱لیکن میری نجات ہمیشہ کے لئے رہیں گی ،اور میرا راست باز ختم نہ ہو
جائے گا۔
یرمیاہ  - ۶ :۲۳یہ اس کا نام ہے جس کے ذریعہ اسے بالیا جائے گا ،رب ہمارے
راستبازی۔
اعمال ۱۴ - ۱۵- ۱۴ :۳۔ لیکن تم نے مقدس اور جھوٹ کو مسترد کیا اور آپ کو ایک قاتل
عطا کیا۔ ۱۵۔ اور امیر کی زندگی کو قتل کر دیا جسے خدا نے مقتولوں سے اٹھایا ہے۔ ہم
کہاں گواہ ہیں
اعمال  - 7:۵۲نبیوں میں سے کون سا آپ کے باپ دادا پر ظلم نہیں ہوا؟ اور انہوں نے ان
کو قتل کیا ہے جس نے پہلے ہی ایک ہی آنے والے کے آنے سے پہلے ہی دیکھا تھا۔ جن
میں تم ابھی خاندانی اور قاتل ہیں
------------------------------------------------ - ۱۱۵ :۶اور آپ کے رب کا کالم سچ اور انصاف میں پورا ہو چکا ہے۔ کوئی بھی اس
کی باتوں کو تبدیل نہیں کرسکتا اور وہ سننے واال اور جاننے واال ہے
عیسی  ۲۹ :7اور ۲۹ - ۱۷۱۔ کہہ دو کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے ۔۔۔ ۱۷۱۔
اور ہم نے ان لوگوں میں سے ایک ایسا گروہ ہے جسے سچائی کی طرف سے ہدایت دی
جاتی ہے اور اس طرح انصاف قائم کرتا ہے۔
معلم  - ۴۰:۲۰ہللا قادر مطلق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش  ۱۰:۱7اور ۲۴:۱۶؛ زبور ۹ :۱۹؛ یرمیاہ ۳۳:۱۶؛ یوحنا ۱7:۲۵؛ اعمال ۲۲:۱۴؛
 ۲تیمتیس  / ۷ :۴اینام ۶:۹۲؛ النحل ۹۰:۱۶؛

۲
ایل افوا)۷۲( :
(پروردگار)
جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے
زبور ۲ - ۳-۲ :۱۰۳۔ میری جان کی تعریف کرو ،اور اپنے تمام فوائد کو بھول نہیں۔ ۳۔
جو آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آپ کی تمام بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔
یسعیاہ  - ۴۳:۲۵میں ،میں بھی ،میں وہی ہوں جو تیرے قصوروں کو f
اپنے لئے نکالتا ہے،
اور اپنے گناہوں کو یاد نہیں کریں گے۔
یرمیاہ  - ۱ :۵یروشلیم کی گلیوں کے ذریعے چل کر اور چالئیں ،اور دیکھو ،اور دیکھو،
اور اگر آپ کسی آدمی کو تالش کر سکتے ہیں ،تو اس پر عمل کرنے والے کسی کو تالش
کر سکتے ہیں۔ ؛ اور میں اسے معاف کروں گا۔
مکاہ  - 7:۱۷آپ کی طرح خدا کون ہے ،جو گناہ کی معافی کرتا ہے ،اور اس کی ورثہ
کے باقی حصوں کے خالف گزرتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لئے اپنا غصہ نہیں رکھتا ،کیونکہ
وہ رحم میں خوش ہے۔
مٹھی ۱۴ - ۱۵- ۱۴ :۶۔ اگر تم مردوں کو ان کے قصوروں کو معاف کر دو گے تو تمہارا
آسمانی والد بھی آپ کو بخشش دے گا۔ ۱۵۔ لیکن اگر آپ ان کے قصوروں کو معاف نہ
کریں گے تو آپ کے والد آپ کے قصور معاف نہیں کریں گے۔
اعمال  - ۹ ۱ :۳لہذا توبہ کرو ،اور تبدیل کرو ،کہ آپ کے گناہوں کو بالیا جا سکتا ہے،
جب تازگی کے وقت رب کی موجودگی سے آئیں گے؛
افسیوں  - ۴:۳۲اور تم ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہو گے ،سجدہ کرو ،ایک دوسرے
کو معاف کر دو ،یہاں تک کہ جیسا کہ خدا کے لئے خدا نے آپ کو بخش دیا ہے۔
 ۱یوحنا  - ۹ :۱اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ،تو وہ وفادار ہے اور صرف
ہمارے گناہوں کو بخشنے اور ہمیں بے گناہ سے پاک کرنے کے لئے۔
------------------------------------------------حج  - ۲۲:۶۰یہ [تو ہے]۔ اور جو شخص اس کے برابر ہو اس کے برابر (بے انصافی) کا
سامنا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ نقصان پہنچے اور پھر سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
بےشک ہللا معاف کرنے واال اور بخشنے واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
نحمیاہ ۹:۱7؛ یسعیاہ ۵۵7؛ یرمیاہ ۷ :۳۳؛ ُکلسیوں ۳:۱۳۔

۳
الہاد)۶7( :
(ایک)
جس کے عالوہ کوئی اور نہیں ہے
پیدائش  - ۴ :۶اے اسرائیل ،اے خداوند ہمارے خدا ایک خداوند ہے۔
زکریاہ  - ۹ :۱۴اور خداوند سب زمین پر بادشاہی ہو گا اس دن ایک خداوند اور اس کا نام
f
ایک ہی ہوگا۔
رومیوں ۲۹ - ۳۰- ۲۹ :۳۔ کیا یہ صرف یہودیوں کا خدا ہے؟ کیا وہ بھی غیر قوموں میں
سے نہیں ہے؟ جی ہاں ،غیر قوموں میں سے بھی۳۰ :۔ یہ ایک خدا ہے ،جو عقیدے کے
ذریعے ایمان کی طرف سے مستحکم اور غیر جانبدار کا حق ہے۔
مرقس ۲۹ - ۳۰- ۲۹ :۱۲۔ اور یسوع نے اس سے جواب دیا" ،سب اسرائیل کا پہال حکم
ہے ،اے اسرائیل ! خداوند ہمارے خدا ایک خدا ہے۔ ۳۰۔ اور تم اپنے خدا کے دل سے اپنے
دل ،اور اپنی جان کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری طاقت سے محبت رکھو۔
یہ پہال حکم ہے۔
 ۱تیمتھیس ۵ - ۶- ۵ :۲۔ کیونکہ خدا اور مرد ،مسیح یسوع مسیح کے درمیان ایک خدا ہے،
اور ایک ثالث ہے۔ ۶۔ جس نے خود کو ایک بار پھر گواہی دے دی ہے۔
یعقوب  - ۹ ۱ :۲آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک خدا ہے۔ تم اچھے کام کرتے ہو :شیطان بھی
ایمان رکھتے ہیں اور غمگین ہیں۔
------------------------------------------------النساء  - ۱ :۱۱۲کہو" ،وہ ہللا ہے[ ،کون ہے]۔
البقرہ  - ۲۵۵ :۲ہللا  -اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،کبھی زندہ رہنے واال ،سب کے سب
سے اوپر ۔۔۔
مایوس  - ۵:7۳کوئی معبود نہیں ،سوا ایک خدا۔
نہال ۱۶؛  ۲۲اور ۲۲ - ۵۱۔ تمہارا خدا ایک خدا ہے ۔۔۔ ۵۱۔ اور ہللا نے کہا ہے کہ" ،اپنے
آپ کو دو معبودوں کے لۓ نہ لے لو ،وہ صرف ایک ہی خدا ہے ،لہذا مجھ سے ڈر۔"
صدی  - ۳۷:۶۵کہو ،اے اے محمد" ،میں صرف ایک انتباہ ہوں ،اور ہللا کے سوا کوئی
معبود نہیں۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
پیدائش  ۳۵:۴اور ۳۹؛ ۳۹:۳۲؛  ۲سموئیل ۲۲:7؛ یسعیاہ ۱۱- ۱۰ :۴۳؛  ۱کرنتھیوں -۴ :۷
۶؛ گلتیوں ۲۰:۳؛ افسیوں ۶ :۴۔

۴
الہیر)7۴( :
(آخری)
بغیر ختم
یسعیاہ  ۶ :۴۴اور  - ۶ - ۱۰یہوداہ کا بادشاہ یہوواہ خدا کا فرمان ہے ،اور اس کے مالکوں
کے خداوند کو نجات دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے ہوں ،اور میں آخری ہوں۔ اور میرے سوا
کوئی خدا نہیں ہے۔ ۱۰۔ شروع سے آخر تک ،اور قدیم زمانوں سے جو fچیزیں ابھی تک
نہیں کی جاتی ہیں ،کہہ رہے ہو ،میرے مشورہ کھڑے ہو جائیں گے ،اور میں اپنی پوری
خوشی میں ہوں= :
یسعیاہ  - ۴۷:۱۲اے یعقوب اور اسرائیل ،میری طرف سے میری بات سن۔ میں وہ ہوں میں
سب سے پہلے ہوں ،میں بھی آخری ہوں۔
عبرانیوں  - ۳ :7باپ کے بغیر بغیر ،ماں کے بغیر ،بغیر نسل ،نہ ہی دن کی شروعات
ہوتی ہے ،نہ ہی زندگی کا خاتمہ؛ لیکن خدا کے فرزند کی طرح بنایا۔ ایک کاہن ہمیشہ
مسلسل رہتا ہے۔
مکاشفہ  ۷ :۱اور ۷ - ۱۱۔ میں الفا اور اومیگا ہوں ،پیدائش اور اختتام ،رب فرماتا ہے ،جو
ہے ،اور کون تھا ،اور جو کہ غالبا ہے۔ ۱۱۔ اور جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے
پاؤں پر مر گیا۔ اور اس نے اپنا دائیں ہاتھ مجھ پر رکھ کر مجھ سے کہا ،خوف نہ کرو۔
میں سب سے پہلے اور آخری ہوں:
مکاشفہ  - ۷ :۲اور سمیرنا میں چرچ کے فرشتہ کو لکھتے ہیں۔ یہ چیزیں سب سے پہلے
اور آخری کہتے ہیں جو مر گیا اور زندہ ہے۔
مکاشفہ  - ۲۲:۱۳میں الفا اور اومیگا ہوں ،آغاز اور اختتام ،پہال اور آخری۔
------------------------------------------------رحمان ۲۶ - ۲7- ۲۶ :۵۵۔ جو کچھ زمین پر ہے  ۲7سے گزر جائے گا۔ اور آپ کے رب
کا سامنا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ،عظمت و جالل سے بھرا ہوا ہے۔
حدیث  - ۳ :۵7وہ سب سے پہلے اور آخری ہے ،ہمدردی اور دلیل ،اور وہ سب چیزیں
جاننے واال ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
کلیسیا ۷ :7؛ یسعیاہ ۴ :۴۱؛ مکاشفہ ۱۷- ۱7 :۱؛  7- ۶ :۲۱اور  ۹اور ۲۲:۱۳۔

۵
ال علی)۳۶( :
(بلند ترین)
اعلی ترین ایک)
(افضل اور
ٰ
(سب سے زیادہ)
جو بلند اور طاقتور ہے

f

پیدائش  ۲۲ - ۲۲- ۱۷ :۱۴لیکن ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا" ،میں نے اٹھایا ہے،
میں نے خداوند کے لئے حلف اٹھایا ہے ،سب سے زیادہ خدا ،آسمان اور زمین کا خالق،
گنتی  - ۲۴:۱۶اس نے کہا ہے ،جس نے خدا کے الفاظ کو سنا ،اور سب سے بلند علم کے
بارے میں جان لیا ،جس نے ہللا کے نزدیک دیکھا ،اس کے اندھیرے میں گر گیا ،لیکن
آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔
پیدائش  - ۷ :۳۲جب اقوام کے بیٹوں کو الگ کر دیا تو ان کی وراثت میں سب سے زیادہ
تقسیم کیا گیا جب اس نے اسرائیلیوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی حد مقرر کی۔
 ۱تواریخ  - ۱۱:۲۹اے خداوند ! تیری عظمت ،طاقت ،جالل ،فتح ،اور عظمت ہے کیونکہ
جو آسمان اور زمین میں ہے وہ تیرا ہے۔ اے رب ،بادشاہی تیرے اوپر ہے ،اور تم سب
سے اوپر سر کے طور پر بلند ہو۔
زبور  - ۷ :۹۲اے خداوند ! تم سب کو سب سے بڑا اجر ہے۔
مرقس  - 7 :۵آپ سب سے زیادہ خدا کے فرزند عیسی علیہ السالم؟ میں تجھے خدا کی
طرف سے اکٹھا کرتا ہوں ،کہ تم مجھ پر عذاب نہ کرو۔
لوقا  ۳۵ ،۳۲ :۱اور ۳۲ - 7۶۔ وہ عظیم ہوگا ،اور اس کا بیٹا سب سے بلند ترین کہا جائے
گا۳۵ :۔ روح القدس آپ پر آئے گا ،اور سب سے بلند کی طاقت آپ پر بھروسہ کرے گی۔
7۶۔ اور بچہ ،سب سے زیادہ نبی کا نام دیا جائے گا:
------------------------------------------------البقرہ  - ۲۵۵ :۲ہللا  -اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،ہمیشہ زندہ رہتا ہے ،اور وہ سب سے
بڑا ،سب سے بڑا ہے۔
ہاک  - ۲۲:۶۲ہللا سب سے زیادہ بلند ہے ،گرینڈ۔
لوکمان  - ۳۱:۳۰ہللا ،وہ شاندار اور عظیم ہے۔
 - ۳۴:۲۳اور وہ سب سے بلند ہے ،گرینڈ۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۵7:۱۵؛ فلپس ۹ :۲۔
.

۶
االلیمم)۱۹( :
(بدمعاش)
(سب جاننے واال)
جو ہر چیز سے واقف ہے
 ۱سموئیل  - ۳ :۲اتنا زیادہ فخر سے زیادہ بات نہ کرو؛ آپ کے منہ سے پریشان نہ ہونے
دو کیونکہ خداوند علم کا خدا ہے ،اور اس کے اعمال سے وزن اٹھایا f
جاتا ہے۔
زبور  - ۴ :۱۳۹کیونکہ میری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے ،لیکن اے خداوند ،تو یہ پوری
طرح جانتا ہے۔
یرمیاہ  - ۱7:۱۰میں خداوند دل کو تالش کرتا ہوں ،میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں ،یہاں تک
کہ ہر آدمی اپنے طریقوں کے مطابق اور اپنے کاموں کے پھل کے مطابق۔
یوحنا  - ۲۱:۱7خداوند ،آپ سب چیزوں کو جانتا ہے ۔۔۔ یسوع فرماتا ہے ۔۔۔ میری بھیڑوں
کو کھانا کھالنا۔
عبرانیوں  - ۴:۱۳نہ ہی کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی نظر میں ظاہر نہیں ہے۔ لیکن
سب چیزیں ننگے ہیں اور اس کی آنکھیں کھولتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔
 ۱یوحنا  - ۳:۲۰کیونکہ اگر ہمارا دل ہم پر غصہ کرے تو خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور
ہر چیز کو جانتا ہے۔
------------------------------------------------البقرہ  ۹ ۲ :۲اور ۲۹ - ۳۲۔ اس نے تم سب کے لئے زمین پر پیدا کیا۔ پھر اس نے آسمان
پر چڑھایا اور اسے سات آسمانوں میں لے لیا۔ اس کے پاس ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ ۳۲۔
"آپ غالب ہیں ،ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے جو تم نے ہمیں سکھایا ہے ،بیشک یہ وہی
جانتا ہے جو حکمت واال ہے"۔
بیکارا  - ۱۱۵ :۲اور مشرقی اور مغرب کا تعلق خدا ہے۔ لہذا جہاں بھی تم بدل سکتے ہو،
ہللا کی ذات ہے۔ بے شک ہللا سبحانہ وتعالی اور جاننے واال ہے
 ۶:۱۳اور ۱۳ - ۹۶۔ اور اسی کا تعلق اس کا ہے جو رات اور دن کی طرف سے رہتا ہے
اور وہ سننے واال اور جاننے واال ہے ۹۶۔ یہ جاننے واال جاننے واال ہے۔
نور  - ۳۲ :۲۴ہللا سبحانہ وتعالی اور جاننے واال ہے۔
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
 ۲سموئیل ۱۴:۲۰؛ جان ۱۶:۳۰؛ رومیوں ۳۴-۳۳ :۱۱۔

۷
االزم)۳۳( :
(مجازی)
(غالب قابل قبول)
(بے مثال عظیم)
جو اوپر اور سب سے زیادہ طاقتور ہے

f

استثنا  - 7۱:۱۰خداوند کے لئے آپ کا خدا خدا کی خدا ہے اور خداوندوں کا مالک ہے،
عظیم خدا ،طاقتور اور خوفناک ،جو کوئی برتاؤ نہیں کرتا اور رشوت کو قبول نہیں کرتا
ہے۔
 ۱تواریخ  - ۱۱:۲۹اے خداوند ،عظیم ،طاقت ،جالل ،فتح ،اور عظمت ہے۔ کیونکہ جو کچھ
آسمان اور زمین میں ہے وہ تیرا ہے۔ اے رب ،بادشاہی تیرے اوپر ہے ،اور تم سب سے
اوپر سر کے طور پر بلند ہو۔
نحمیاہ " - ۹:۳۲اب ہمارا خدا ،عظیم ،طاقتور ،اور زبردست خدا ،جو عہد اور شفقت کا
حامل رکھتا ہے ،مت کرو کہ تمام مشکالت سے پہلے آپ کو پہلے ہی مشکل نظر آتی ہے،
جو ہم پر آ گیا ہے ۔۔۔
زبور  - ۲ :۴۷حاالت کے لئے خوبصورت ،پوری زمین کی خوشی ،ساؤل پہاڑ ہے ،شمال
کے اطراف ،عظیم بادشاہ کے شہر۔
زبور  - ۱ :۹۱وہ جو کہ سب سے زیادہ خفیہ جگہ میں رہتا ہے ،وہ غالبا غالبا غالبا سارے
جہنم میں رہتا ہے۔
زبور  - ۷ :۹۲لیکن تم ،رب ،ہمیشہ کے لئے سب سے زیادہ فن ہے۔
زبور  - ۳ :۹۵کیونکہ خداوند عظیم خدا ہے ،اور تمام معبودوں کے اوپر عظیم بادشاہ ہے۔
یرمیاہ  - ۳۲:۲7دیکھو ،میں رب ہوں ،سب گوشت کا خدا ہوں۔ کیا میرے لئے کچھ بھی
مشکل ہے؟
لوقا  - ۹ :۹وہ تمام خدا کی قدرت میں حیران کن تھے ۔۔۔ جو کچھ یسوع نے کیا تھا وہ ۔۔۔
------------------------------------------------البقرہ  - ۲۵۵ :۲ہللا  -اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،ہمیشہ زندہ رہنے واال ،سب کا وجود
ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر گزرتی ہے ،اور ان کی حفاظت اس کو ٹائر نہیں
کرتی۔ اور وہ سب سے بڑا ،سب سے بڑا ہے۔
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
نحمیاہ  ۶ :۷زبور 77:۱۳؛ ماالکی ۱:۱۴۔

۸
الیس عزیز)۷( :
(زورآور ،طاقتور)
(وکٹوریہ)
(مضبوط)
جو اس کی زبردست طاقتور ہے
حاکمیت

f

پیدائش  - ۱ :۱7اور جب ابرام نو سالہ اور نو تھا ،تو رب ابرام کو دیکھا اور اس سے کہا،
میں خدا غالب ہوں۔ مجھ سے پہلے چلیں اور کامل ہو جاؤ۔
ایوب  - ۵:۱7دیکھو ،خوش آدمی جسے خدا نے درست کیا ہے ،لہذا آپ کو ہللا تعالی کے
عذاب کو مسترد نہ ہونا۔
زبور  ۲ :۱۳۲اور ۲ - ۷۔ وہ کس طرح خداوند کے پاس آگاہ تھا ،اور یعقوب کے زبردست
خدا سے وعدہ کیا تھا۔ ۷۔ اے رب ،تیرے آرام میں اٹھاؤ۔ تو ،اور تیری طاقت کا صندوق
یسعیاہ  - ۶ :۹ہمارے لئے ایک بچہ پیدا ہوا ہے ،ہمارے لئے ایک بیٹے دیا گیا ہے :اور
حکومت اس کے کندھے پر ہوں گے اور اس کا نام حیرت انگیز ،کونسلر ،طاقتور خدا،
دائمی باپ ،امن۔
یسعیاہ  - ۴۹:۲۶اور میں ان کو کھانا کھالؤں گا جو آپ کو اپنے جسم سے پریشان کرتی
ہے ۔۔۔ اور تمام گوشت جان لیں گے کہ میں تیرے رب کو نجات دہندہ اور تجھے نجات دیتا
ہوں۔ یعقوب کا زبردست۔
لوقا  - ۴ :۱غالبا نے میرے لئے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور اس کا نام مقدس ہے۔
کلیسیا  - ۲:۱۰اور تم اس میں مکمل ہو ،جو تمام پرنسپل اور طاقت کا سربراہ ہے۔
------------------------------------------------نیزا  - ۱۵۷ :۴ہللا نے اسے خود کو اٹھایا۔ اور ہللا غالب اور حکمت واال ہے
توبہ  - ۹:7۱بیشک خدا غالب اور حکمت واال ہے
ہشرا  - ۵۹:۲۳وہ خدا ہے ،جس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ،بادشاہ ،مقدس ،سب سے امن
واال ،ایمان النے واال ،اقوام متحدہ ،غالب میں غالب ،مطابقت واال ،سپریم کورٹ۔ جو کچھ
اس کے ساتھ شریک ہے وہ ہللا تعالی کے اوپر بلند ہے۔
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۲کرنتھیوں ۶:۱۷؛ مکاشفہ ۷ :۱۔

۹
ایل بایس)۴۹( :
(زندہ کرنے واال)
(مردار کی راجر)
جو اپنے بندوں کو اٹھائے گا
انعام اور  /یا سزا کے لئے موت کے بعد

دانی ایل  - ۲ :۱۲اور ان میں سے بہت سے لوگ جو زمین کے مٹی میںfسوتے ہیں ،کچھ
ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے ،اور کچھ شرمندہ اور ہمیشہ تکلیف دہ ہو گی۔
یوحنا ۲۱ - ۲۹-۲۱ :۵۔ کیونکہ باپ مردہ اٹھاتا ہے اور ان کو تیز کرتا ہے۔ یہاں تک کہ
بیٹا جسے وہ کرے گا اسے تیز کرتا ہے۔ ۲۷۔ اس پر حیران نہ ہو :کیونکہ قیامت آ رہا ہے،
جس میں قبروں میں وہ اپنی آواز سنیں گے۲۹ ،۔ اور آگے آئیں گے۔ وہ جو اچھے کام
کرتے ہیں ،زندگی کے قیامت کے لئے۔ اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں ،اس کے بدلے
کے بدلے میں۔
یوحنا ۴۴-۵ :۱۱۔ ۱۴۔ یسوع نے ان سے صاف طور پر کہا" ،لعزر مر گیا ہے۱۵ ،۔ اور
آپ کے لئے میں خوش ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا ،تاکہ تم ایمان الئے۔ لیکن ہم اس کے
پاس جانے دو۔ " ۴۳یسوع نے یہ کہہ کر کہا "،لوزر ،باہر آؤ ! "۴۴۔ جو شخص مر گیا تھا
وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ لبنان کے پٹھوں میں پھنس گیا۔  ،اور اس کا چہرہ ایک
سرکلر میں لپیٹ لیا۔
اعمال  - ۷ :۲۶یہ آپ کے ساتھ ناقابل یقین چیز کیوں کیوں سوچنا چاہئے ،کہ خدا نے
مردوں کو بڑھانا چاہئے؟
 ۱کرنتھیوں  - ۶:۱۴اور خدا دونوں نے خداوند کو اٹھایا ہے ،اور وہ بھی اپنی طاقت سے
ہمیں بلند کرے گا۔
 ۲کرنتھیوں  - ۹ :۱لیکن ہم نے خود میں موت کی سزا تھی ،کہ ہمیں خود پر بھروسہ نہیں
کرنا چاہئے ،لیکن خدا میں جو مردہ اٹھاتا ہے۔
 ۱پطرس  - ۱:۲۱جو اس کے ذریعہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے ،اس نے اسے مردوں سے
اٹھایا اور اسے جالل دیا۔ کہ آپ کا ایمان اور امید خدا میں ہوسکتی ہے۔
------------------------------------------------حج  - 7 :۲۲اور [وہ جان لیں گے کہ] قیامت آ رہا ہے  -اس کے بارے میں کوئی شک
نہیں
اور ہللا تعالی قبروں میں ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
اعمال ۳۳ :۴؛ ۳۷-۲۳ :۱۳؛  ۱7- ۱۵ :۱۵اور ۵۴- ۵۲۔

۱0
الکاکی)۹۶( :
(ہمیشہ کے لئے)
(ابدی ایک)
جو ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے
استثنا  - 7۲:۳۳ابدی خدا آپ کی پناہ گاہ ہے ،اور اس کے نیچے دائمی ہتھیار ہیں:
زبور  - ۱۳ :۱۳۵اے خداوند ،تیرے نام ،ہمیشہ کے لئے صبر کرو۔ اے fرب ،تیرے سب
یادگار تیرے یادگار ہوں۔
یسعیاہ  - ۶ :۴۴اس طرح خداوند اسرائیل کا بادشاہ ہے ،اور اس نے اپنے دشمنوں کے رب
کو نجات دی ہے۔ میں سب سے پہلے ہوں ،اور میں آخری ہوں۔ اور میرے سوا کوئی خدا
نہیں ہے۔
میکا  - ۲ :۵لیکن تم ،بیت الہیہ ۔۔۔ تم میں سے وہ آئیں گے جو اسرائیل میں حکمران رہیں
گے۔ جس کی قبریں نکل رہی ہیں ،ہمیشہ سے ہمیشہ سے۔
عبرانیوں ۱۰ - ۱۲- ۱۰ :۱۔ اور ،آپ ،رب ،شروع میں نے زمین کی بنیاد رکھی ہے؛ اور
آسمانیں تیرے ہاتھوں کا کام ہیں۔ ۱۱۔ ہر ایک پرانے لباس کے طور پر باندھے گا۔ ۱۲۔
اور آپ کو ایک تہوار کے طور پر ڈال دیا جائے گا ،اور وہ تبدیل ہو جائیں گے ،لیکن آپ
اسی طرح ہیں ،اور آپ کے سال ناکام نہیں ہو گی۔
عبرانیوں  - ۷ :۱۳یسوع مسیح کل کل ،اور دن ،اور ہمیشہ کے لئے۔
مکاشفہ  - ۱:۱۷میں الفا اور اومیگا ہوں ،پیدائش اور اختتام ،رب فرماتا ہے ،جو ہے ،اور
کون تھا ،اور کون غالب ہے۔
------------------------------------------------طہ  - ۳:7۲۰بیشک ،ہم نے اپنے پروردگار میں یقین کیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو
معاف کر دے اور جو تم نے ہم کو جادو کے کرنے کے لئے مجبور کر دیا ہے۔ اور ہللا
بہتر اور زیادہ محتاج ہے۔ "
رحمان ۲۶ - ۲7- ۲۶ :۵۵۔ جو کچھ زمین پر ہے وہ گزر جائے گا۔ ۲7۔ اور تمہارے
پروردگار کا سامنا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ،جالل اور جالل سے بھرا ہوا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۶ :۵۱؛ زبور ۱۳ :۱۳۵؛ ۱ :۱۳۶۔

۱۱
االری)۱۲( :
(سازش)
(میکر آرڈر)
(حقائق ایولور)
اس کے ہاتھ سے ہم سب آتے ہیں

f

پیدائش  - ۱ :۱شروع میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔
پیدائش ۱ - ۲- ۱ :۵۔ یہ آدم کی نسلوں کی کتاب ہے۔ جس دن خدا نے انسان کو پیدا کیا ،خدا
کی مثال میں اس نے اسے بنایا۔ ۲۔ مرد اور عورت نے انہیں پیدا کیا۔ اور ان کو برکت
دی ،اور ان کے نام آدم کو بالیا ،جس دن وہ پیدا ہوئے۔
ایوب  - ۲۶:۱۳اس کی روح کے ذریعے انہوں نے آسمانوں کو قید کیا ہے۔ اس کے ہاتھ
نے کچا سانپ بنایا ہے۔
زبور  - ۶ :۹۵اے آو ،عبادت کرو اور رکوع کرو۔
زبور  - ۲۵ :۱۰۲عمر کی تو نے زمین کی بنیاد رکھی ہے اور آسمان تمہارے ہاتھوں کا
کام ہیں۔
امثال  - ۲ :۲۲امیر اور غریب لوگ مل کر ملیں گے :خداوند ان سب کا مالک ہے۔
یسعیاہ  ۹ :۴۵اور ۹ ۱۱۔ ۹۔ مٹی اس سے کہو کہ اس کو سجدہ کرتا ہے ،کیا بناؤ؟ یا تمہارا
کام ،اس کے پاس کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ ۱۱۔ یہوواہ خدا کا فرمان ہے ،اسرائیل کا مقدس اور
اس کے خالق ۔۔۔
یوحنا ۱ - ۳- ۱ :۱۔ ابتدا میں لفظ تھا ،اور کالم خدا کے ساتھ تھا ،اور کالم خدا تھا۔ ۳۔ ہر
چیز اس کی طرف سے بنائے گئے تھے۔ اور اس کے بغیر کوئی چیز ایسی نہیں تھی
جسے بنایا گیا تھا۔
عبرانیوں ۱ - ۲- ۱ :۱۔ خدا ۔۔۔ ۲۔ ان آخری دنوں میں اس نے ہمارے بیٹے سے کہا ہے،
جس نے اس نے ہر چیز کا وارث مقرر کیا ،اور جس کے ذریعہ اس نے کائنات کی۔
------------------------------------------------حشر  - ۵۹:۲۴وہ ہللا ہے ،خالق ،موجد ،فیشن ۔۔۔
ملک  - ۳ :۶7اس نے سات آسمانوں کو ہم آہنگی سے پیدا کیا ہے۔ آپ نیک عمل کی تخلیق
میں کسی بھی غلطی کو دیکھ سکتے ہیں؛ پھر دیکھو۔ کیا آپ کو کسی بھی رفٹ کو دیکھا
جا سکتا ہے؟
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
پیدائش  ۱:۲۱اور ۲7؛ ۴- ۳ :۲؛ یسعیاہ ۴۰:۲۷؛ ۴۱:۲۰؛ ۵ :۵۴؛ ۷ :۶۴۔

۱۲
الیس بصیر)۲7( :
(سیئیر)
(مشاہد)
(تمام مالحظہ کریں)
جو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو سنتا ہے

 ۱تواریخ  - ۹: ۲۷کیونکہ رب نے تمام دلوں کو پکارا اور خیاالت کے fتمام تصورات کو
سمجھا۔
 ۲تاریخ  - ۹ :۱۶خداوند کی آنکھیں پوری دنیا میں چلتی ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط
کرنے کے لئے خود کو مضبوط بنانے کے لئے جن کے دل اس کی طرف کامل ہے۔
زبور ۱۳ - ۱۵-۱۳ :۳۳۔ خداوند آسمان سے نظر آتا ہے۔ وہ سب کے بیٹوں کو دیکھتا ہے۔
۱۴۔ اپنی جگہ کی جگہ سے وہ زمین کے تمام باشندوں پر نظر آتی ہے۔ ۱۵۔ وہ اپنے دلوں
کو اسی طرح پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام کاموں پر غور کرتا ہے۔
امثال  - ۵:۲۱انسان کے طریقوں کے لئے خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے ،اور وہ
اپنے تمام گاؤں پر غور کرتا ہے۔
یرمیاہ  - ۲۳:۲۴کیا کسی بھی شخص کو خفیہ جگہوں میں چھپا سکتا ہے جو میں اسے
نہیں دیکھوں گا؟ خداوند فرماتا ہے۔ میں جنت اور زمین کو بھرنے نہیں لوں؟ خداوند فرماتا
ہے۔
عبرانیوں  - ۴:۱۳نہ ہی کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی نظر میں ظاہر نہیں ہے۔ لیکن
سب چیزیں ننگے ہیں اور اس کی آنکھیں کھولتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔
------------------------------------------------نیزہ  - ۴:۵۷ہللا ہمیشہ سن کر دیکھ رہا ہے۔
ابرہام  - ۱7:۳۰بیشک تمہارا رب جس کے چاہتا ہے اس کے لئے خرچ کرتا ہے اور اس
کو روکتا ہے بےشک وہی اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے اور جانتا ہے
حج 7۵ - 7۶- 7۵ :۲۲۔ ہللا فرشتوں کے رسولوں اور لوگوں سے منتخب کرتا ہے۔ بےشک
خدا سننے اور دیکھنے واال ہے 7۶۔ وہ جانتا ہے کہ [پہلے] ان سے پہلے کیا ہے اور ان
کے بعد کیا ہوگا۔ اور ہللا سب کو واپس لوٹیا جائے گا
مجدیال  - ۱ :۵۷اور ہللا آپ کی بات چیت سنتا ہے۔ بیشک خدا سننے اور دیکھنے واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱سالطین ۹ ۳ :۷؛ ایوب  ۲۷:۱۰اور ۲۴؛ زبور 7 :۶۶؛ ۹ :۹۴؛ متی ۴ :۶؛  ۱کرنتھیوں
۳:۲۰۔

۱۳
الیس بس)۲۱( :
(بڑھنا)
(اسپریڈر اور ایکسچینج)
جو اس پر رحم کرے گا
وہ چاہتا ہے

f

پیدائش  - ۲7 :۹خدا یحیی کو بڑھاؤ گا ،اور وہ شیم کے خیمے میں رہیں گے۔ کنعان اپنے
خادم ہو گا۔
 ۱سموئیل  - 7 :۲خداوند غریب بناتا ہے اور امیر بنا دیتا ہے۔ وہ کم التا ہے اور اٹھاتا ہے۔
 ۲سموئیل  - ۳7:۲۲تو نے میرے تحت میرے قدم بڑھایا۔ لہذا میرے پاؤں پرچی نہیں۔
زبور  - ۳۲ :۱۱۹جب میں اپنے دل کو بڑھاؤں گا تو میں تیرے حکموں کا راستہ چلوں گا۔
یسعیاہ  - ۱۵:۲۶اے قوم ! تو نے قوم کو بڑھایا ہے ،تو نے قوم کو بڑھایا ہے۔ تو تم نے
جالل لیا ہے۔ تم نے اسے زمین کے تمام پہلوؤں سے دور کیا ہے۔
یسعیاہ  - ۵ :۴۲اس طرح خدا وند فرماتا ہے ،جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور انہیں باہر
نکال دیا۔ جس نے زمین کو پھیالیا اور جو کچھ اس سے نکل گیا وہ جو اس پر لوگوں کو
سانس دیتا ہے ،اور ان لوگوں کو روح جس میں چلتا ہے۔
یوحنا  - ۱۰:۱۰میں آ رہا ہوں کہ ان کی زندگی ہوسکتی ہے ،اور یہ کہ وہ بہت زیادہ
ہوسکتی ہیں۔
------------------------------------------------ابرہام  - ۳۰:۱7بیشک تمہارا رب جس کے چاہتا ہے اس کے لئے خرچ کرتا ہے اور اس
کو روکتا ہے بےشک وہی اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے اور جانتا ہے
اکبوٹ  - ۶۲:۲۹ہللا تعالی اس کے بندوں کے لئے وسیع پیمانے پر بنا دیتا ہے جو اپنے
بندوں میں سے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو سیدھا دیتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز
کا جانتا ہے
شریعت  - ۱۲:۴۲اس کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس
کے لئے خرچ کرتا ہے اور اس کو محدود کرتا ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱تواریخ ۱۰:۴؛ ایوب ۱۷:۳۷؛ زبور ۲ :۳۷؛ ۶ :۱۳۶؛ ۲۲:۴۰؛ ۲۴:۴۴؛ ۲ :۵۴؛ ۲
کرنتھیوں ۱۰- ۷ :۱؛ افسیوں ۴ :۲؛ ۱۹-۱7 :۳؛ مکاشفہ 7 :۳۔

14.
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۱۴
ایل بیٹن)7۶( :
(پوشیدہ)
(امالک)
کون چھپے ہوئے اور سے چھپی ہوئی ہے
حدیث اور جو امیر ہے
ہر چیز کے اندر
f
خروج  - ۲۰:۳۳اور اس نے کہا ،تم میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کیونکہ
کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھتا اور زندہ رہتا ہے۔
ایوب  - 7 :۱۱کیا آپ خدا کو تالش کر کے تالش کر سکتے ہیں؟ کیا تم غالبی کو پورا
کرنے کے قابل نہیں ہو؟
ایوب  - ۲۳:۳7ہللا تعالی کو چھونے ،ہم اسے تالش نہیں کر سکتے ہیں:
زبور  - ۳ :۱۴۵رب عظیم ہے ،اور تعریف کی جائے گی۔ اور اس کی عظمت ناگزیر ہے۔
رومیوں  - ۳۳:۱۱اے امیر کی گہرائی خدا کی حکمت اور علم دونوں ! اس کے فیصلے
کے بارے میں کتنا غیر جانبدار ہے ،اور اس کے طریقوں کو تالش کرنے سے پہلے!
 ۱تیمتھیس  - ۱۶:۶جو صرف امر ہے ،روشنی میں رہتا ہے جس میں کوئی آدمی نہیں
پہنچ سکتا۔ جس نے کوئی آدمی نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے ،جن کو عزت اور
طاقت حاصل ہے۔ آمین
 ۱تیمتھیس  - ۱7:۱اب بادشاہ ،ابدی ،امر ،پوشیدہ ،واحد خدا ہی کے لئے ،ہمیشہ کے لئے
عزت اور جالل ہو۔ آمین
------------------------------------------------حدیث  - ۳ :۵7وہ سب سے پہلے اور آخری اور پچھلی اور اندرونی ہے ،اور وہ ہر چیز
سے واقف ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
ایوب ۱ :۲۴؛ ۹- ۷ :۲۳؛ یوحنا ۱۷:۱؛ رومیوں ۲۰:۱؛ افسیوں ۷ :۳؛ ُکلسیوں  ۱۵:۱اور
۲۶؛

۱۵
ایل بیڈی)۹۵( :
(پیداکار)
(انوینٹر)
(تخلیقی ایک)
جو تخلیقی طور پر نئے اور منفرد طور پر منفرد ہے

f

خروج ۳۱ - ۳۳- ۳۰ :۳۵۔ اس نے اسے خدا کی روح سے سمجھ لیا ہے ،حکمت ،سمجھ
میں ،اور ہر طرح کی کاریگری میں۔ ۳۲۔ سونے ،چاندی اور کانسی میں کام کے لئے
فنکارانہ ڈیزائن بنانے کے لئے۳۳ ،۔ اور پتھروں کو کاٹنے کے لۓ ،انہیں مقرر کرنے
اور لکڑی کی کاروائی میں کسی بھی طرح کی شاندار کام کرنے کے لئے۔
نحمیاہ  - ۶ :۹تو ،تم بھی ،صرف خداوند ہی۔ تو نے آسمانوں کو آسمانوں کا آسمان بنا دیا
ہے ،ان کے تمام مکان ،زمین اور اس چیزوں میں جو اس میں ہے سمندر ،اور جو کچھ
اس میں ہے ،اور تم ان سب کو بچاؤ۔ اور جنت کے میزبان آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔
زبور  - ۱ :۱۹آسمان خدا کی شان کا اعالن کرتی ہے۔ اور فرما اپنے ہاتھ سے کام کرتا
ہے۔
یوحنا  - ۴۶:7افسران نے جواب دیا ،کبھی بھی آدمی اس آدمی کی طرح بات نہیں کرتا۔
 ۲کرنتھیوں  - ۱7:۵لہذا اگر کوئی شخص مسیح میں رہتا ہے تو وہ ایک نیا مخلوق ہے:
پرانی چیزیں گزر گئیں۔ دیکھو ،سب چیزیں نیا بن جاتی ہیں۔
------------------------------------------------ہم نے [ - ۱۰۱ :۶آسمانوں اور زمینوں] کا پیدا کرنے واال ہے اس کا ایک بیٹا کیسے ہو
سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی ساتھی نہیں ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا؟ اور وہ
ہر چیز سے جانتا ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۱۰- ۹ :۴۶؛ متی  / ۲۹- ۲۷ :7بیکارا ۱۱7 :۲۔

۱۶
ایلر)7۹( :
(رحمان)
(اچھا کا دروازہ)
جن کی آزادی بالکل ظاہر ہوتی ہے
ان کے کام

f

زبور  - ۷ :۲۵اچھا اور صادق خداوند ہے۔ لہذا وہ گنہگاروں کو سکھائیں گے۔
زبور  - ۶۷ :۱۱۹تم اچھے ہو ،اور اچھے کام کرو۔ مجھے اپنے قوانین سکھائیں۔
نحوم  - 7 :۱خداوند اچھا ہے ،مصیبت کے دن ایک مضبوط ہولناک ہے۔ اور وہ ان کو
جانتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔
متی  - ۱7:۱۹اس نے اس سے کہا ،تم مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ وہاں کوئی بھی اچھا
نہیں بلکہ ایک ،یہ ہے ،خدا:
یوحنا  - ۱۰:۱۰چور چور نہیں آتا ،لیکن چوری کرنے اور قتل کرنے اور تباہ کرنے کے
لئے :میں آ گیا ہوں کہ وہ زندگی گذاریں اور وہ بہت زیادہ ہوسکیں۔
رومیوں  - ۴ :۲یا تم اس کی نیکی اور بیداری کے امیر کو ناپسند کرتے ہو یہ نہیں جانتا
کہ خدا کی نیکی کی راہنمائی کرتی ہے
ای توبہ کرنے کے لئے؟
یعقوب  - ۵ :۱اگر آپ میں سے کسی کو حکمت کی کمی نہیں ہے تو اسے خدا سے
پوچھتے ہیں کہ وہ تمام مردوں کو آزادانہ طور پر دیتا ہے۔ اور اسے دیا جائے گا۔
------------------------------------------------ُ
طور  - ۲۷:۵۲بے شک ،ہم اس سے قبل اس کی دعا کرتے تھے۔ بےشک وہ وہی ہے جو
رحمان اور رحم واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
خروج 7- ۶ :۳۴؛ رومیوں ۲۲:۱۱؛ ططس ۶- ۴ :۳۔

۱۷
ایدرال)۹۱( :
(منسلک)
(دلکش کا خالق)
جو تکلیف بھی بخشش بھی کرتا ہے
روت  - ۱:۲۱میں مکمل طور پر چال گیا ،اور خداوند نے مجھے دوبارہ گھر الیا ہے۔ پھر
مجھے نعومی کیوں کہتے ہیں ،دیکھ کر رب نے میرے خالف گواہی دی fہے اور ہللا تعالی
نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔
زبور  - ۹ ۱ :۵۵خدا سنا اور ان کو تکلیف دے ،یہاں تک کہ وہ جو پرانی ہے۔ سلیہ۔
کیونکہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ،لہذا وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔
اعالمیات  - ۳:۳۳کیونکہ وہ رضاکارانہ طور پر ناخوش نہیں کرتا اور نہ ہی مرد بچوں کو
غمگین کرتا ہے۔
اموس  - ۶ :۳صور میں شہر میں پھینک دیا جائے گا ،اور لوگ خوفزدہ نہیں ہیں؟ کیا شہر
میں برائی ہو گی ،اور خداوند نے اسے نہیں کیا؟
صفنیاہ  ۱7 :۱۔۔۔ ۔۔۔ اور میں مردوں پر مصیبت لوں گا ،وہ اندھے مردوں کی طرح چلیں
گے ،کیونکہ انہوں نے خداوند کے خالف گناہ کیا ہے۔ اور ان کے خون دھول کے طور پر
پھیلے جائیں گے۔
رومیوں  - ۱۱:۲۲دیکھو دیکھو خدا کی نیکی اور شدت :ان پر گر ،شدت؛
------------------------------------------------فاطح  - ۴۷:۱۱کہہ دو" ،پھر کون شخص ہللا کی طرف سے روک سکتا ہے اگر وہ آپ
کے لئے نقصان پہنچے یا آپ کے لئے فائدہ مند ہے؟
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱سموئیل ۱۶:۱۴؛ ۱۷:۱۰؛ ۹ :۱۹؛ یسعیاہ 7 :۴۵؛  ۲کرنتھیوں  / 7 :۱۲اینام ۶:۱7۔

۱۸
ایل ایول)7۳( :
(پہلہ)
جو آغاز سے پہلے تھا
یسعیاہ  - ۶ :۴۴اس طرح خداوند اسرائیل کا بادشاہ ہے ،اور اس نے اپنے دشمنوں کے رب
کو نجات دی ہے۔ میں سب سے پہلے ہوں ،اور میں آخری ہوں۔ اور میرے سوا کوئی خدا
f
نہیں ہے۔
مکاہ  - ۲ :۵لیکن تم بپتسمہ اففاہ ،اگر تم یہوداہ کے ہزاروں میں تھوڑی ہو تو تم میں سے
کوئی بھی ایسا نہ ہو گا جو اسرائیل میں حکمران ہو۔ جس کی قبریں نکل رہی ہیں ،ہمیشہ
سے ہمیشہ سے۔
مکاشفہ ۱7 - ۱۷- ۱7 :۱۔ اور جب میں نے اسے دیکھا ،میں اس کے پاؤں پر مر گیا۔ اور
اس نے اپنا دائیں ہاتھ مجھ پر رکھ کر مجھ سے کہا ،خوف نہ کرو۔ میں سب سے پہلے اور
آخری ہوں۔ ۱۷۔ میں وہی ہوں جو زندہ ہے اور مر گیا۔ اور دیکھو ،میں ہمیشہ زندہ ہوں
آمین؛ اور جہنم اور موت کی چابی ہے۔
مکاشفہ  - ۷ :۲اور سمیرنا میں چرچ کے فرشتہ کو لکھتے ہیں۔ یہ چیزیں سب سے پہلے
اور آخری کہتے ہیں جو مر گیا اور زندہ ہے۔
مکاشفہ  - ۲۲:۱۳میں الفا اور اومیگا ہوں ،آغاز اور اختتام ،پہال اور آخری۔
------------------------------------------------حدیث  - ۳ :۵7وہ سب سے پہلے اور آخری ہے ،ہمدردی اور دلیل ،اور وہ سب چیزیں
جاننے واال ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یوحنا ۳- ۱ :۱؛ عبرانیوں ۷ :۱۳؛ مکاشفہ  ۷ :۱اور ۱۱؛ ۶ :۲۱۔

۱۹
الفتہ)۱۷( :
(اوپنر)
(فتح کے مالک)
(جج)
جو راستے کو صاف اور کھولتا ہے

f

لوقا  - ۲۴:۴۵پھر اس نے ان کی سمجھ کو کھول دیا ،تاکہ وہ صحیفے کو سمجھ سکیں،
یوحنا ۹ - ۱۱-7 :۱۰۔ میں دروازہ ہوں :اگر میرے پاس کوئی آدمی داخل ہو تو وہ نجات
پائے گا اور چلے جائیں گے اور چراغ تالش کریں گے۔
یوحنا  - ۶ :۱۴یسوع نے اس سے کہا" ،میں راستہ ،سچائی اور زندگی ہوں :کوئی بھی
آدمی باپ کے پاس نہیں بلکہ میرے ذریعہ۔
اعمال  - ۴:۱۲کسی بھی دوسرے میں نجات نہیں ہے :کیونکہ انسانوں میں جنت کے نیچے
کسی دوسرے کا نام نہیں ہے ،جس سے ہمیں بچایا جانا چاہئے۔
 ۱تیمتھیس  - ۵ :۲کیونکہ ایک خدا ہے ،اور خدا اور مرد ،مسیح یسوع مسیح کے درمیان
ایک ثالث ہے۔
مکاشفہ 7 - ۷- 7 :۳۔ یہ باتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ مقدس ہے ،جو سچ ہے ۔۔۔ وہ جو کھولتا
ہے ،اور کوئی شخص شٹل نہیں کرتا۔ اور شٹلت نہیں ۷۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔
دیکھو ،میں نے تجھے کھلی دروازہ کھول دیا ہے ،اور کوئی شخص اسے بند نہیں کر
سکتا۔
------------------------------------------------ - ۳۴:۲۶کہہ دو کہ ہمارے پروردگار ہمارا ساتھ لے آئیں گے پھر ہم دونوں کے درمیان
حق میں فیصلہ کریں گے اور وہ جاننے والے جج ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۳:۱۳؛ لوقا ۲۴:۳۲؛ مکاشفہ ۹- ۲ :۵؛  ۲ :۱۰اور ۷۔

۲0
الغفار)۱۴( :
(بخشنے واال)
(مجرم ایک)
ہمیشہ معافی اور معاف کرنے کے لئے تیار ہے
نحمیاہ  - ۹:۱7اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا ،اور نہ ہی آپ کے عہدوں
سے متفق تھے کہ تم ان میں سے ہو۔ لیکن ان کی گردنوں کو سخت کر fدیا ،اور ان کی
بغاوت میں ایک کپتان مقرر کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے غالمی کو واپس لے آئیں۔ لیکن خدا
توبہ کرنے واال مہربان اور رحم کرنے واال ہے۔
 ۲حدیث  - 7:۱۴اگر میرے لوگ میرے نام سے کہتے ہیں ،تو اپنے آپ کو ذبح کریں گے،
دعا کریں اور اپنے چہرے ڈھونڈیں اور اپنے بدکار طریقوں سے باز رکھیں۔ پھر میں
آسمان سے سنوں گا ،اور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا ،اور اپنی زمین کو شفا بخش
دے گا۔
زبور  - ۷۶:۱۵لیکن اے اے خداوند ،خدا کی شفقت ،رحم اور رحم ،رحم اور رحم اور
رحمت میں بھرا ہوا ہے۔
متی  - ۶:۱۴کیونکہ اگر تم مردوں کو ان کے قصوروں کو بخشی تو تمہارا آسمانی باپ آپ
کو بخشش بھی دے گا۔
متی  - ۲ :۹یسوع نے ان کی عیسی کو دیکھا کہ پولس کے بیمار نے کہا؛ بیٹا ،اچھا خوش
ہو تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔
لوقا ۲۰ - ۲۱- ۲۰ :۵۔ اور جب اس نے ان کے ایمان کو دیکھا ،تو اس نے اس سے کہا
انسان ،تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ۲۱۔ اور شریعت اور فریسیوں نے اس کی
وجہ سے کہا" ،یہ کون ہے جو کفر کی بات کرتا ہے؟" کون گناہ معاف کر سکتا ہے ،لیکن
صرف خدا ہی؟
 ۱یوحنا  - ۹ :۱اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ،تو وہ وفادار ہے اور صرف
ہمارے گناہوں کو بخشنے اور ہمیں بے گناہ سے پاک کرنے کے لئے۔
------------------------------------------------طہ  - ۲۰:۷۲لیکن سچ میں ،میں توبہ کرتا ہوں جو ایمان التا ہے اور ایمان التا ہے اور
راستبازی کرتا ہے اور پھر رہنمائی میں رہتا ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~
خروج 7- ۶ :۳۴؛ پیدائش ۴:۳۱؛ یسعیاہ  / 7 :۵۵نوح 7۱:۱۰۔

۲۱
الغفور)۳۴( :
(بخشنے واال)
(گناہ کی معافی)
جو معاف کرتا ہے اور معافی کرتا ہے
خروج ۶ - 7- ۶ :۳۴۔ خداوند ،خداوند خدا ،رحمدل اور رحمدل ،بخشش اور نیکی اور
سچائی میں بہتری ہے۔ 7۔ ہزاروں کے لئے رحمت کو برقرار رکھنےf ،
بدکاری معافی اور
گناہ اور گناہ ۔۔۔
گنتی  - ۱۴:۱۷خداوند غصہ اور عظیم رحمت ہے ،بدکاری معافی اور بغاوت ،اور
مجرموں کو صاف کرنے کے بغیر ،بچوں پر باپ دادا کی بدکاری تیسری اور چوڑائی
نسل پر غلطی کا دورہ کرتے ہیں۔
یسعیاہ  - 7 :۵۵بدعنوانی اپنے راستے کو چھوڑ دو ،اور نیک آدمی اپنے خیاالت کو پورا
کریں اور اسے خداوند کے پاس واپس جانے دیں ،اور اس پر رحم کرے۔ اور ہمارے خدا
کے لئے ،کیونکہ وہ بہت پریشان کرے گا۔
مرقس ۱۰ - ۱۲- ۱۰ :۲۔ لیکن آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ ابن آدم نے زمین پر
گناہوں کو معاف کرنے کے لئے طاقت دی ہے( ،اس نے بیماری کے بیمار سے کہا۱۱ ،۔)
میں تم سے کہتا ہوں ،اٹھو اور اٹھاؤ تیرا بستر ،اور اپنا راستہ اپنے گھر میں لے جاؤ۔
لوقا ۱۹ - ۲۱- ۱۹ :۵۔ یسوع  ۲۰جب اس نے ان کے ایمان کو دیکھا تو اس نے اس سے
کہا انسان ،تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ۲۱۔ یہ کونسا معنوں کا ذکر کرتا ہے؟
کون گناہ معاف کر سکتا ہے ،لیکن صرف خدا ہی؟
------------------------------------------------االنفال  - ۶۹:۷لہذا جو آپ نے جنگجو مال سے لیا ہے حالل اور اچھے ،اور ہللا سے
ڈرتے ہیں۔ بے شک خدا بخشنے واال مہربان ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
بیکارا  ۱7۳ :۲اور ۲۲۵؛ المامان ۱۵۵ :۳؛ ماڈ ۳ :۵۔

۲۲
ایل-گھانی)۷۷( :
(امیر)
(آزادانہ طور پر شتمنی ایک)
(خود کو کافی)
جو ہر خواہش سے آزاد ہے اور
ضرورت ہے اور جو سب کے پاس ہے

f

 ۱تواریخ  - ۲: ۹ ۲امیر اور عزت دونوں تیرے پاس آتے ہیں ،اور تم سب پر غالب رہو
گے۔ اور تیری ہاتھ طاقت اور طاقت ہے۔ اور تیرے ہاتھ میں یہ بہت اچھا بنانا ہے اور سب
کو طاقت دیتا ہے۔
امثال  - ۷:۱۷امیر اور اعزاز میرے ساتھ ہیں۔ ہاں ،پائیدار امیر اور راستبازی۔
یسعیاہ  - ۱ :۶۶اس طرح خداوند فرماتا ہے" ،آسمان میرا تخت ہے ،اور زمین میرا
پیروکار ہے۔ اور میری باقی جگہ کہاں ہے؟
 ۲کرنتھیوں  - ۹ :۷کیونکہ آپ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی فضل کو جانتے ہیں ،اگرچہ
وہ امیر تھے ،لیکن ابھی تک تمہاری خوشی کے لئے وہ غریب ہو گئے تھے۔
افسیوں ۴ - 7-۴ :۲۔ ۴۔ لیکن خدا ،جو رحم میں امیر ہے ،اس کی عظیم محبت کے لئے
جس نے ہم سے پیار کیا تھا ۔۔۔ 7۔ اس کی عمر میں آنے کے بعد وہ اپنی طرف سے اپنی
طرف سے اپنی مہربانی میں بہت زیادہ فضالت سے نوازا مسیح یسوع۔
------------------------------------------------بیکارا  - ۲۶7 :۲اور معلوم ہے کہ ہللا تعالی کی ضرورت ہے اور قابل اطمینان ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور  / ۵۰:۱۲بیکارا ۲۶۳ :۲؛ اآلرامان ۳:۹7؛ زمر 7 :۳۹؛ محمد ۴7:۳۷؛ حدیث
۵7:۲۴۔

۲۳
الببار)۳۱( :
(آگاہ)
(ٹھیک ٹھیک ایک)
کون ہے جو سب سے دانشور اور جانتا ہے
 ۱سموئیل  - ۳ :۲اتنا زیادہ فخر سے زیادہ بات نہ کرو؛ آپ کے منہ سے پریشان نہ ہونے
دو کیونکہ خداوند علم کا خدا ہے ،اور اس کے اعمال سے وزن اٹھایا f
جاتا ہے۔
ایوب  - ۲۷:۲۴کیونکہ وہ زمین کے سروں کو دیکھتا ہے اور پورے آسمان کے نیچے رہ
جاتا ہے۔
زبور ۱ - ۴-۱ :۱۳۹۔ اے خداوند ،تو نے مجھے تالش کیا ،اور مجھے معلوم ہے۔ ۲۔ آپ
میری سوچ سے دور دور سمجھتے ہیں۔ ۴۔ کیونکہ میری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے،
لیکن اے خداوند ،تو یہ پوری طرح جانتا ہے۔
اعمال  - ۱:۲۴آپ ،رب ،جو تمام مردوں کے دلوں کو جانتا ہے ۔۔۔
 ۱یوحنا  ۳ :۳اور ۳ ۲۰۔ ۳۔ اور جو ہر شخص اس میں اس کی امید رکھتا ہے وہ پاک ہے۔
۲۰۔ کیونکہ اگر ہمارا دل ہم پر غصہ کرے تو خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور ہر چیز کو
جانتا ہے۔
------------------------------------------------احزاب  - ۳۳:۳۴اور یاد رکھیں کہ آپ کے گھروں میں ہللا کی آیات اور حکمت کی تالوت
کیا ہے۔ بےشک ہللا سبحانہ وتعالی اور ہر چیز سے واقف ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۵ :۱۴7؛ متی ۱۰:۳۰؛ رومیوں ۳۶-۳۳ :۱۱؛ عبرانیوں ۱۳ :۴؛  ۱یوحنا ۲۰- ۱۹ :۳
 /بیکارا ۲7۱ :۲؛ نیزا ۴:۳۵؛ ہم  ۶:۱۷اور 7۳؛ ہڈ ۱ :۱۱۔

۲۴
الہادی)۹۴( :
(رہنما)
(راستہ)
کون راہنمائی کرتا ہے اور محفوظ راستے میں رہتا ہے
زبور ۲ - ۳- ۲ :۲۳۔ وہ مجھے سبز چراغوں میں گرانے کے لئے تیار کرتا ہے :وہ مجھے
اب بھی پانی کے ساتھ رہتا ہے۔ ۳۔ وہ میری روح کو بحال کرتا ہے :اسfنے مجھے اس
کے نام کے راستے کے راستے میں راہنمائی دی ہے۔
زبور  ۴ :۲۵اور ۴ - ۱۰- ۹۔ اے خداوند ! مجھے اپنے راستے سکھائیں۔ ۹۔ نیک فیصلے
میں رہنمائی کرے گا :اور نیکی وہ اپنے راستے کو سکھا دے گا۔ ۱۰۔ خداوند کے تمام
راستے رحم اور سچ ہیں جیسے اس کے عہد اور اس کی گواہیوں کو برقرار رکھنا۔
زبور  - ۴۷:۱۴یہ خدا ہمارے خدا ہی کے لئے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لئے ہے :وہ ہمارے
رہنما بھی موت کے لئے ہو گا۔
یوحنا  - ۶ :۱۴یسوع نے اس سے کہا" ،میں راستہ ،سچائی اور زندگی ہوں :کوئی بھی
آدمی باپ کے پاس نہیں بلکہ میرے ذریعہ۔
یوحنا  - ۱۳ :۱۶جب وہ روح القدس کیسا ہے تو کیا ہوتا ہے ،وہ آپ کو سچائی کی
راہنمائی دیتا ہے ۔۔۔
------------------------------------------------ - ۲۲:۵۴اور اسی طرح جنہیں علم دیا گیا تھا وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف
سے سچ ہے اور اس پر ایمان الئے اور یقینا خدا ہی ہدایت دیتا ہے جو لوگ سیدھی راہ پر
ایمان الئے ہیں
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۶ :۱7؛ ۷ :۳۲؛ ۳7:۲۳؛ ۴۷:۱۴؛ امثال ۱:۳۳؛ ۶- ۵ :۳؛ ۴:۱۷؛ ۹ :۱۶؛ ۲۰:۲۴؛
یسعیاہ 7 :۲۶؛ ۵۷:۱۱؛ یرمیاہ ۶:۱۶؛ ۲۹:۱۱؛ یوحنا ۷:۱۲؛ جان ۱۶:۱۳۔

۲۵
االحید)۲۲( :
(ابلیس)
(ہلمبرر)
جو کچھ عرصے تک اس پر غصہ کرتا ہے وہ دوسروں کو زیادہ کرتا
ہے

f

پیدائش  ۲ :۷اور ۲ - ۱۶۔ اور جس طرح سے خداوند تیرا خدا تیرے چالیس سال تک جنگل
میں چال گیا اسے یاد رکھنا ،تجھے ناراض کرنا اور ثابت کرنے کے لۓ جان لو۔ اس کے
حکم رکھو ،یا نہیں۔ ۱۶۔ جس نے تجھ کو بخار میں تجھ کو کھالیا تھا وہ تیرے باپ دادا کو
نہیں جانتا تھا کہ وہ تجھ کو نیک اور تجھ ثابت کرے گا کہ تیرے اختتام کے اختتام پر تم
کو اچھا کرنا ہے۔
حزقیاہ  - ۲۱:۲۶اس طرح خداوند خدا فرماتا ہے۔ ڈاڈ کو ہٹا دیں ،اور تاج اتار دیں :یہ ایک
ہی نہیں ہوگا :اس کا تعاقب کرو ،اور اس کو اس پر قابو پانا۔
دانی ایل  - ۴:۳7اب میں نبوکدنزرزار آسمان کی بادشاہی کی تعریف کرتا ہوں اور عزت
کرتا ہوں ،جس کے تمام کام سچ ہیں اور اس کے طریقوں کا فیصلہ کرتے ہیں :اور جو
لوگ فخر میں چلتے رہتے ہیں وہ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔
متی  - ۲۳:۱۲اور جو شخص خود کو بڑھاؤ گا وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور جو اپنے آپ
کو نیک کرے گا بلند ہو جائے گا۔
------------------------------------------------واک ۱ - ۳- ۱ :۵۶۔ جب واقعہ ہوتا ہے۲ ،۔ اس کی موجودگی میں ،کوئی انکار نہیں ہوتا۔
۳۔ یہ [کچھ] نیچے الئیں گے اور [دوسروں] کو اٹھائے جائیں گے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۲:۱۲؛ یسعیاہ ۹ :۲۳؛ حزقی ایل ۲۱:۲۶؛ لوقا ۱۱ :۱۴؛ ۱۷:۱۴؛ یعقوب ۱۰- ۶ :۴؛
 ۱پطرس  / ۶- ۵ :۵ٹن ۵ :۹۵۔

۲۶
ال حافظ)۳۷( :
(پریزنور)
(سرپرست)
جو ہر چیز پر دیکھتا ہے
زبور ۵ - ۷-۵ :۱۲۱۔ خداوند تیرے ساتھی ہے۔ 7۔ خداوند آپ کو برائی سے بچائے گا۔ وہ
تمہاری روح کو بچائے گا۔ ۷۔ اس وقت سے خداوند تیرے باہر جانے اور fتیرے آنے کو
بچائے گا اور یہاں تک کہ ہمیشہ کے لئے۔
یرمیاہ  - ۳۱:۲۷اور یہ منظور ہوجائے گا ،جیسے میں نے ان پر دیکھا ہے ،پھنسنے اور
پھیالنے اور پھینکنے اور تباہ کرنے اور تباہ کرنے کے لئے۔ رب فرماتا ہے ،میں ان پر
دیکھوں گا ،تعمیر کرنے اور پالنٹ کرنے کے لئے۔
یوحنا  - ۱۰:۲۷اور میں ان کو ابدی زندگی دیتا ہوں؛ اور وہ کبھی نہیں تباہ ہو جائیں گی،
اور نہ ہی کوئی شخص میرے ہاتھ سے نکال دے گا۔
 ۱پطرس ۳ - ۵- ۳ :۱۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ! ۴۔ ایک وراثت
کے لئے ناقابل یقین ،اور بے معنی ،اور یہ آپ کے لئے جنت میں محفوظ نہیں ہے ،۵ ،جو
نجات کے ذریعے خدا کی طاقت کی طرف سے برقرار رکھا جاتا ہے آخری وقت میں
نازل کرنے کے لئے تیار ہیں۔
------------------------------------------------ ۳۴:۲۱اور وہ ان پر کوئی اختیار نہیں تھا مگر اس کے سوا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم
اس بات کو واضح کریں کہ جو آخرت پر ایمان الئے وہ کون ہے جو شک میں ہے اور
تمہارا پروردگار ،ہر چیز پر گارڈین ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۳۱:۴۹؛ ایوب 7:۲۰؛ زبور  / ۷ :۲۱حود ۱۱:۵7۔

۲۷
ال حکیم)۲۷( :
(جج)
جو تمام تنازعات کو حل کرتی ہے
پیدائش  - ۱۷:۲۵یہ آپ کو اس طرح سے دور کرنے کے لئے دور ہوسکتا ہے کہ بدکاروں
کے ساتھ راستبازوں کو قتل کریں۔ اور راستبازوں کے طور پر برائیوں کے طور پر ہونا
چاہئے ،یہ تجھ سے دور ہوسکتے ہیں :سب زمین کا جج درست نہ کریںf؟
زبور  - ۹۶:۱۳خداوند سے پہلے :کیونکہ وہ آتا ہے ،کیونکہ وہ زمین کا فیصلہ کرنے کے
لئے آتا ہے :وہ دنیا کے ساتھ انصاف کرے گا ،اور لوگوں کو اس کی سچائی کے ساتھ۔
یوحنا  - ۵:۲۲کیونکہ باپ نے کوئی آدمی فیصلہ نہیں کیا ،لیکن اس نے بیٹے کے لئے تمام
فیصلے کئے ہیں۔
اعمال ۳۹ - ۴۲- ۳۹ :۱۰۔ اور ہم ہر چیز کے گواہ ہیں جس نے اس نے یہودیوں کے ملک
میں اور یروشلیم میں بھی کیا۔ جس نے انہیں قتل کیا اور ایک درخت پر پھانسی دی۔ ۴۲۔
اس نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا اور گواہی دینا کہ وہ وہی ہے جسے خدا نے
زندہ اور مردوں کے جج کے طور پر مقرر کیا ہے۔
عبرانیوں  - ۱۲:۲۴عام اسمبلی اور اولنی نسل کے چرچ کے لئے ،جس میں آسمان میں
لکھے گئے ہیں اور خدا سب کے جج کو ،اور صرف مردوں کی روحوں کو کامل بنایا،
مکاشفہ  - ۱۱ :۱۹اور میں نے آسمان کو کھول دیا ،اور ایک سفید گھوڑا دیکھا۔ اور جو
اس پر بیٹھا تھا وہ وفاداری اور سچ کہا جاتا تھا ،اور راستبازی میں وہ فیصلہ کرتا ہے اور
جنگ کرتا ہے۔
------------------------------------------------ٹن  - ۷ :۹۵کیا ہللا سب سے زیادہ منصفانہ ججوں کی نہیں؟
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
استثنا ۳۶:۳۲؛  ۲تیمتھیس ۱ :۴؛  ۱پطرس ۵ :۴؛  /حج ۲۲:۶۹؛ معنی ۴۰:۴۷۔

۲۸
ال حکیم)۴۶( :
(عقلمند)
جو ہر چیز کو بالکل جانتا ہے
زبور  - ۵ :۱۴7ہمارے خدا اور عظیم طاقت عظیم ہے :اس کی سمجھ المتناہی ہے۔
دانی ایل ۲۰ - ۲۱- ۲۰ :۲۔ ہمیشہ خدا کا نام مبارک ہو۔ کیونکہ حکمت اور اس کی قوت
ہے۔ ۲۱۔ وہ دانش مند حکمت اور حکمت کو جانتا ہے جو سمجھتے ہیں۔f
 ۱کرنتھیوں  - ۱:۲۵کیونکہ خدا کی معصومیت انسانوں کے مقابلے میں سمجھدار ہے۔ اور
خدا کی کمزوری مردوں کے مقابلے میں مضبوط ہے۔
کلیسیا ۲ - ۳- ۲ :۲۔ محبت میں متحد ،تاکہ وہ مکمل سمجھ کے مکمل امیر ہوسکتے ہیں،
تاکہ وہ خدا کے اسرار ،یعنی ،مسیح کو جان سکیں۔ ۳۔ جس میں تمام خزانے چھپا رہے
ہیں۔ حکمت اور علم۔
یہوداہ  - ۱:۲۵ہمارے نجات دہندہ صرف واحد خدا کے لئے ،جالل اور عظمت ،حاکمیت
اور قوت ،دونوں اور اب بھی۔ آمین
------------------------------------------------بیکارا  - ۱۲۹ :۲اے ہمارے رب ،اور ان میں سے ایک ان میں سے ایک رسول بھیجؤ جو
ان کو اپنی آیتیں پڑھ کر انہیں کتاب اور حکمت سکھاؤ اور انہیں پاک کردیں۔ بے شک آپ
غالب حکمت واال ہیں۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
بیکارا  ۲۲۷ ،۲:۳۲اور ۲۴۰؛ الہامان ۶ :۳؛ نیزا ۴:۱7؛ ہم ۶:7۳؛ ال فُصیلت ۴۲:۴۱۔

۲۹
الکحک)۵۱( :
(سچ)
(سچ ایک)
جو واقعی ایک کے طور پر موجود ہے
جو حقیقی اور سچ ہے

f

گنتی  - ۹ ۱ :۲۳خدا ایک انسان نہیں ہے ،جو وہ جھوٹ بولنا چاہئے؛ نہ ہی انسان کا بیٹا،
توبہ کرنا چاہیے :کیا اس نے کہا ،اور کیا وہ ایسا نہیں کرے گا؟ یا وہ بوال ہے ،اور کیا وہ
اسے اچھا نہیں کرے گا؟
یسعیاہ  - ۱ :۲۵اے خداوند ،تو میرا خدا ہے۔ میں تجھ کو بڑھاؤں گا ،میں تیرے نام کی
تعریف کروں گا۔ کیونکہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تیرا مشورہ وفادار اور سچا ہے۔
یرمیاہ  - ۱۰:۱۰لیکن خداوند سچا خدا ہے ،وہ زندہ خدا ہے ،اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے
غضب میں زمین سخت ہو گی اور قومیں اس کے غصہ کو برقرار رکھنے میں کامیاب
نہیں رہیں گی۔
یوحنا  ۶ :۱۴اور ۱7۔ ۶۔ عیسی نے اس سے کہا میں راستہ ،سچائی اور زندگی ہوں :کوئی
بھی آدمی باپ کے پاس نہیں بلکہ میرے ذریعہ۔ ۱7۔ یہاں تک کہ سچ کی روح جسے دنیا
حاصل نہیں ہوسکتا ہے ،کیونکہ اس نے اسے نہیں دیکھا ،نہ ہی اسے جانتا ہے۔
رومیوں  - ۴ :۳خدا نے منع کیا :ہاں ،خدا سچ ثابت ہو ،لیکن ہر آدمی جھوٹا ہے۔ جیسا کہ
لکھا ہے ،کہ تم اپنی باتوں میں ثابت ہوسکتے ہو ،اور جب تم فیصلہ کرو گے تو غالب
ہوسکتا ہے۔
------------------------------------------------ہاک  - ۱ :۶۹حقیقت!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
اآلرامان ۳:۶۰؛ این این ۶:۶۲؛ یونس ۱۰۷ :۱۰؛ حج ۲۲:۶۲؛ ال مومینن ۱۱۶: ۲۳؛ نور
۲۴:۲۵؛ لقمان ۳۱:۳۰؛

۳0
االلیک)۱۱( :
(پیدا کرنے واال)
جس نے ہر چیز کو غیر وجود سے وجود میں لے لیا
پیدائش  - ۱ :۱شروع میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔
زبور  - ۶ :۹۵اے آو ،عبادت کرو اور رکوع کرو۔
زبور  - ۲۵ :۱۰۲عمر کی تو نے زمین کی بنیاد رکھی ہے اور آسمان f
تمہارے ہاتھوں کا
کام ہیں۔
کلیسیا  - ۱ :۱۲مصیبت کے دن آنے سے پہلے اپنے نوجوانوں کے دنوں میں اپنے خالق
کو یاد رکھیں ۔۔۔
یسعیاہ  - ۴۰:۲۷کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تم نے نہیں سنا ،کہ ہمیشہ ہی خدا ،خداوند ،زمین
کے اختتام کے خالق ،نہ سمجھتا ہے اور نہ ہی تنگ ہے۔
 ۱پطرس ۹ ۱ :۴۔ اس وجہ سے کہ خدا کے ارادے کے مطابق ان کو برداشت کرنے کے
لۓ وفادار خالق کے طور پر ،اپنی روح کو ان کے ساتھ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
مکاشفہ  - ۱۱ :۴اے خداوند ! تو نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ،اور اپنی خوشی کے لئے وہ
ہیں اور پیدا ہوئے ہیں۔
------------------------------------------------حشر  - ۵۹:۲۴وہ ہللا ہے ،خالق ،موجد ،فیشن۔ اس کے سب سے اچھے نام ہیں۔ جو کچھ
آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور وہ غالب حکمت واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
ایوب ۳۵:۱۰؛ ۳ :۳۶؛ کلیسیا ۱ :۱۲؛ کُلسیوں ۱۶- ۳ :۱؛  /اینام ۱۰۲ :۶؛ راح ۱۳:۱۶؛
زمر ۳۹:۶۲۔

۳۱
الحلیم)۳۲( :
(فاربرئرنگ)
(مونک اور کم از کم ایک)
جو دونوں بخشنے واال ہے
اور مہربان

f

زکریاہ  - ۹ :۹دیکھو ،تیرے بادشاہ تیرے پاس آتے ہیں ،وہ صرف اور نجات بخشتا ہے۔
کم ،اور ایک گدا پر سوار ،اور ایک گدی کے جھاگ پھینک دیا۔
متی  - ۴ :۲۱دیکھو ،تیری بادشاہ آپ کے پاس آتا ہے ،نیز ،اور گدا پر بیٹھا ۔۔۔
متی ۲۷ - ۳۰- ۲۷ :۱۱۔ تم پر میرے جوک لے لو اور مجھ سے سیکھو؛ کیونکہ میں نیک
اور دل میں کمزور ہوں اور تم اپنی روحوں کو آرام پاؤ گے۔
رومیوں  - ۴ :۲یا تم اس کی نیکی اور بیداری کے امیر کو ناپسند کرتے ہو نہیں جانتا کہ
خدا کی نیکی آپ کو توبہ کرتا ہے۔
فلپیوں ۵ - ۷- ۵ :۲۔ مسیح یسوع۶ :۔ کون خدا کی شکل میں رہتا ہے ،سوچا کہ یہ خدا کے
ساتھ مساوات کرنے کے لئے غصہ نہیں ہے۔ 7۔ لیکن خود کو کسی شہرت سے بنا دیا
خادم ،اور مردوں کی مثال میں بنایا گیا تھا۷ :۔ اور ایک شخص کے طور پر ظہور میں
پایا گیا ہے جس نے اپنے آپ کو حاکم کیا ،موت کے فرمانبردار ہو کر صلیب کی موت
بھی۔
------------------------------------------------البقرہ  - ۲۲۵ :۲ہللا تم پر الزام نہیں لگاتا ہے کہ آپ کے حلفوں میں کیا غیر معمولی ہے
۔۔۔ اور ہللا بخشنے واال اور بیدار ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
گلتیوں  / ۲۳- ۲۲ :۵نیزا ۴:۱۲؛ میڈ ۱۰۱ :۵؛ اسرائیل ۱7:۴۴؛ حج ۲۲:۵۹۔

۳۲
الحمد)۵۶( :
(قابل ذکر)
(تعریف کی ایک)
(تمام تعریف کی)
جو سب تعریف کی الئق ہے
اور سجاوٹ

f

زبور  - ۱۱ :۹خداوند کی حمد کرو ،جو ساؤل میں رہتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اپنے
کاموں کا اعالن۔
زبور  - ۱ :۴۷کوریہ کے بیٹوں کے لئے ایک گانا اور زبور۔ عظیم خدا ہے ،اور ہمارے
خدا کے شہر میں اپنی پاکیزگی کے پہاڑ پر تعریف کی جائے گی۔
عبرانیوں  - ۱۳:۱۵اس وجہ سے ہم خدا کی حمد کی قربانیاں پیش کرتے ہیں ،یہ ہمارے
ہونٹوں کا پھل ہے جو اس کا نام ہے۔
مکاشفہ  - ۵:۱۳اور ہر مخلوق جس میں جنت ،اور زمین پر ،زمین پر ،اور سمندر میں
ہیں ،اور جو کچھ ان میں ہیں ،میں نے سنا ،مبارک ،عزت اور جالل ،اور طاقت ،اس کے
پاس جو تخت پر بیٹھ کر اور برے پر ہمیشہ اور ہمیشہ کے لئے ہو۔
مکاشفہ  - ۵ :۱۹اور ایک آواز تخت سے باہر آیا اور کہا" ،اے ہمارے خدا کی تعریف
کرو ،تم اس کے خادم ،اور تم اس سے ڈرتے ہو ،دونوں چھوٹے اور بڑے۔
------------------------------------------------بیکارا  - ۲۶7 :۲اور معلوم ہے کہ ہللا تعالی کی ضرورت ہے اور قابل اطمینان ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۱ :۳۴؛ ۵۰:۲۳؛ ۴ :۹۶؛ ۴ :۱۰۰؛ ۱۶۴ :۱۱۹؛  ۱پطرس  / ۹ :۲حود ۱۱:7۳؛
ابراہیم ۱۴:7۲؛ حج  ۴ :۲۲اور ۲۴؛ لوکمان ۳۱:۲۶؛ فاطیر ۳۵:۱۵۔

۳۳
السیب)۴۰( :
(ریڈر)
(ایوارڈ)
(کون جو فیصلہ کرتا ہے)
جو حساب کے طور پر کافی ہے

f

ماالکی ۷ - ۱۰- ۷ :۳۔ کیا آدمی خدا کو لوٹ سکتا ہے؟ پھر تم نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ لیکن
تم کہتے ہو ،ہم نے تجھ کو لوٹ لیا ہے؟ تثلیث اور پرساد میں۔ ۹۔ تم لعنت کر کے لعنت کر
رہے ہو۔ کیونکہ تم نے مجھے اس لوٹ قوم کو لوٹ لیا ہے۔
متی  - ۱۰:۳۰لیکن آپ کے سر کے تمام بال شمار ہوتے ہیں۔
متی  - ۱۲:۳۶لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہر ناقابل لفظ ہے کہ مرد بات کریں گے،
وہ فیصلہ کے دن ہی اس کا حساب کریں گے۔
رومیوں  - ۱۴:۱۲تو پھر ،ہم میں سے ہر ایک خدا کو خود کو اکاؤنٹ دے گا۔
 ۲کرنتھیوں  - ۵:۱۰ہم سب کو مسیح کے فیصلے کی نشست سے پہلے ظاہر ہونا
ضروری ہے۔ ہر ایک کو اس کے جسم میں کیا چیزیں مل سکتی ہیں ،اس کے مطابق اس
نے کیا کیا ہے ،چاہے وہ اچھا یا برا ہو۔
------------------------------------------------نیزہ  - ۴:۷۶اور جب آپ سالمتی سے سالمتی کرتے ہو تو اس سے بہتر ہو یا پھر کم از
کم اسے واپس لو۔ بے شک ،ہللا سبحانہ وتعالی کے پاس ہے ،اکاؤنٹنٹ۔
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
اعمال  / ۱۱-۱ :۵نیزہ 7- ۶ :۴۔

۳۴
الہائے ()۶۲
(رہنا)
(کبھی زندہ رہنے واال)
(زندہ)
جو ہر زندگی کا ذریعہ ہے

f

زبور  - ۹ :۳۶آپ کے ساتھ زندگی کا مزہ ہے۔ آپ کی روشنی میں ہم روشنی دیکھیں گے۔
زبور  - ۲ :۷۴میری جان طویل عرصے تک خداوند کی عدالتوں کے بارے میں نہیں
جانتا۔ میرا دل اور میرا گوشت زندہ خدا کے لئے باہر نکلتا ہے۔
یرمیاہ  - ۱۰:۱۰لیکن خداوند سچا خدا ہے ،وہ زندہ خدا ہے ،اور ابدی بادشاہ ہے۔
یوحنا  - ۴ :۱اس میں زندگی تھی۔ اور زندگی مردوں کی روشنی تھی۔
یوحنا  - ۵:۲۶کیونکہ باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے۔ اس نے اس نے بیٹے کو اپنے
آپ کو زندگی دینے کے لئے دیا ہے۔
یوحنا  - ۶:۵۱میں زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے نیچے آ گیا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اس
روٹی سے کھایا جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے۔ اور جو روٹی میں دے دونگا
وہ میرا جسم ہے جسے میں زندگی کی زندگی دوں گا۔ دنیا۔
اعمال  - ۳:۱۵اور پرنس کی زندگی کو قتل کر دیا جسے خدا نے مردوں سے اٹھایا ہے۔ ہم
کہاں گواہ ہیں
------------------------------------------------البقرہ  - ۲۵۵ :۲ہللا  -اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،ہمیشہ زندہ رہنے واال ،سب کا وجود
ہے۔ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
جان ۳۹- ۳7 :7؛ ۶ :۱۴؛  ۱تھسلنونیوں ۹ :۱؛ عبرانیوں ۴:۱۲؛ ۹:۱۴؛ ۱۰:۳۱؛ مکاشفہ
 / ۱:۱۷االمامان ۲ :۳؛ تاہ ۱۱۱ :۲۰؛ فرکن ۲۵:۵۷؛ المومنین ۶۵:۴۰۔

۳۵
ال جامی)۷7( :
(اجتماعی)
جو تمام مردوں کو جمع کرتا ہے
مقررہ دن
زبور  - ۵ :۵۰میرے ساتھیوں کو میرے ساتھ جمع کرو۔ جنہوں نے قربانی کی طرف سے
f
میرے ساتھ ایک عہد بنایا ہے۔
یسعیاہ  - ۶۶:۱۷کیونکہ میں ان کے کاموں اور ان کے خیالوں کو جانتا ہوں :یہ ہوگا کہ
میں تمام قوموں اور زبانوں کو جمع کروں گا۔ اور وہ آئیں گے اور میری جالل دیکھیں
گے۔
یرمیاہ  - ۳ :۲۳اور میں اپنے تمام ردیوں کے باقی رہوں کو جمع کروں گا جہاں میں نے
ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کو اپنے گناہوں میں لے آئے گا۔ اور وہ فائدہ مند ہوں گے اور
بڑھیں گے۔
متی  - ۲۵:۳۱اور وہ اپنے فرشتوں کو ایک نرسنگی کی آواز سے بھیجے گا ،اور وہ
آسمان کے ایک دوسرے سے دوسرے بادلوں سے چار بادلوں سے ان کا انتخاب جمع
کرے گا۔
یوحنا  - ۱۰:۱۶اور میرے پاس بھیڑ بھی ہے ،جو اس میں سے نہیں ہیں :ان میں بھی
مجھے النا ہوگا ،اور وہ میری آواز سنیں گی۔ اور ایک گنا اور ایک چرواہا ہوگا۔
------------------------------------------------االمامان  - ۹ :۳ہمارے رب ،یقینا آپ ایک دن کے لئے لوگوں کو جمع کریں گے جس کے
بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک ،ہللا اپنے وعدے میں ناکام نہیں ہوتا۔ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یرمیاہ ۲۹:۱۴؛ متی ۱۳:۴۱؛ ۲۴:۳۱؛ ۲۵؛ ۳۲؛ لوقا ۳۵- ۳۴ :۱۳؛ جان ۱۱:۵۲؛ افسیوں
۱:۱۰؛ مکاشفہ ۷ :۲۰۔

۳۶
الجببار)۹( :
(کمپیلر)
(تمام طاقتور ایک)
جن کی مرضی ہمیشہ کی جاتی ہے اور جس کی طاقت اور طاقت پوری
ہوتی ہے

f

ایوب  - ۲ :۴۲جان لو کہ تم ہر چیز کو کر سکتے ہو ،اور اس سے کوئی فکر نہیں
ہوسکتی ہے۔
یرمیاہ  ۳۲:۱7اور ۱7 - ۲7۔ اے خداوند ! دیکھو تو نے اپنی طاقت سے آسمان اور زمین
کو بنا دیا اور بازو کو بڑھا دیا ،اور تیرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ۲7۔ میں دیکھتا
ہوں کہ میں خداوند ہوں ،سب گوشت کا خدا ہوں۔ مجھے؟
متی  - ۱۹:۲۶لیکن یسوع نے ان سے بات کی ،اور ان سے کہا ،مردوں کے ساتھ یہ
ناممکن ہے؛ لیکن خدا کے ساتھ ہر چیز ممکن ہے۔
اعمال  - 7:۲۲اور اب ،میں روح میں یروشلم کو جا رہا ہوں ،اس چیزوں کو جاننے واال
نہیں جو مجھے وہاں پہنچے گا۔
 ۲کرنتھیوں  - ۵:۱۴مسیح کے پیار کے لئے ہم پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ ہم اس بات پر
یقین رکھتے ہیں کہ ایک ہی سب کے لئے مر گیا اور اس وجہ سے سب مر گئے۔
------------------------------------------------ہشرا  - ۵۹:۲۳وہ ہللا ہے ،جس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ہے ،بادشاہ ،مقدس ،سب سے
قابل ،قابل اطمینان بخش ،اقوام متحدہ ،غالب میں ،مطابقت واال ۔۔۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۱ :۱7؛ خارجہ ۲۰- ۱۹ :۳؛ اعمال ۲۰:۲۲؛  ۱کرنتھیوں ۱۶ :۹؛

۳۷
ایل جیل)۴۱( :
(شاندار)
(فائدہ مند)
(منفرد)
(زورآور ،طاقتور)
(ریورڈ)
(شاندار ایک)
جو اکیال بڑا اور زبردست ہے

f

خروج  - ۶ :۱۵اے خداوند ،تیرے دائیں ہاتھ طاقتور ہو گیا ہے۔ اے خداوند تیرا دائیں ہاتھ
دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔
زبور  - ۳ :۲۹خداوند کی آواز پانی پر ہے :جالل کا خدا چور ہے :خداوند بہت سے پانیوں
پر ہے۔
دانی ایل  - 7:۱۴اور اس کو بادشاہی ،جالل ،جالل اور ایک بادشاہی عطا کی گئی تھی کہ
تمام قوم ،قوم اور زبانیں اس کی خدمت کریں۔ اس کا اقتدار دائمی سلطنت ہے ،جس سے
دور نہ ہو ،اور اس کی بادشاہی تباہ نہیں کیا جائے گا۔
یوحنا  - ۱۱ :۲یہوواہ خدا نے گلیل کے کنعان میں معجزہ شروع کیا ،اور اس کی جالل کو
ظاہر کیا۔
اعمال  - 7:۵۵لیکن وہ ،روح القدس سے بھرا ہوا ،آسمان میں ثابت ہوا ،اور خدا کی جالل
کو دیکھا ،اور یسوع عیسی کے دائیں ہاتھ پر کھڑا،
------------------------------------------------رحمن  - ۵۵:۲7اور آپ کے رب کی ذات ،عظمت و عزت کا مالک رہیں گے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۵ :۱۴۵؛ یسعیاہ ۳۳:۲۱؛ دانی ایل 7:۱۴؛ متی ۱۹:۲۷؛ ۲۴:۳۰؛ عبرانیوں / ۳ :۱
عارف ۱۴۳ :7؛ زمر ۳۹:۱۴۔

۳۸
ال کباب)۲۰( :
(انڈر ہولڈر)
(رکاوٹ یا ریٹینر)
(کنسرٹر یا ترمیم)
جو دباؤ پر چلتا ہے اور دباؤ دیتا ہے

f

 ۲بادشاہوں  - ۲۷:۱۹کیونکہ تیرا غضب میرے خالف ہے اور تیرا تناؤ میرے کانوں میں
آتا ہے ،لہذا میں اپنے ہک کو اپنی ناک میں ڈالوں گا اور تیرے ہونٹوں میں پھنسے ہوئے
ہوں گے اور میں تجھے راستے سے واپس لے آؤں گا اونچائی
زبور  - ۵ :۱۳۹تو نے مجھے پیچھے سے پہلے اور مجھ سے الگ کر دیا ،اور مجھ پر
اپنا ہاتھ رکھا۔
ایجکیال  - ۱۵:۳۱اس طرح خداوند خدا فرماتا ہے" ،اس دن جب وہ شیل کے نیچے گیا تو
میں نے ماتم کی وجہ سے ،میں نے اس پر گہری بند کر دیا اور اس کی ندیوں کو پیچھے
رکھا۔
اعمال  ۵ :7۔۔۔۔ اور اس نے اس میں اس کی میراث بھی نہیں دیا ،نہیں ،اس کے پاؤں کو
مقرر کرنے کے لئے اتنا زیادہ نہیں ہے :لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے قبضے اور
اس کے بعد اس کے بیج کے لئے اسے دے گا ،جب تک اس کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔
 ۲پطرس  - ۱۶:۲لیکن اس کی بدکاری کے لئے بدبختی ہوئی :گونگا گاندھی آدمی کی آواز
سے بات کرتے ہوئے پیغمبر کی پاگلیت کو روکتا تھا۔
------------------------------------------------بیکارا  - ۲۴۵ :۲یہ کون ہے جو ہللا تعالی کو قرض ادا کرے گا تاکہ وہ اس سے زیادہ بار
بار اسے ضائع کرے؟ اور وہی ہللا ہے جس کو کثیرت عطا فرماتا ہے اور اس کی طرف
تم کو لوٹایا جائے گا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
خروج ۶ :۳۶؛  ۱بادشاہ ۱۴- ۱ :۱؛ متی ۵۳- ۵۲ :۲۶؛ مرقس ۲۰:۱۳؛ لوقا ۲۵-۲۲ :۷؛ ۲
کرنتھیوں ۹- ۷ :۱۲۔

۳۹
ال کیدیر)۶۹( :
(اونٹپوٹنٹ)
(تمام طاقتور)
(زورآور ،طاقتور)
جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے واال ہے

f

پیدائش  - ۱ :۱7خداوند ابرام کو دیکھا ،اور اس سے کہا ،میں خدا غالب ہوں۔ مجھ سے
پہلے چلیں اور کامل ہو جاؤ۔
ایوب  - ۲۳:۳7ہللا تعالی کو چھونے کے ،ہم اسے تالش نہیں کر سکتے ہیں :وہ قدرت میں
عمدہ ہے ،فیصلے میں ،اور بہت سارے انصاف میں :وہ مصیبت نہیں پائے گی۔
یرمیاہ  - ۱7:۳۲اے خداوند ! دیکھو ،تو نے اپنی طاقت سے آسمان اور زمین کو بنا کر
بازو کو بڑھا دیا اور تیرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
رومیوں  - ۲۰:۱دنیا کی تخلیق سے ان کے پوشیدہ چیزوں کے لئے واضح طور پر دیکھا
جا سکتا ہے ،جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ،ان کی ابدی طاقت اور خدا کی بھی ہے؛ تاکہ وہ
عذر کے بغیر ہیں:
مکاشفہ  - ۶ :۱۹ہیلیلُویاہ :کیونکہ خدا کے لئے خدا پرجوش ہے۔
------------------------------------------------فاطمہ  - ۴۴:۳۵ہللا تعالی آسمانوں یا زمین پر کسی بھی چیز کی طرف سے ناکامی کا
باعث نہیں بنتا۔ بے شک وہ حکمت واال اور غالب واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
ایوب ۲ :۴۲؛ زبور ۵ :۱۴7؛ یسعیاہ ۱۳:۴۰؛ یوحنا ۱۷- ۱7 :۱۰؛ عبرانیوں  / ۳ :۱بیکارا
 ۲۰:۲اور ۲۷۴؛ جوار ۱7:۵؛ این این ۶۵:۶؛ التوبہ ۳۹:۹؛ فاطیر ۴۴:۳۵؛ یسوع گناہ
۷۱:۳۶؛ احکام ۳۳:۴۶؛ قیامہ ۴۰:7۵۔

۴0
الہہر)۱۵( :
(ڈومینٹر)
(کون کون پیش کرتا ہے)
(جابر)
کون طاقتور طور پر بدلہ لیتا ہے اور سب کو ختم کرتاہے

f

زبور ۲ - ۳- ۲ :۴7۔ خداوند کے لئے بہت زیادہ خوفناک ہے۔ وہ تمام زمین پر ایک عظیم
بادشاہ ہے۔ ۳۔ وہ ہمارے تحت لوگوں کو اور ہمارے پاؤں کے تحت قوموں کو جمع کرے
گا۔
زبور  - ۱ :۹۴اے خداوند خدا ،جس کا انتقام ہے۔ اے خدا ،جس کا انتقام ہے ،اپنے آپ کو
بھیجا۔
یوحنا  - ۳۳ :۱۶یہ چیزیں جن سے میں نے تم سے کہا ہے ،میں تم میں امن ہوسکتا ہوں۔
دنیا میں تم پریشان ہو گا ،لیکن اچھا خوش ہو۔ میں دنیا پر قابو پاتا ہوں۔
 ۲تھسلنونیوں  - ۷ :۱آگ میں آگ لگانے میں ان پر انتقام لے کر جو خدا نہیں جانتا ،اور یہ
ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی تعمیل نہیں کرتا۔
عبرانیوں  - ۳۰:۱۰کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ نے کہا ہے ،انتقام میرا تعلق ہے ،رب
کا فرماتا ہے ،میں اس کی سزا کروں گا۔ اور پھر خداوند اپنے لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔
------------------------------------------------المومن  - ۱۶:۴۰جس دن وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں آتے وہ خدا سے پوشیدہ ہیں۔ اس
دن کون سا ملک ہے جس کا اقتدار ہے ہللا کے لئے ،ایک ،پچھال۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
رومیوں ۹ :۱۲؛  ۱کرنتھیوں ۵7:۱۵؛ یوحنا ۵ :۱؛  ۱یوحنا  / ۵- ۴ :۵یوسف ۳۹:۱۲؛ راح
۱7- ۱۶ :۱۳؛ صدا ۶۵:۳۷۔

۴۱
الیوی)۵۳( :
(مضبوط)
(سب سے زیادہ طاقتور ایک)
(تمام طاقت کا مالک)
جو اپنی طاقت میں شاندار ہے
اور اس کی طاقت

f

خروج  - ۱ :۶تب خداوند نے موسی سے کہا" ،دیکھو تو میں فرعون کے ساتھ کیا کروں
گا۔ کیونکہ وہ ایک مضبوط ہاتھ سے لے کر اسے جانے دے گا۔ اور وہ مضبوط ملک کے
ساتھ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔
زبور  - ۷ :۲۴یہ کون جالل کا بادشاہ ہے؟ خداوند ،زبردست اور طاقتور ،خداوند ،جنگ
میں طاقتور ہے۔
یسعیاہ  - ۴۰:۲۶اپنی آنکھوں کو اونچی سطح پر اٹھائیں ،اور دیکھو ،جس نے ان چیزوں
کو پیدا کیا ہے ،جو اپنے میزبانوں کو لے کر نکالتے ہیں۔ وہ ان سب کو اپنی طاقت کی
عظمت کے ذریعہ نامزد کرتا ہے ،کیونکہ وہ طاقتور طاقتور ہے۔ کوئی غلطی نہیں
متی  - ۲۷:۱۷اور یسوع آیا اور ان سے کہا ،آسمان اور زمین میں تمام طاقت دی گئی ہے۔
مکاشفہ  - ۶ :۱۹اور میں نے سنا کہ یہ بہت بڑا کثرت کی آواز تھی ،اور بہت سی پانی
کی آواز اور طاقتور گردنوں کی آواز کے طور پر ،اللولویا :کیونکہ خدا خدا ہی کا
فرمانبردار ہے۔
------------------------------------------------ہڈ  - ۱۱:۶۶بیشک یہ تمہارا رب ہے جو غالب واال غالب واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۷ :۷۹؛ لوقا ۱۶ :۳؛ مکاشفہ ۳ :۱۵؛  / ۲۱:۲۲حج  ۲۲:۴۰اور 7۴؛ شریعت ۱ :۴۲
۹؛ حدیث ۵7:۲۵؛ مجدالہ ۵۷:۲۱۔

۴۲
ال کیمیوم)۶۳( :
(خود مختص)
(خود سبسکرائب کی طرف سے خود موجود)
اندرونی طور پر موجودہ اور کے لئے
خود ہی

f

خروج ۱۴ - ۱۵- ۱۴ :۳۔ اور خدا نے موسی سے کہا ،میں ہوں کہ میں ہوں۔ اور اس نے
کہا ،اس طرح تم بنی اسرائیلیوں سے کہہ دو کہ میں نے تم کو مجھے بھیجا ہے۔ ۱۵۔ یہ
ہمیشہ میرا نام ہے ،اور یہ میری نسلوں کے لئے یادگار ہے۔
زبور  - ۲ :۹۰جب پہاڑوں کو الیا گیا تھا ،یا تو نے زمین اور دنیا کو قائم کیا ہے ،یہاں
تک کہ ہمیشہ کی دائمی طور پر ،آپ خدا ہی کے پاس ہیں۔
زبور  - ۲7 :۱۰۲لیکن تم وہی ہو ،اور تیرے سالوں کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔
یوحنا  - ۵ :۱7اور اب ،اے باپ ،مجھے جالل کے ساتھ اپنی خود کی تسبیح کرو جسے
میں نے دنیا سے پہلے آپ کے ساتھ کیا تھا۔
 ۱تیمتھیس ۱۴ - ۱۶- ۱۴ :۶۔ ہمارے رب یسوع مسیح ۔۔۔ ۱۶۔ جو صرف امر ہے ،روشنی
میں رہتا ہے جس میں کوئی آدمی نہیں ۔۔۔
عبرانیوں ۱ - ۲- ۱ :۱۔ خدا ۔۔۔ ۲۔ ان آخری دنوں میں ہم نے اپنے بیٹے سے بات کی ،جس
نے اس نے ہر چیز کا وارث مقرر کیا ہے ،جس کے ذریعہ انہوں نے دنیا کو بھیجا؛
------------------------------------------------االمامان  - ۲ :۳ہللا  -اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،ہمیشہ زندہ ،وجود کا مستقل۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
خروج ۳ :۶؛ یسعیاہ ۵7:۱۵؛ عبرانیوں  / ۳ :۱۱بیکارا ۲۵۵ :۲؛ طہ ۱۱۱ :۲۰۔

۴۳
البرابر)۳7( :
(عظیم ترین)
(سب سے زیادہ عظیم)
کون سب کو ذبح کرنے میں کامیاب ہے
خود

f

گنتی  - ۲۴:۱۶اس نے کہا ہے ،جس نے خدا کے الفاظ کو سنا ،اور سب سے بلند علم کے
بارے میں جان لیا ،جس نے ہللا کے نزدیک دیکھا ،اس کے اندھیرے میں گر گیا ،لیکن
آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔
استثنا  - 7۱:۱۰کیونکہ رب تمہارا خدا معبودوں کا خدا ہے ،اور خداوندوں کا مالک ہے،
عظیم خدا ،زبردست اور خوفناک شخص جو شخص نہیں سمجھتا اور نہ ہی اجر حاصل
کرتا ہے۔
ایوب  - ۳۳:۱۲دیکھو ،اس میں تم صرف نہ صرف :میں تجھے جواب دونگا کہ خدا انسان
سے بڑا ہے۔
لوقا  ۱:۳۲اور ۳۲ - ۳۵۔ وہ عظیم ہو گا ،اور اس کا بیٹا سب سے زیادہ بلند کیا جائے گا۔
۳۵۔ روح القدس آپ پر آ جائے گا ،اور سب سے بلند کی طاقت آپ کو نگاہ کرے گی۔ لہذا
یہ بھی کہ مقدس چیز جسے آپ سے پیدا ہو جائے گا خدا کا بیٹا کہا جائے گا۔
فلپائن  - ۲:۱۰یہ کہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنے کو آسمانوں میں ،چیزیں اور زمین میں
اور چیزوں کے مطابق زمین پر چلنا چاہئے۔
------------------------------------------------حج  - ۲۲:۶۲یہی وجہ ہے کہ ہللا سچ ہے ،اور جو کچھ اس کے سوا کسی دوسرے کو
بالتے ہیں وہ باطل ہے اور ہللا تعالی سب سے بلند ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
استثنا ۷: ۳۲؛ لوقا  ۲۳،۳۵ :۱اور  / 7۶راح ۹ :۱۳؛ لوکمان ۳۱:۳۰؛ سیب ۳۴:۲۳۔

۴۴
ایل کیریم)۴۲( :
(جنونی)
(شاندار)
(بہترین نوبل ایک)
جو اس کی سخاوت میں لبرل ہے

f

پیدائش  - ۲۴:۳۵اور خداوند نے اپنے مالک کو بہت برکت بخشی ہے۔ اور وہ بڑا بن گیا
ہے ،اور اس نے بھیڑ ،رمو ،چاندی ،سونے ،اور سینسر ،نوکرانی ،اونٹ اور گدھے دیئے
ہیں۔
پیدائش  - ۲۷:۱۱اور خداوند تیرے جسم کے پھل اور اپنے مویشیوں کے پھلوں اور اپنی
زمین کے پھلوں میں ،اس ملک میں جسے خداوند نے اپنے باپ دادا کو دے دیا تم
زبور  - 7 :۱۱۶اے میری روح تیرے آرام پر لو۔ کیونکہ رب نے تجھے بخشش سے نوازا
ہے۔
یعقوب  - ۵ :۱اگر آپ میں سے کسی کو حکمت کی کمی نہیں ہے تو اسے خدا سے
پوچھتے ہیں کہ وہ تمام مردوں کو آزادانہ طور پر دیتا ہے۔ اور اسے دیا جائے گا۔
------------------------------------------------ - ۲7:۴۰اور جو شکر گزار ہے  -اس کی شکر گزار صرف خود ہی ہے۔ اور جو کوئی
ناجائز ہے ،تو یقینا میرا پروردگار کی ضرورت ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
گنتی ۷ :۱۴؛ زبور ۱۳- ۹ :۶۵؛ ۲ :۱۱7؛ یسعیاہ  ۷ :۵۴اور ۱۰؛ یرمیاہ ۹- ۶ :۳۳؛ متی
7:۱۱؛ لوقا ۶:۳۵؛ اعمال ۱۴:۱7؛ رومیوں ۳۶- ۳۵ :۱۱۔

۴۵
ال کوود)۴( :
(مقدس)
(سب سے زیادہ درست خالص ایک)
جو عدم اطمینان سے خالص ہے
لیوی ۴۴-۴۵- ۴۴ :۱۱۔  ۴۴کیونکہ میں تمہارا خدا رب ہوں۔ اس لئے تم اپنے آپ کو مقدس
بناؤ گے اور تم مقدس ہو گے۔ کیونکہ میں مقدس ہوں ۔۔۔ ۴۵۔ کیونکہ میں fخداوند ہوں جو
تجھے مصر کے باہر مصر سے نکالتا ہے تاکہ تم خدا کی مانند ہو کیونکہ تم مقدس ہو گے
کیونکہ میں مقدس ہوں۔
زبور  - ۵ :۹۹اے خداوند ہمارے خدا کی تعظیم کرو اور اس کے پٹھوں پر سجدہ کرو۔
کیونکہ وہ پاک ہے۔
یسعیاہ  - ۳ :۶مقدس ،مقدس ،مقدس ،میزبانوں کا رب ہے:
حاکمک  - ۱:۱۲اے رب ،میرا خدا ،میرا خدا ہے ،تو ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں آرہا ہے۔ ہم
مر نہیں کریں گے۔ اے رب ،تو نے انہیں حکم دیا ہے۔ اور اے طاقتور خدا ،تو نے ان کو
اصالح کے لئے قائم کیا۔
لوقا  ۱:۳۵اور ۳۵ - ۴۹- ۴۶۔ روح القدس آپ پر آئے گا ۔۔۔ ۴۶۔ میری جان خدا کی عظمت
کرتی ہے ۔۔۔ ۴7۔ خدا میرا نجات دہندہ ۔۔۔ ۴۹۔ مقدس کا نام ہے۔
اعمال  - ۲:۲7کیونکہ آپ میری روح جہنم میں نہیں چھوڑیں گے ،اور نہ ہی آپ کو
پائیدار ایک کو بدعنوان دیکھنا پڑے گا۔
------------------------------------------------القُمہ  - ۱: ۶۲جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ ہللا کی قدرت رکھتا ہے ،غالب،
پاک واال ،زبردست ،حکمت واال۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
لے کر ۲ :۱۹؛ یوحنا ۱۱ :۱7؛ اعمال ۱۴ :۳؛ عبرانیوں 7:۲۶؛  ۱پطرس ۱۶- ۱۵ :۱؛
مکاشفہ  / ۷ :۴ھاشم ۵۹:۲۳۔

۴۶
اللطیف)۳۰( :
(ٹھیک ٹھیک)
(بے بنیاد ایک)
(نرم)
جس قسم کی فضل اپنے تمام نوکروں تک پہنچ جاتی ہے

f

خروج ۶ - 7- ۶ :۳۴۔ خداوند ،خداوند خدا ،رحمدل اور رحمدل ،بخشش اور نیکی اور
سچائی میں بہتری ہے۔ 7۔ ہزاروں کی معافی ،معافی کی بدولت معافی اور گناہ ،اور اس کا
کوئی مطلب واضح نہیں کرے گا مجرم ۔۔۔
زبور  - ۲ :۱۱7کیونکہ اس کے رحم کرنے کے لئے ہمارا احسان ہے۔ اور خداوند کی
سچائی ہمیشہ کے لئے برداشت کرتی ہے۔ خداوند کی تعریف کرو۔
رومیوں  - ۹:۲۲کیا اگر خدا ،اپنے غضب کو شناخت کرنے اور اپنی قدرت کو جاننے کے
لئے تیار ہے تو ،غضب کے برتنوں کو تباہی سے بچنے کے لۓ بہت لمبا عرصہ تک
صبر کیا گیا ہے:
ططس  - ۲:۱۱خدا کی فضل کے لئے جو نجات التا ہے وہ سب لوگوں کو ظاہر کرتا ہے
۔۔۔
 ۲پطرس  - ۹ :۳خداوند اپنے وعدے کے بارے میں ناراض نہیں ہے ،کیونکہ بعض لوگ
ناراض ہیں۔ لیکن ہمارے پاس وارڈ پر غفلت ہے ،چاہے کسی کو تباہ نہیں ہونا چاہئے،
لیکن یہ سب توبہ کرنا چاہئے۔
------------------------------------------------ہم نے  - ۱۰۳ :۶تصور اس کو نہیں سمجھتا ،لیکن وہ [تمام] نقطہ نظر کو سمجھتا ہے؛
اور وہی بڑا اور باطل ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۱۰- ۷ :۵۴؛ رومیوں ۵- ۴ :۲؛  ۱پطرس  / ۳:۲۰حج ۲۲:۶۳؛ لوکمان ۳۱:۱۶؛
شریعت ۹ ۱ :۴۲؛ ملک ۶7:۱۴۔

۴۷
الجمع)۶۵( :
(معزز)
(نوبل)
(اعلی اور شاندار ایک)
جو قابل قدر اور تمام شاندار ہے

f

 ۱سموئیل  - ۲:۳۰لیکن اب رب فرماتا ہے ،یہ مجھ سے دور رہو۔ ان کے لئے جو مجھے
عزت کرتا ہوں ،میں عزت رکھوں گا ،اور وہ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ ہلکے سے
قابل قدر ہوں گے۔
زبور  - ۲ :۲۹خداوند کا جالل اس کے نام کے سبب دے۔ پاکیزگی کی خوبصورتی میں
رب کی عبادت کرو۔
دانی ایل  - ۴:۳۴میں نبوکدنزر نے اپنی آنکھوں کو آسمان پر اٹھایا ،اور میری سمجھ میں
میری طرف لوٹا ،اور میں نے سب سے زیادہ برکت دی ،اور میں نے اس کی تعریف کی
اور اس کی عزت کی جس نے ہمیشہ کے لئے رہتا ہے ،جس کی بادشاہی ہمیشہ کی
بادشاہی ہے۔ نسل نسل سے:
یوحنا  - ۵:۲۳یہ سب انسان کو بیٹا عزت کرنا چاہئے ،یہاں تک کہ وہ باپ کی عزت
کرتے ہیں۔ وہ جو بیٹے کو تسلیم نہیں کرتی ہے نہ باپ جس نے اسے بھیجا ہے۔
یوحنا  - ۷:۵۴یسوع نے جواب دیا" ،اگر میں اپنے آپ کا احترام کرتا ہوں ،تو میرا ناممکن
کچھ نہیں ہے۔ یہ میرا باپ ہے جو مجھے عزت دیتا ہے۔ جن میں تم کہتے ہو کہ وہ تمہارا
خدا ہے
مکاشفہ  - ۴:۱۱اے خداوند ،تو عزت و عزت اور عزت و قدرت حاصل کرنے کے الئق
ہے ،کیونکہ تو نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ،اور اپنی خوشی کے لئے وہ ہیں اور پیدا ہوئے
ہیں۔
------------------------------------------------برج  - ۷۵:۱۵عرش کے معزز مالک،
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱تاریخ ۲7- ۲۵ :۱۶؛ ۱۲- ۱۱ :۲۹؛ زبور ۲۲:۲۳؛ ۵ :۵7؛ ۳ :۱۱۱؛ ۵ :۱۴۵؛ فلپئیوں :۲
۱۱-۹؛ مکاشفہ 7 :۱۹۔

۴۸
ملک الملک)۷۴( :
(سب کچھ مالک)
(ہر زمینی بادشاہی پر بادشاہ)
جو مکمل طور پر حکمرانی کرتا ہے
دنیا بھر میں اقتدار

f

خروج  - ۵: ۱۹اب تو ،اگر تم میری آواز کو یقینا اطاعت کرو گے اور میرے عہد کو
برقرار رکھو گے تو تم سب لوگوں کے اوپر مجھ پر ایک خاص خزانہ ہو گا کیونکہ سب
زمین میرا ہے۔
استثنا  - ۱۴:۱۰دیکھو ،آسمانوں اور آسمانوں کا آسمان خداوند تمہارا تیری خدا ہے ،زمین
بھی اسی کے ساتھ ہے۔
زبور  - ۱۰:۱۶رب ہمیشہ کے لئے بادشاہ ہے:
زبور  - ۱ :۲۴زمین خداوند ہے ،اور اس کی فالح ہے۔ دنیا اور وہ لوگ جو اس میں رہتے
ہیں۔
 ۱تیمتھیس  - ۱:۱7اب بادشاہ ،ابدی ،امر ،پوشیدہ ،واحد خدا ہی کے لئے ،ہمیشہ کے لئے
عزت اور جالل ہو۔ آمین
------------------------------------------------ہللا تعالی نے فرمایا :اے ہللا ،آپ کی حکمرانی کا مالک ،آپ اقتدار عطا فرماتے ہیں جسے
تم چاہو گے اور تم اقتدار سے دور جسے تم چاہو گے ،تم عزت کرو گے جسے تم چاہو
گے اور جسے تم چاہو گے عزت کرو۔ یہ سب اچھا ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش  ۱۹ :۱۴اور ۲۲؛ خروج ۲۹ :۹؛ لیاری ۳:۱۶؛ ۲۵:۲۳؛ ۲۶:۲7؛ ایوب ۴۱:۱۱؛
زبور ۱۲-۱۰ :۵۰؛ ۷۹:۱۱؛ ۵-۴ :۹۵؛ ۲۴ :۱۰۴؛  ۱تواریخ ۱۱:۲۹؛ ہانگائی ۷ :۲؛ ۱
کرنتھیوں ۱۰:۲۶۔

۴۹
االنی)۹۰( :
(پچھال
(ہار سے دفاع)
جو منع کرتا ہے ،دھیان دیتا ہے اور
جب وہ چاہتا ہے تو اس کی ضمانت دیتا ہے

f

پیدائش  - ۲ :۳۰اور یعقوب کا غصہ راحیل کے خالف تھا۔ اور اس نے کہا ،کیا میں خدا
کی راہ میں ہوں ،جس نے آپ سے پیدائش کے پھل سے بچایا ہے؟
زبور  - ۷۴:۱۱خداوند کے لئے خدا ایک سورج اور ڈھال ہے :رب فضل اور جالل عطا
فرمائے گا :کوئی اچھی بات نہیں کہ وہ ان سے الگ ہو جائے جسے سیدھے راستے پر
چالئے۔
ماالکی  - ۳:۱۱اور میں تجھے کھانا کھاتا ہوں ،اور تمہاری زمین کے پھل کو تباہ نہیں
کروں گا۔ رب العالمین فرماتا ہے ،نہ ہی تیرا انگور میدان میں اس وقت سے پہلے اپنے
پھل میں پھل ڈالے گا۔
اعمال ۶ - 7- ۶ :۱۶۔ اب جب وہ فارریشیا اور گلیاتیا کے عالقے میں گئے تھے ،اور یہ کہ
روح القدس سے ایشیا میں لفظ کی تبلیغ کرنے کے لئے منع کیا گیا تھا۔ 7۔ وہ میسیا کے
پاس آئے تو ،وہ بیتیاہ میں جانے کی یقین رکھتے تھے :لیکن روح نے ان کا سامنا نہیں کیا۔
یعقوب  - ۵:۱7الیاس ایک شخص تھا جس طرح ہم جذبات پسند ہیں ،اور اس نے دعا کی
کہ یہ بارش نہیں ہوسکتی :اور اس نے زمین پر تین سال اور چھ ماہ کی جگہ نہیں دیکھی۔
------------------------------------------------نوٹ :قرآن میں 'مانی' لفظ نہیں مال ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
اموس 7 :۴؛ ایوب ۱۲:۱۳؛ زبور ۳۴- ۳۳ :۱۰7؛  ۲کرنتھیوں ۹-۷ :۱۲۔

۵0
ال ماجد)۴۷( :
(شاندار)
(گرینڈ اور مجازی ایک)
جو تمام جالل اور عزت کے الئق ہے
خروج  - ۱۵:۱۱اے خداوند ،خدا کے سوا کون ہے؟ آپ کون کی طرح ہے ،پاکیزگی میں
f
شاندار ،تعریف میں خوفناک ،حیرت انگیز کر رہے ہیں؟
استثنا ۵۷- ۵۹-۵۷: ۲۷۔ اگر آپ اس قانون کے تمام الفاظ پر عمل نہیں کریں گے جو اس
کتاب میں لکھے گئے ہیں تو آپ اس شاندار اور خوفناک نام سے خوفزدہ ہوسکتے ہیں۔
یہوواہ خدا ! ۵۹۔ تب خداوند تیرا ناراض ہو گا اور تیرے بیجوں کی آفتیں بھی بڑی آفتیں
اور طویل عرصے سے جاری رہیں گی اور بیماریوں اور لمبی تنازعے سے باز آ جائیں
گی۔
 ۱تواریخ  - ۱۳:۲۹اب ہمارا خدا ،ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے شاندار نام کی
تعریف کرتے ہیں۔
اعمال  - 7:۵۵لیکن وہ ،روح القدس سے بھرا ہوا ،آسمان میں ثابت ہوا ،اور خدا کی جالل
کو دیکھا ،اور یسوع عیسی کے دائیں ہاتھ پر کھڑا،
 ۱کرنتھیوں  - ۷ :۲اس دنیا کے سرداروں میں سے کوئی کون نہیں جانتا تھا کیونکہ،
کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ وہ جالل کے رب پر مصیبت نہیں پائے گی۔
------------------------------------------------حدیث  - ۱۱:7۳انہوں نے کہا" ،کیا تم ہللا کے حکم پر حیران ہو؟ ہللا کی رحمت اور آپ
صلی ہللا علیہ وآله وسلم کے گھروں کے لوگوں کی رحمت ہے۔ بے شک ،وہ قابل اطمینان
اور معزز ہے۔ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
نحمیاہ ۶-۵ :۹؛ زبور ۹ ۱ :7۲؛ ۴ :7۶؛ ۵ :۱۴۵؛ متی ۲۵:۳۱؛ ططس ۲:۱۳؛ عبرانیوں
۳ :۱؛ عبرانیوں ۹ :۲۔

۵۱
ایل میلک)۳( :
(بادشاہ)
(مطلق حکمران)
(ابدی رب)
کون بادشاہ اور قادر مطلق ہے

f

یسعیاہ  - ۴۳:۱۵میں رب ،تیرے مقدس ،اسرائیل کا خالق ہوں ،تمہارا بادشاہ ہوں۔
زکریا  - ۹ :۹اے صیون کی بیٹی بہت خوش ہوں۔ اے یروشلیم کی بیٹی ! اے خداوند ! تجھ
بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صرف نجات بخشتا ہے۔ کم ،اور ایک گدا پر سوار ،اور ایک
گدی کے جھاگ پھینک دیا۔
یوحنا  - ۳۶ :۱۷یسوع نے جواب دیا" ،میرا بادشاہی اس دنیا سے نہیں ہے :اگر میری
سلطنت اس دنیا سے ہے تو پھر میرے خادموں سے جنگ کریں گے کہ مجھے یہودیوں
کو نہیں ڈاال جانا چاہئے۔
 ۱تیمتھیس  - ۱:۱7اب بادشاہ ابدی ،امر ،پوشیدہ ،واحد خدا ،عزت و جالل کے ساتھ۔
 ۱تیمتھیس ۱۴ - ۱۵- ۱۴ :۶۔ یہ حکم ہمارے خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کے بغیر
بغیر کسی جگہ کے بغیر جگہ اور بے حد بغیر رکھنا چاہئے۔ ۱۵۔ اس کے وقت میں وہ
کون چلے گا ،جو برکتوں کا بادشاہ اور برکت واال ہے ،اور رب کا مالک
------------------------------------------------ہشرا  - ۵۹:۲۳وہ خدا ہے ،جس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ،بادشاہ ،مقدس ،سب سے امن
واال ،ایمان النے واال ،اقوام متحدہ ،غالب میں غالب ،مطابقت واال ،سپریم کورٹ۔ جو کچھ
اس کے ساتھ شریک ہے وہ ہللا تعالی کے اوپر بلند ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
لوقا ۳- ۲ :۲۳؛ مکاشفہ  / ۳ :۱۵تے ہا ۱۱۴ :۲۰؛ القُمہ ۱: ۶۲۔

۵۲
ایل میٹن)۵۴( :
(فرم)
(غیر متحرک اور غیر تبدیل کرنے واال)
(طاقتور ایک)
(مستند ایک)
اس کی طاقت پر قبضہ

f

زبور ۲۶ - ۲7- ۲۶ :۱۰۲۔ وہ تباہ ہو جائیں گے ،لیکن آپ صبر کریں گے ،ہاں ،یہ سب
ایک لباس کی طرح پریشان ہو گا۔ ایک تہوار کے طور پر آپ ان کو تبدیل کریں گے اور
وہ تبدیل ہوجائے جائیں گے۔ ۲7۔ لیکن آپ اسی طرح ہی ہیں اور آپ کا سال کوئی اختتام
نہیں ہوگا۔
امثال  - ۱۷:۱۰خداوند کا نام ایک مضبوط ٹاور ہے :راست باز اس میں چلتا ہے اور
محفوظ ہے۔
 ۱کرنتھیوں  - ۳:۱۱دوسری بنیاد کے لئے کوئی آدمی نہیں رکھتا ہے جو اس کے مطابق
ہے ،جو یسوع مسیح ہے۔
 ۲تیمتھیس  - ۹ ۱ :۲اگرچہ خدا کی بنیاد اس مہر کو یقینی بناتا ہے ،رب ان کو جانتا ہے
جو اس کا ہے۔ اور ،ہر کسی کو جو مسیح کے نام کا نام دیا جائے وہ بدکاری سے نکلیں۔
عبرانیوں  - ۷ :۱۳یسوع مسیح کل کل ،اور دن ،اور ہمیشہ کے لئے۔
یعقوب  - ۱:۱7ہر اچھے تحفہ اور ہر ایک بہترین تحفہ اوپر سے ہے ،اور روشنی کے
باپ سے آتا ہے ،جس کے ساتھ کوئی متغیر نہیں ہے ،اور نہ بدلنے کی سائے۔
------------------------------------------------زاریۃ  - ۵۱:۵۷بے شک یہ ہللا ہی ہے جو طاقتور ،طاقتور طاقت واال ہے
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱سالطین ۷:۵۶؛ یسعیاہ ۱۰- ۹ :۴۶۔

۵۳
الظہر)7۲( :
(ڈیلر)
جو روکتا ہے یا بھیجتا ہے
وہ چاہتا ہے
پیدائش  - ۲ :۱۶اور ساری نے ابرام سے کہا" ،دیکھو ،رب نے مجھے روک دیا ہے۔
 ۱سموئیل  - ۲۵:۳۴جیسا کہ اسرائیل کے خدا نے زندہ رہنے کے لئےf ،جس نے مجھے
تجھ سے تکلیف دہ کر رکھا ہے ،اس کے سوا تم نے جلدی سے اور مجھ سے مل کر آنے
کے لئے ،یقینا وہاں صبح کے وقت نابیل کو نہیں چھوڑ دیا جو کچھ دیوار کے خالف چھپا
ہے۔
یسعیاہ  ۹ :۴۷۔۔۔ ۔۔ میرے نام کے لئے میں اپنے غضب کو ختم کروں گا ،اور میری
تعریف کے لئے میں تجھے نگاہ کروں گا ،میں نے تجھ کو کاٹ نہیں دیا۔
 ۲تھسلنونیوں ۶ - 7-۶ :۲۔ اور اب تم جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے وقت
میں نازل ہوسکتا ہے۔ 7۔ بدکاری کے اسرار کے لئے پہلے سے ہی کام کر رہا ہے :صرف
وہی جو اب دیتا ہے ،جب تک وہ راستے سے باہر نکلے۔
 ۲پطرس  - ۹ :۳خداوند اپنے وعدے کے بارے میں ناراض نہیں ہے ،کیونکہ بعض لوگ
ناراض ہیں۔ لیکن ہمارے پاس وارڈ پر غفلت ہے ،چاہے کسی کو تباہ نہیں ہونا چاہئے،
لیکن یہ سب توبہ کرنا چاہئے۔
------------------------------------------------ابراہیم  ۱۴:۱۰اور ۱۰ ۴۲۔ ۱۰۔ کیا ہللا کے بارے میں شک ،آسمانوں اور زمین کا خالق ہو
سکتا ہے؟ وہ آپ کو بالتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے گناہوں سے بخشش دے ،اور وہ اپنی مقرر
مدت کے لئے اپنی موت کو روک دے۔ ۴۲۔ وہ صرف ان دن کے لئے تاخیر کرتا ہے جب
آنکھوں کو گھومنے لگے گا۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱سموئیل ۶ :۱۴؛ رومیوں ۳:۲۵؛  ۲پطرس ۲:۱۶۔

۵۴
البتہ)۵۷( :
(پیداکار)
(پروڈیوسر)
جو پیدا ہوتا ہے اور بحال کرتا ہے
پیدائش  - ۱:۲7لہذا خدا نے انسان کو اپنی اپنی تصویر میں پیدا کیا ،خدا کی تصویر میں
f
اس نے اسے پیدا کیا۔
کلیسیا  - ۱ :۱۲اب آپ کے خالق کو اپنے نوجوانوں کے دنوں میں یاد رکھیں ۔۔۔
یسعیاہ  - ۴۵:۱۷اس لئے کہ خداوند نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ خدا خود نے جو زمین بنایا
اور اسے بنا دیا۔ اس نے اس کو قائم کیا ہے ،اس نے اسے بے بنیاد نہیں بنایا ،اس نے
اسے آباد کیا۔ میں خداوند ہوں۔ اور کوئی اور نہیں ہے۔
افسیوں  ۹-۷ :۳۔۔۔ ۔۷۔ یہ فضل مجھے دیا گیا تھا :مسیحیوں کی بے حد غیرمعمولی غیرتوں
کے لئے تبلیغ کرنے کے لئے ۹۔  ۹اور سب لوگوں کو اس کے راز کے ساتھی کیا خیال
ہے ،جو دنیا کے آغاز سے خدا میں چھپا ہوا ہے ،جس نے ہر چیز کو پیدا کیا یسوع مسیح
کی طرف سے:
 ۱پطرس ۹ ۱ :۴۔ اس وجہ سے کہ خدا کے ارادے کے مطابق ان کو برداشت کرنے کے
لۓ وفادار خالق کے طور پر ،اپنی روح کو ان کے ساتھ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
مکاشفہ  - ۴:۱۱اے خداوند ،تو عزت و عزت اور عزت و قدرت حاصل کرنے کے الئق
ہے ،کیونکہ تو نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ،اور اپنی خوشی کے لئے وہ ہیں اور پیدا ہوئے
ہیں۔
------------------------------------------------برج  - ۷۵:۱۳بےشک وہی وہی ہے جو پیدا کرتا ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش  ۲۱ ،۱ :۱اور ۲۵؛ ۴- ۳ :۲؛ ۲- ۱ :۵؛ یسعیاہ ۴۰:۲۷؛ ۴۱:۲۰؛ جان ۳ :۱؛
کلیسیوں ۱:۱۶؛ عبرانیوں ۳- ۱ :۱۔

۵۵
الغنیانی)۷۹( :
(بڑھانے واال)
(امیر)
کون فضل و امان فراہم کرتا ہے
دوسروں کی ضرورت ہے

f

زبور  - 7۲ :۱۱۹آپ کے منہ کا قانون ہزاروں سونے اور چاندی کے مقابلے میں بہتر
ہے۔
امثال  - ۶ :۱۵راستبازوں کے گھر میں بہت زیادہ خزانہ ہے :لیکن بدترین عواید میں
مصیبت ہے۔
 ۲کرنتھیوں ۱۰ ۱۰- ۱۱- ۱۰ :۹۔ اب وہ جو آپ کے کھانے کے لئے وزیر روٹی دونوں
کو بیج سے بنواتا ہے ،اور اپنے بیج کے بون کو ضائع کر اور اپنی راست بازی کے پھل
میں اضافہ کرے گا؛) ۱۱۔ ہر چیز میں تمام فضل و امان کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ جو
ہماری طرف سے خدا کے لئے شکر گزار کرتا ہے۔
فلپیوں  - ۹ ۱ :۴لیکن میرا خدا آپ کو اپنی ضروریات کو مسیحی عیسی علیہ السالم کی
طرف سے جالل کے مطابق فراہم کرے گا۔
 ۱تیمتھیس  - ۶:۱7ان دنیا کو انحصار کرو جو اس دنیا میں امیر ہیں ،وہ بلند نہیں رہیں
گے اور نہ ہی غیر یقینی امیروں پر بھروسہ کریں گے ،لیکن زندہ خدا میں ،جو ہمیں امیر
طور پر ہر چیز سے لطف اندوز کرنے کے لئے دیتا ہے۔
------------------------------------------------نیزہ  - ۱۳۱ :۴اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کے لئے
ہے ،اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ہللا کا ہے اور ہللا سبحانہ
وتعالی کی ضرورت ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ  :۶- ۵ :۳۳رومیوں  / ۴ :۲التوبہ ۵-7۴: 7۹؛ ہوہا ۷ :۹۳۔

۵۶
المیحین)7( :
(محافظ)
(محرک ایک)
(سرپرست)
جس کی نگرانی کی دیکھ بھال کو نقصان سے بچا جاتا ہے

f

زبور  - 7 :۱۲اے خداوند ،تو انہیں ہمیشہ کے لئے اس نسل سے بچاؤ گا۔
زبور  - ۹۱:۱۱کیونکہ وہ اپنے فرشتوں کو تجھ پر بھروسہ کرے گا تاکہ تیرے راستے
میں رکھے۔
زبور 7 - ۷-7 :۱۲۱۔ خداوند آپ کو برائی سے بچائے گا۔ وہ تمہاری جان کو بچائے گا۔
۷۔ اس وقت سے خداوند تیرے باہر جانے اور تیرے آنے کو بچائے گا اور یہاں تک کہ
ہمیشہ کے لئے۔
امثال  - ۷ :۲وہ فیصلے کے راستوں کو برقرار رکھتا ہے ،اور اپنے بزرگوں کی راہ کو
برقرار رکھتا ہے۔
 ۱کرنتھیوں  - ۱۰:۱۳آپ کے پاس کوئی آزمائشی نہیں ہے جیسے انسان کے لئے عام
ہے ،لیکن خدا وفادار ہے ،جو آپ کو اس کے اوپر آزمائشی کرنے کے لئے آپ کو تکلیف
دہ نہیں کرے گا۔ لیکن آزمائش کے ساتھ بھی بچنے کا ایک راستہ بنتا ہے ،آپ اسے
برداشت کرنے میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔
 ۲تیمتھیس  - ۴:۱۷اور خداوند مجھے ہر برائی کے کام سے بچائے گا ،اور مجھے اس
کی آسمانی بادشاہت کی حفاظت کرے گا۔ آمین
------------------------------------------------ہشرا  - ۵۹:۲۳وہ ہللا ہے ،جس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ،بادشاہ ،مقدس ،سب سے قابل،
قابل اطمینان بخش ،اقوام متحدہ ۔۔۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
زبور ۵:۱۱؛ ۵ :۱۲؛ یوحنا ۱۱- ۷ :۱۰؛  ۲تھسلنیکیوں ۳ :۳۔

۵۷
ایل محسن)۵7( :
(گنتیر)
(اسکرین)
(ریڈر)
(کمپیوٹر)
جس نے شمار کیا اور ہر چیز شمار کی ہےf
ایوب  - ۱۴:۱۶اب تم میرے قدموں کی تعداد میں شمار کرو گے۔
ایوب  - ۴ :۳۱کیا وہ میری راہ نہیں دیکھتا ،اور میرے تمام مراحل شمار کرتا ہے؟
دانیل  - ۵:۲۶یہ بات کی تفسیر ہے :مین؛ خدا نے تمہاری بادشاہی شمار کی ہے اور اسے
ختم کر دیا ہے۔
متی  - ۱۰:۳۰لیکن آپ کے سر کے تمام بال شمار ہوتے ہیں۔
مکاشفہ  - ۷ :۱۳اور جو زمین پر رہتے ہیں وہ اس کی عبادت کریں گے ،جن کے نام دنیا
کی بنیاد سے میمن کی زندگی کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔
مکاشفہ  - ۲۰:۱۵اور جو شخص زندگی کی کتاب میں لکھا نہیں پایا گیا تھا آگ کی جھیل
میں ڈال دیا گیا تھا۔
------------------------------------------------یسعیاہ  ۳۶:۱۲بےشک یہ وہی ہے جو ہم مردہ زندگی کو لے لے اور جو کچھ انہوں نے
پیش کیے ہیں اور جو کچھ بھی پیچھے رہ گئے ہیں اور جو کچھ ہم نے واضح درجے میں
درج کی ہیں
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۵-۴ :۱۴7؛ یسعیاہ  / ۲۶- ۲۵ :۴۰مریم ۱۹:۹۴؛ مجدالہ ۶ :۵۷؛ جن 7۲:۲۷؛ نبا
7۷:۲۹؛ انفراٹ ۱۲- ۱۰ :۷۲۔

۵۸
ایل محی)۶۰( :
(زندگی دینے واال)
(جان ڈالنے واال)
(بحال)
(زندگی کا مالک)
جو جانتا ہے اور زندگی التا ہے
مردہ

f

پیدائش  - 7 :۲اور خداوند خدا نے زمین کے مٹی کے آدمی کو خلق کیا ،اور ان کے نچوڑ
زندگی کی سانس میں سانس لیا۔ اور انسان زندہ روح بن گیا۔
ایوب ۹ - ۱۰- ۹ :۱۲۔ کون جانتا ہے کہ خداوند کے ہاتھ نے اس کو برباد کر دیا ہے؟ ۱۰۔
جس کے ہاتھ ہر زندہ چیز کی روح ہے ،اور تمام انسانوں کی سانس ہے۔
ایوب  - ۴ :۳۳خدا کی روح نے مجھے بنا دیا ہے ،اور ہللا تعالی کی سانس مجھے زندگی
دیتا ہے۔
یوحنا  ۲۱ :۵اور ۲۱ - ۲۶۔ کیونکہ باپ نے مردوں کو اٹھایا اور ان کو تیز کر دیا۔ یہاں
تک کہ بیٹا جسے وہ کرے گا اسے تیز کرتا ہے۔ ۲۶۔ کیونکہ باپ اپنے آپ میں زندگی
رکھتا ہے۔ اس نے اس نے بیٹے کو اپنے آپ کو زندگی دینے کے لئے دیا ہے۔
یوحنا  - ۲۵ :۱۱یسوع نے اس سے کہا ،میں قیامت اور زندگی جانتا ہوں :وہ جو مجھ پر
ایمان رکھتا ہے ،اگرچہ وہ مر گیا تو وہ زندہ رہیں گے۔
------------------------------------------------رم  - ۳۰:۵۰لہذا ہللا کی رحمت کے اثرات کا مشاہدہ کریں  -اس کی زندگی کو بے حیائی
کے بعد زمین پر کیسے زندگی فراہم کرتا ہے۔ بے شک یہ وہی ہے جسے مردوں کو زندہ
کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۵ :۴۲؛ یوحنا ۱۰:۱۰؛  ۱تیمتھیس  / ۶:۱۳ال فُصیلت ۳۹:۴۱۔

۵۹
ایل مختص)۷۶( :
(برابر)
(جسٹس کے مبصر)
(میلہ ایک)
جو سب سے نمٹنے واال ہے
برابر بنیاد پر

f

پیدائش  - ۱۷:۲۵یہ آپ کو اس طرح سے دور کرنے کے لئے دور ہوسکتا ہے کہ بدکاروں
کے ساتھ راستبازوں کو قتل کریں۔ اور راستبازوں کے طور پر برائیوں کے طور پر ہونا
چاہئے ،یہ تجھ سے دور ہوسکتے ہیں :سب زمین کا جج درست نہ کریں ؟
زبور  - ۹ :۹۷خداوند سے پہلے؛ کیونکہ وہ زمین کا فیصلہ کرنے کے لئے آتا ہے۔
راستبازی کے ساتھ وہ دنیا اور انصاف کے ساتھ انصاف کرے گا۔
امثال  - ۱7:۲۶اس کے عالوہ سزا نہ صرف اچھی نہیں بلکہ شہزادوں کو مساوات کے
لئے ہڑتال کرنا ہے۔
اعمال  - ۱۰:۳۵لیکن ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا ہے اور راست باز کرتا ہے اس کے
ساتھ قبول ہوتا ہے۔
یعقوب  - ۳:۱7لیکن اوپر سے حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے پاک خالص ،پھر امن ،نرم
اور آسان ،آسان اور خوش قسمت پھلوں سے بھرا ہوا ،بغیر کسی قسم کے بغیر ،اور منافق
کے بغیر۔
------------------------------------------------المنامہ  - ۳:۱۷وہ جسٹس کے رہنما ہے۔ اس کا کوئی معبود نہیں ہے ،غالب حکمت واال۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
امثال  ۲۴:۲۴یسعیاہ ۳۰:۱۷؛ ایجکیج  ۱۴-۱۳ :۱۷اور ۲۰- ۱7؛ متی ۴۵- ۴۴ :۵؛ اعمال
۱7:۳۰؛ رومیوں ۲ :۲؛ ۱۶- ۶ :۲؛ ۲:۲7؛ ۳:۲۰؛ ۴:۱۵؛ ۵:۱۳؛  ۱یوحنا  / ۲ :۲ماڈ
۵:۴۲؛ عرف 7:۲۹؛ انبیا ۲۱:۴7۔

۶0
ال ُموعید()۵۹
(بحال)
(دوبارہ پیدا کرنے واال)
جو ہر چیز کو بحال کرتا ہے اور بحال کرتا ہے
زبور  - ۳ :۲۳وہ میری روح کو بحال کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس کے نام کے راستے
f
کے راستے میں راہنمائی دی ہے۔
یسعیاہ  - ۱:۲۶اور میں تیرے ججوں کو ابتدائی طور پر اور تیرے قائدین کی طرح بحال
کروں گا۔ اس کے بعد آپ کو بالیا جائے گا ،راستبازی کا شہر ،وفادار شہر۔
یرمیاہ  - ۲7:۲۲وہ بابل لے جاۓ جائیں گے ،اور وہ ان دنوں تک جب تک میں ان سے
مالقات کروں گا وہ وہاں رہیں گے۔ پھر میں ان کو لے آؤں گا ،اور انہیں اس جگہ پر بحال
کروں گا۔
یول  - ۲:۲۵اور میں آپ کو ان سالوں کو بحال کروں گا جہاں میں نے آپ کو بھیجا ہے
جس نے ڈھونڈ لیا ہے ،لوہے کا گوشت ،کیٹرپلیر ،اور پادریور ،میری عظیم فوج۔
متی  - ۹ :۳اور آپ کے اندر اندر نہیں کہنا سوچتے ہیں ،ہمارے پاس ابراہیم نے ہمارے
باپ کو بھیجا ہے کیونکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا ابراہیم کے بچوں کو بلند کرنے کے
لئے ان پتھروں میں سے ہے۔
------------------------------------------------ال برُ وک  - ۱۳:۷۵یقینا ،وہی وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پڑتا ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
روتھ ۱۵- ۱۴ :۴؛ یسعیاہ ۱۹-۱۵ :۵7؛ یرمیاہ ۳۰:۱7؛ متی ۹ :۳؛ لوقا ۶:۱۰؛ رومیوں
۱۱:۲۳؛  ۲کرنتھیوں ۹ :۱؛  / ۵:۱7یونس  ۴ :۱۰اور ۳۴؛ نیل ۲7:۶۴؛ اکبوٹ ۲۹ :۲۹۔

۶۱
ال ُموعیز)۲۴( :
(ہاتھیار)
(جس نے عزت حاصل کیا ہے)
(عؑ زت بخش)
جو شخص کرے گا اس کا اعزاز یا حراست

f

 ۱سموئیل  - 7 :۲خداوند غریب بناتا ہے اور امیر بنا دیتا ہے۔ وہ کم التا ہے اور اٹھاتا ہے۔
 ۱سموئیل  - ۲:۳۰لہذا خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے کہا کہ تیرا گھر اور
تیرے والد کا گھر ہمیشہ کے لئے مجھ سے پہلے چلیں۔ لیکن اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ
مجھ سے دور رہو۔ ان کے لئے جو مجھے عزت کرتا ہوں ،میں عزت رکھوں گا ،اور وہ
جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ ہلکے سے قابل قدر ہوں گے۔
زبور  - ۶ :۱۴7خداوند نے نیک کو اٹھایا ہے :اس نے بدکاری کو زمین پر ڈاال۔
متی  - ۲۳:۱۲اور جو شخص خود کو بڑھاؤ گا وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور جو اپنے آپ
کو نیک کرے گا بلند ہو جائے گا۔
یوحنا  - ۲۶ :۱۲اگر کوئی شخص مجھ سے خدمت کرے تو اسے مجھ پر عمل کرے۔ اور
جہاں میں ہوں ،میرے خادم بھی ہو گا ،اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو وہ میرا باپ
کرے گا۔
------------------------------------------------ہللا تعالی نے فرمایا :اے ہللا ،آپ کی حکمرانی کا مالک ،آپ اقتدار عطا فرماتے ہیں جسے
تم چاہو گے اور تم اقتدار سے دور جسے تم چاہو گے ،تم عزت کرو گے جسے تم چاہو
گے اور جسے تم چاہو گے عزت کرو۔ یہ سب اچھا ہے۔
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱تواریخ ۱۲-۱۱: ۲۹؛ حزقی ایل ۲۱:۲۶؛ رومیوں ۱۱- ۹ :۲۔

۶۲
ال مجیب)۴۴( :
(ریپڈرڈر)
(اسسٹنٹ)
جو نماز پڑھتے وقت نماز پڑھتے ہیں
مالزمین

f

خروج  - ۲۲:۲۳اگر آپ ان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے تو وہ مجھ سے رونے
لگے ،میں ضرور ان کی رانی سنوں گا۔
زبور  ۳۴:۱۵اور ۱۵ - ۱7۔ خداوند کی آنکھیں صادقوں پر ہیں ،اور اس کے کان ان کے
رونے کے لئے کھلی ہیں۔ ۱7۔ صادق رونے واال ،اور خداوند نے سنا ،اور ان کو اپنی تمام
مصیبتوں سے نکال دیا۔
یوحنا ۱۳ - ۱۴- ۱۳ :۱۴۔ اور جو بھی تم میرے نام سے پوچھؤ گے ،میں یہ کروں گا کہ
باپ بیٹے کو جالل میں جالل دے گا۔ ۱۴۔ اگر تم میرے نام سے کسی چیز سے پوچھو گے
تو میں کروں گا۔
 ۱یوحنا  - ۳:۲۲اور جو بھی ہم سے دعا گو ہیں ،ہم اس سے حاصل کرتے ہیں ،کیونکہ ہم
ان کے احکامات کو برقرار رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو کرتے ہیں جو اس کی نظر میں
خوش ہیں۔
 ۱یوحنا ۱۴ - ۱۵- ۱۴ :۵۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز سے پوچھیں تو وہ
سنتے ہیں۱۵ :۔ اور اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں سنتے ہیں ،جو بھی ہم سے پوچھیں گے،
ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس درخواستیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں اس کے
------------------------------------------------حدیث  - ۱۱:۶۱اس سے بخشش طلب کرو اور پھر توبہ کرو۔ بے شک ،میرا رب قریب
اور ذمہ دار ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۲تاریخ ۱۵- ۱۳ :7؛ یسعیاہ ۶۵:۲۴؛ یرمیاہ ۳ :۳۳؛ جان ۲۴- ۲۳ :۱۶؛ رومیوں -۱۲ :۱۰
۱۳؛ یعقوب ۵ :۱۔

۶۳
ال مکدم)7۱( :
(پیش قدم)
(پیش رو)
(فارنرنر)
جو چاہتا ہے آگے آگے چلتا ہے اور کون ہے
وہ چاہتا ہے تاخیر کرتا ہے
f
پیدائش  - ۷ :۴۵تو اب تم نے نہ ہی مجھے بھیجا ہے لیکن خدا نے بھیجا ہے اور اس نے
مجھے فرعون کے لئے باپ اور اپنے گھر کے مالک اور مصر کے سب ملک میں ایک
حکمرانی بنا دیا ہے۔
خروج ۲۱ - ۲۲- ۲۱ :۱۳۔ اور خداوند ان کے سامنے بادل کے ستون میں کھڑا ہو گیا تھا۔
اور رات کی آگ کے ستون میں ،انہیں روشنی دینے کے لئے؛ دن اور رات کی طرف
جانے کے لئے۲۲ :۔ انہوں نے بادل کے ستون کو لوگوں کی طرف سے ،رات سے نہ
رات کی طرف سے آگ کے ستون کو نہیں چھوڑا۔
یسعیاہ  - ۵۲:۱۲کیونکہ تم جلدی سے باہر نہ جائیں گے اور نہ ہی پرواز کی طرف جائیں
گے کیونکہ خداوند تیرے سامنے جاۓ گا۔ اور اسرائیل کا خدا تمہارا پروردگار ہے۔
عبرانیوں  - ۶ :۶جو ہمارے لئے پیشوا ہے وہ داخل ہوا ہے ،یہاں تک کہ یسوع بھی ،ایک
اعلی پادری بنا ۔۔۔
------------------------------------------------ - ۱۶:۶۱اور اگر ہللا ان پر ظلم کرنے کے الزام میں الزام لگایا جائے تو وہ زمین پر کسی
مخلوق کو نہیں چھوڑے گا ،لیکن وہ ایک مقررہ مدت کے لئے ان کی حفاظت کرتا ہے۔
اور جب ان کی مدت آ چکی ہے تو وہ ایک گھنٹہ کے پیچھے رہیں گے اور نہ ہی وہ (یہ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
نحمیاہ ۱۲- ۱۰ :۹؛ دانی ایل ۴۷-۴7 :۲؛ ۳۰- ۲۹ :۳؛  ۱تیمتھیس ۶:۱۵؛  ۱پطرس 7- ۵ :۵
 /کیف ۵۰:۲۷۔

۶۴
االکٹ)۳۹( :
(مسلسل)
(نرسشی)
(مینٹنر)
جو اپنی مخلوق کے لئے کھانا فراہم کرتا ہے

f

پیدائش  - ۶:۲۱اور آپ کو جو کچھ کھایا جاتا ہے اس کے لۓ لے لو اور اس کو آپ کو
جمع کرو۔ اور یہ تمہارے لئے کھانا اور ان کے لئے ہوگا۔
ایوب  - ۳۷:۴۱ریوان اپنے کھانے کے لئے کون فراہم کرتا ہے؟ جب ان کے جوان خدا
کے پاس پکارتے ہیں ،تو وہ گوشت کی کمی کے باعث چلتے ہیں۔
زبور ۱۵ - ۱۶- ۱۵ :۱۴۵۔ آپ سب کی آنکھوں پر انتظار کرو؛ اور تم ان کا گوشت اس
موسم میں۔ ۱۶۔ آپ اپنا ہاتھ کھالؤ اور ہر زندہ چیز کی خواہش پوری ہو۔
متی ۳۱ - ۳۳- ۳۱ :۶۔ لہذا کوئی سوچ نہیں لے لو ،ہم کیا کھاتے ہیں؟ یا ،ہم کیا پیتے ہیں؟
یا ،جتنا ہم لباس پہنچے گا؟ ۳۳۔ لیکن تم سب سے پہلے خدا کی سلطنت اور اس کی
صداقت طلب کرو۔ اور یہ سب چیزیں آپ کو شامل کریں گی۔
فلپیوں  - ۹ ۱ :۴لیکن میرا خدا آپ کو اپنی ضروریات کو مسیحی عیسی علیہ السالم کی
طرف سے جالل کے مطابق فراہم کرے گا۔
------------------------------------------------نیزہ  - ۴:۷۵جو کوئی بھی عمدہ وجہ سے شفاعت کرتا ہے اس کے بعد اس کا اجر ہوگا۔
اور جو شخص برائی کا سبب بنتا ہے اس کے بعد اس کا بوجھ ہوگا۔ اور ہللا سبحانہ وتعالی
کے پاس ہے ،ایک قاتل۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۱۶- ۱۵ :۲؛ زبور ۲۵- ۱7 :7۷؛ ۱۵-۱۰ :۱۰۴؛ ۲۵ :۱۳۶؛ 7 :۱۴۶؛ جان ۶:۳۵۔

۶۵
ال مختٹیر)7۰( :
(غالب)
(تعیناتی)
(تمام طاقت کا خالق)
(الیکشنٹیٹو ایک)
جو دشمنوں پر غالب ہو

f

یسعیاہ  - ۴۲:۱۳خداوند ایک طاقتور شخص کے طور پر نکل جائے گا ،وہ جنگ کے
آدمی کی طرح حسد اٹھائے گا۔ وہ اپنے دشمنوں کے خالف غالب ہو گا۔
یرمیاہ  - ۲۰:۱۱لیکن خداوند میرے ساتھ ایک زبردست خوفناک شخص کے طور پر ہے۔
لہذا میرے پریشان ہو جائیں گے ،اور وہ غالب نہ ہوں گی۔ وہ شرمندہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ
وہ خوش نہیں ہوں گے۔ ان کی دائمی الجھن کبھی نہیں بھول جائے گی۔
متی ۱۷ - ۲۰- ۱۷ :۲۷۔ اور عیسی آیا اور ان سے کہا ،آسمان اور زمین میں تمام طاقت دی
گئی ہے۔ ۲۰۔ جو کچھ میں نے آپ کو حکم دیا ہے وہ سب چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ اور،
میں آپ کے ساتھ بھی ہوں ،دنیا کے خاتمے تک۔
 ۱تیمتھیس  - ۶:۱۵جو اس کے زمانے میں وہ چاہتا ہے ،وہ برکت واال ہے جو صرف
برکت واال ہے ،بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوند کا مالک ہے۔
------------------------------------------------ - ۵۴:۴۲انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹالیا اور اسی طرح ہم نے ان کو ان میں
سے ایک کے ساتھ پکڑ لیا۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱سموئیل ۱۰- ۶ :۲؛ یرمیاہ ۱۹- ۱7 :۱؛ ۲۱- ۲۰ :۱۵؛ متی ۱۹- ۱۷ :۱۶؛ کلیسیا / ۲:۱۵
کیفا ۱۷:۴۵؛ کامر ۵۴:۵۵

۶۶
المیامین)۶( :
(وفاداری)
(جو ایک سیکورٹی فراہم کرتا ہے)
(عقیدے کے امیر)
جو اپنے مالزمین کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے

f

پیدائش  - ۹ :7لہذا جان لو کہ خداوند تیرا خدا ،وہ خدا ہے ،وفاداری خدا ہے ،جو وعدہ
کرتا ہے اور ان کے ساتھ رحم کرتا ہے جو اس سے پیار کرتا ہے اور اپنے حکم ہزار
ہزار نسلوں کو رکھتا ہے۔
 ۲تیمتھیس  - ۲:۱۳اگر ہم یقین نہیں کرتے ،ابھی تک وہ وفادار رہتا ہے :وہ اپنے آپ کو
انکار نہیں کر سکتا۔
عبرانیوں  - ۲ :۱۲یسوع کی تالش میں ،ہمارے ایمان کے مصنف اور خاتون ۔۔۔
عبرانیوں  - ۱۰:۲۳آؤ ہم اپنے ایمان کی پیشرفت کو بغیر کسی حد تک روکے رکھیں۔
(کیونکہ وہ وعدہ کرتا ہے جو وعدہ کرتا ہے؛)
مکاشفہ  - ۱۱ :۱۹اور میں نے آسمان کو کھول دیا ،اور ایک سفید گھوڑا دیکھا۔ اور جو
اس پر بیٹھا تھا وہ وفاداری اور سچ کہا جاتا تھا ،اور راستبازی میں وہ فیصلہ کرتا ہے اور
جنگ کرتا ہے۔
------------------------------------------------ہشرا  - ۵۹:۲۳وہ خدا ہے ،جس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ،بادشاہ ،مقدس ،سب سے امن
واال ،ایمان النے واال ،اقوام متحدہ ،غالب میں غالب ،مطابقت واال ،سپریم کورٹ۔ جو کچھ
اس کے ساتھ شریک ہے وہ ہللا تعالی کے اوپر بلند ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۵ :۳۶؛ ۴۰:۱۰؛ ۷۷:۱۱؛ ۱ :۷۹؛ ۲ :۹۲؛ 7۵ :۱۱۹؛ یوحنا ۱ :۱۴؛ عبرانیوں
۲:۱7؛ ۲ :۳؛

۶۷
المتطلب)۶۱( :
(جان نکالنے واال)
(تاجر زندگی)
(موت کا برنر)
(موت کی وجہ سے)
(تباہ کن)
f
جو مرنے کا سبب بنتا ہے ،جیسے ہی وہ
زندہ رہنے کا سبب بنتا ہے
استثنا  - ۳۹:۳۲اب دیکھو کہ میں ،میں بھی ہوں ،اور میرے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے :میں
قتل کرتا ہوں ،اور میں زندہ کرتا ہوں؛ میں زخم کرتا ہوں ،اور میں شفا بخشتا ہوں :نہ ہی
میرے ہاتھ سے نکال سکتا ہے۔
 ۲بادشاہوں  - 7 :۵جب یہوداہ کا بادشاہ خط پڑھتا تھا تو اس نے اپنے کپڑے اتار کر کہا،
اے خدا ! میں قتل کروں گا اور زندہ رہنے کے لئے ،یہ آدمی میرے پاس بھیجے گا۔ اس
کے جذبہ کا ایک آدمی بحال اس لیے غور کریں کہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں ،اور دیکھو
کہ وہ میرے خالف جھگڑا کیسے چاہتا ہے۔
لوقا  - ۵ :۱۲لیکن میں تم سے ڈرتا ہوں جسے تم ڈرتے ہو۔ اس سے خوف کرو ،جس کے
بعد اس نے قتل کیا ہے جہنم میں ڈالنے کی طاقت ہے۔ جی ہاں ،میں آپ سے کہتا ہوں ،اس
سے ڈر۔
مکاشفہ  - ۱:۱۷میں وہی ہوں جو زندہ ہے اور مر گیا۔ اور دیکھو ،میں ہمیشہ زندہ ہوں
آمین؛ اور جہنم اور موت کی چابی ہے۔
------------------------------------------------ال حجر  ۲۳:۱۵اور یقینا ہم وہی ہیں جو زندگی کو دیتے ہیں اور موت کو مارتے ہیں اور
ہم ہی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱سموئیل  / ۶ :۲بیکارا ۲:۲۷؛ المامان ۱۵۶ :۳؛ عرف ۱۵۷ :7؛ حدیث ۲ :۵7۔

۶۸
ایل-مونٹیکم)۷۱( :
(بدلہ لینے واال)
جو کچھ بھی غلط ہو وہ بدلہ لے گا
زبور  - ۱۷:۴7یہ خدا ہے جو مجھ سے بچاتا ہے ،اور میرے نیچے لوگوں کو ذبح کرتا
ہے۔
زبور  - ۱ :۹۴اے خداوند خدا ،جس کا انتقام ہے۔ اے خدا ،جس کا انتقامfہے ،اپنے آپ کو
بھیجا۔
یسعیاہ  - ۱:۲۴لہذا خداوند فرماتا ہے" ،رب العالمین ،زبردست اسرائیل میں سے ایک ،اے
خداوند ،میں اپنے دشمنوں کو آسانی سے آرام کروں گا ،اور اپنے دشمنوں سے مجھے بدلہ
دے گا۔
لوقا 7 ۷- 7 :۱۷۔ اور کیا خدا اپنے اپنے اختیار کا بدلہ نہیں دے گا جس سے دن اور رات
کو اس سے روکا ہے ،اگرچہ وہ ان سے طویل عرصہ تک رہتا ہے؟ ۷۔ میں آپ کو بتاتا
ہوں کہ وہ تیزی سے ان کا بدلہ لیں گے۔
رومیوں  :۹ ۱ :۱۲پیارے محبوب ،اپنے آپ کو بدلہ نہ دیں ،بلکہ غضب کی جگہ رکھیں۔
کیونکہ لکھا ہے ،انتقام میرا ہے۔ رب فرماتا ہے ،میں واپس کروں گا۔
 ۲تھسلنونیوں  - ۷ :۱آگ میں آگ لگانے میں ان پر انتقام لے کر جو خدا نہیں جانتا ،اور یہ
ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی تعمیل نہیں کرتا۔
------------------------------------------------سیج  - ۳۲:۲۲اور جو شخص اس کے رب کی آیات کی یاد دالتا ہے اس سے زیادہ ظالم
ہے۔ پھر وہ ان سے دور ہوجاتا ہے؟ بےشک ہم گنہگاروں سے عذاب لے جائیں گے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش  ۳۲:۳۵اور ۴۳؛ ہوس ۴ :۱؛ رومیوں ۵ :۳؛ مکاشفہ ۱۱- ۹ :۶؛  / ۱۷:۲۰روم
۳۰:۴7۔

۶۹
السلواور)۱۳( :
(ڈیزائنر)
(خوبصورتی کی شاپنگ)
(بے بنیاد فینر)
(فارم آف بینیور)
جو اپنے مخلوق کو پسند کرتا ہے
وہ کس طرح چاہتا ہے

f

پیدائش  - 7 :۲اور خداوند خدا نے زمین کے مٹی کے آدمی کو خلق کیا ،اور ان کے نچوڑ
زندگی کی سانس میں سانس لیا۔ اور انسان زندہ روح بن گیا۔
زبور  - ۲ :۹۰جب پہاڑوں کو الیا گیا تھا ،یا تو نے زمین اور دنیا کو قائم کیا ہے ،یہاں
تک کہ ہمیشہ کی دائمی طور پر ،آپ خدا ہی کے پاس ہیں۔
یسعیاہ  - ۴۴:۲۴رب تمہارا مالک ہے ،اور جس نے تجھے پیدائش سے پیدا کیا ،میں وہی
خداوند ہوں جو ہر چیز کو التا ہے۔ جو آسمانوں کو اکیلے ہی نکالتا ہے۔ جو زمین پر اپنے
آپ کو زمین سے پھیالتا ہے۔
یسعیاہ  - ۴۵:۱۷اس لئے کہ خداوند نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ خدا خود نے جو زمین بنایا
اور اسے بنا دیا۔ اس نے اس کو قائم کیا ہے ،اس نے اسے بے بنیاد نہیں بنایا ،اس نے
اسے آباد کیا۔ میں خداوند ہوں۔ اور کوئی اور نہیں ہے۔
رومیوں  - ۲۰ :۹نہیں ،اے اے انسان ،کون آپ کو خدا کے خالف تبدیل کرنے واال ہے؟
جو چیز اس نے بنائی ہے اس کی بنا پر اس نے بنایا ہے ،تو نے مجھے ایسا کیوں بنا دیا
ہے؟
------------------------------------------------ملک  - ۳ :۶7جس نے سات آسمان آسمانوں میں بنائی ۔۔۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۱:۲۶؛ زبور ۶- ۱ :۱۹؛  / ۱۶- ۱۳ :۱۳۹ھاشم ۵۹:۲۴۔

۷0
التوتالی)7۷( :
(بلند)
(سب سے زیادہ سپریم کور)
جس نے خود کو بلند کیا ہے
سب سے پہلے

f

پیدائش  - ۲۲ :۱۴اور ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا ،میں نے خداوند کے لئے اپنا ہاتھ
اٹھائے ،خدا کے سب سے بڑے ،آسمان اور زمین کے مالک،
 ۱تواریخ  - ۱۱:۲۹اے خداوند ،عظیم ،طاقت ،جالل ،فتح ،اور عظمت ہے۔ کیونکہ جو کچھ
آسمان اور زمین میں ہے وہ تیرا ہے۔ اے رب ،بادشاہی تیرے اوپر ہے ،اور تم سب سے
اوپر سر کے طور پر بلند ہو۔
یسعیاہ  - ۵7:۱۵اس لئے کہ بلند اور بلند ترین ایک جو ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے ،جس کا نام
مقدس ہے۔ میں اعلی اور مقدس جگہ میں رہتا ہوں ،اس کے ساتھ یہ بھی ایک مطمئن اور
عاجز روح ہے ۔۔۔
لوقا  - ۱:۳۲وہ عظیم ہو گا ،اور سب سے بلند کا بیٹا بالیا جائے گا :اور خداوند خدا اسے
اپنے باپ داؤد کا تخت دے گا۔
اعمال  - 7:۴۷سب سے زیادہ رہتا ہے کہ مندروں میں ہاتھوں سے بنا نہیں رہتا۔ جیسا کہ
نبی فرماتا ہے،
------------------------------------------------رضی ہللا عنہ [ - ۹ :۱۳وہ ہے] غیب اور گواہی واال ،بزرگ ،بلند۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۱۰:۱7؛ ۷ :۳۲؛  ۱تواریخ ۳۱:۱۶؛ زبور ۵ :۱۴7؛ یسعیاہ ۹- ۷ :۵۵؛  7 :۵7اور
۱۵؛ لوقا  ۱:۳۵اور 7۶؛ یوحنا ۱:۱۴؛ عبرانیوں  ۳ :۱اور ۷۔

۷۱
ایل متکبربر)۱۰( :
(فخر)
(عظیم ترین)
جس میں عظمت کی شراکت داری گنتی میں زبردست ہے
اس کے مخلوق کی خاصیت

f

زبور  - ۵ :۱۰۱جو شخص اپنے پڑوسی کو بدنام کرتا ہے ،میں اسے کاٹ دونگا :اس کے
ساتھ ایک اعلی نظر ہے اور فخر دل میں نہیں ہوگا۔
امثال ۱۶ - ۱7- ۱۶ :۶۔ یہ چھ چیزیں خداوند سے نفرت کرتی ہیں ۔۔۔ ۱7۔ ایک فخر نظر ۔۔۔
امثال  - ۴ :۲۱ایک اعلی نظر ،اور فخر دل ،اور بدکاروں کی پھانسی ،گناہ ہے۔
متی  - ۲۹ :۱۱آپ پر میرے جوک لے لو ،اور مجھ سے سیکھیں؛ کیونکہ میں نیک اور
دل میں کمزور ہوں اور تم اپنی روحوں کو آرام پاؤ گے۔
 ۱کرنتھیوں  - ۴ :۱۳محبت مریض ہے ،محبت مہربان ہے اور حسد نہیں ہے؛ محبت برگ
نہیں کرتا اور پریشان نہیں ہے،
یعقوب  - ۶ :۴خدا فخر کا مقابلہ کرتا ہے ،لیکن نرمی سے فضل دیتا ہے۔
------------------------------------------------ہشرا  - ۵۹:۲۳وہ ہللا ہے ،جس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ہے ۔۔۔ تمام طاقتور ،فخر!
حدیث  - ۵7:۲۳ہللا ناراض نہیں ،وحیورورک۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
نیزا ۱7۳- ۱7۲ ،۴:۳۶؛ لوکمان ۳۱:۱۷؛ زمر  ۳۹:۶۰اور 7۲۔
نوٹ :یہ خاصیت بائبل میں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ خدا دیکھتا ہے ،سنتا ہے ،ناراض ہو جاتا
ہے اور خدا محبت ہے۔ محبت فخر یا بدوش نہیں ہے۔ خدا فخر نہیں بلکہ بھوک اور عاجز
ہے۔ خدا فخر سے نفرت کرتا ہے ! یہ ایک گناہ ہے۔

۷۲
االزل)۲۵( :
(ہلمبرر)
(تاجر)
(مزاحیہ)
جنہوں نے جھوٹ معبودوں کی عبادت کی ہے ان کو برباد کر دیں گے

f

ایوب ۱۱ - ۱۲- ۱۱ :۴۰۔ اپنے غضب کے غضب سے باہر نکال دو۔ اور ہر ایک جو فخر
ہے اور اس پر قابو پائے۔ ۱۲۔ ہر ایک پر فخر ہے جو دیکھو ،اور اسے کم النے؛ اور
شریروں کو ان کی جگہ میں کھڑا کر دیا۔
حزقیاہ  - ۲۱:۲۶اس طرح خداوند خدا فرماتا ہے۔ ڈاڈ کو ہٹا دیں ،اور تاج اتار دیں :یہ ایک
ہی نہیں ہوگا :اس کا تعاقب کرو ،اور اس کو اس پر قابو پانا۔
دانی ایل  - ۴:۳7اب میں نبوکدنزرزار آسمان کی بادشاہی کی تعریف کرتا ہوں اور عزت
کرتا ہوں ،جس کے تمام کام سچ ہیں اور اس کے طریقوں کا فیصلہ کرتے ہیں :اور جو
لوگ فخر میں چلتے رہتے ہیں وہ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔
لوقا  - ۱۱ :۱۴کیونکہ جو خود کو بڑھا دیتا ہے وہ محتاج ہو جائے گا۔ اور جو شخص خود
کو بلند کرے گا وہ بلند ہو جائے گا۔
یعقوب  - ۶ :۴لیکن وہ زیادہ فضل حاصل کرتا ہے۔ اس لئے کہتا ہے" ،خدا فخر کرتا ہے،
لیکن ذلت سے فضل کرتا ہے۔
------------------------------------------------ہللا تعالی فرماتے ہیں کہ ہللا تعالی فرماتا ہے کہ اے ہللا ،آپ کی حکمرانی کا مالک ہے،
جس کو تم چاہو گے اور جسے تم چاہو گے،
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
ایوب ۴۰:۱۲؛ زبور ۵ :۱۰۱؛ یعقوب  / ۱۰- ۹ :۱یونس ۲۹- ۲۷ :۱۰۔

۷۳
این نفی )۹۲( :
(مبارک باد)
جو زندگی کے فوائد اور برکتوں میں اضافہ کرتی ہے
پیدائش  ۲- ۱ :۲۷اور ۲ - ۱۳۔ اگر تم خداوند اپنے خدا کی آواز سنبھالتے ہو تو یہ سب
برکتیں تیری طرف آ جائیں گے۔ ۱۳۔ خداوند تمہیں سر بنائے گا اور دم نہیں۔ اور تم صرف
اوپر رہو گے ،اور تم نیچے نہ رہو گے۔ اگر تم خداوند تیرے خدا کے f
حکموں کو مانتے ہو
جو میں آج تمہیں تجھے حکم دیتا ہوں تو یہ دیکھوں اور ان کو کرنا۔
زبور ۳۵ - ۳۷- ۳۵ :۱۰7۔ وہ جنگل کو کھڑی پانی میں اور خشک زمین کے پانی میں
گھومتا ہے۔ ۳۷۔ وہ ان کو بھی برکت دیتا ہے تاکہ وہ بہت زیادہ ضرب ہو جائیں۔ اور ان
کے مویشیوں کو کم کرنے کے لئے نہیں
امثال  - ۱۰:۲۲خداوند کا برکت ،امیر بناتا ہے ،اور اس سے کوئی غم نہیں ہے۔
اعمال  - ۳:۲۶خدا ،جس نے اپنے بیٹے عیسی کو اٹھایا ،اسے آپ کو ہر ایک کو اپنی
بدکاری سے دور کرنے میں بھیجا ،آپ کو برکت دی۔
عبرانیوں  7 :۶اور ۶ - ۱۴۔ زمین پر جو بارش میں پینے میں پینے والے ہیں ،اور اس کی
جڑی بوٹیوں کو ان کے ساتھ مل جاتی ہے جن کے ذریعے لباس پہنچایا جاتا ہے ،خدا سے
برکت حاصل کرتا ہے۔ ۱۴۔ کہہ دو ،میں برکت بخشوں گا میں تجھے ضائع کروں گا۔
------------------------------------------------رم  - ۳۰:۳7ہللا سبحانہ وتعالی کو جسے چاہتا ہے اس کی تقویت دیتا ہے اور اس کو
سیدھا دیتا ہے (جسے چاہتا ہے)۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۱7- ۱۶ :۲۲؛ ۲۹- ۲۷ :۲7؛ یسعیاہ ۴۱:۱۰؛ یوحنا ۱۰:۱۰؛ فلپائن ۹ ۱ :۴؛ یعقوب
۱:۱7؛  /اینبیا ۲۱:۶۶۔

۷۴
این نور)۹۳( :
(روشنی)
جو جنت اور دونوں کو روشن کرتا ہے
زمین
یسعیاہ  - ۱ :۶۰سورج آج تک آپ کی روشنی نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی چاند کے لئے چاند
تجھ کو روشن کرے گا ،لیکن خداوند تیرے لئے ہمیشہ ہی روشن اور f
تیرے خدا کی جالل
ہے۔
یوحنا  - ۱۲ :۷یسوع ۔۔۔ میں دنیا کی روشنی ہوں :جو میری پیروی کرتا ہے وہ اندھیرے
میں نہیں چلتا بلکہ زندگی کی روشنی رکھتا ہے۔
یوحنا  - ۵ :۹جب تک میں دنیا میں ہوں ،میں دنیا کی روشنی ہوں۔
یعقوب  - ۱:۱7ہر اچھے تحفہ اور ہر ایک بہترین تحفہ اوپر سے ہے ،اور روشنی کے
باپ سے آتا ہے ،جس کے ساتھ کوئی متغیر نہیں ہے ،اور نہ بدلنے کی سائے۔
 ۱یوحنا  - ۵ :۱یہ وہی پیغام ہے جس نے ہم نے اس سے سنا ہے اور آپ سے یہ بات بیان
کی ہے کہ خدا نور ہے ،اور اس میں کوئی تاریک نہیں ہے۔
------------------------------------------------نور  - ۲۴:۳۵ہللا آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ اس کی روشنی کا مثال ایک ایسی
جگہ ہے جس کے اندر چراغ ہے ،چراغ شیشے کے اندر اندر ہے ،شیشے جیسا کہ یہ
ایک موتی سفید سفید ستارہ تھا جس نے برکت زیتون کے درخت سے نکل کر نہ مشرق
سے مغرب کا ،جن کا تیل تقریبا چمکتا ہے یہاں تک کہ اگر آگ سے ناخبر۔ روشنی پر
روشنی۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۱۰۵ :۱۱۹؛  ۱تیمتھیس ۱۶- ۱۵ :۶؛ مکاشفہ ۲۱:۲۳۔

۷۵
یر رفی)۲۳( :
(برتر)
(جو اپنے لوگوں کو بڑھانے واال ہے)
جو کچھ عرصے سے زیادہ ہو جاتا ہے
دوسروں کو حاکم کرتا ہے

f

احبار  - ۱۳:۲۶میں رب تمہارا خدا ہوں جسے تم نے مصر کے ملک سے نکال لیا تھا
تاکہ تم ان کے بندوں کو نہ لینا۔ اور میں نے آپ کے جوک کے بینڈ کو توڑ دیا ہے ،اور
آپ کو سیدھا راستہ بنا دیا۔
 ۱سموئیل 7 ۷- 7 :۲۔ 7۔ خداوند غریب بناتا ہے اور امیر بنا دیتا ہے۔ وہ کم التا ہے اور
اٹھاتا ہے۔ ۷۔ اس نے غریبوں کو دھول سے اٹھایا اور نوکروں سے گڑھ اٹھا کر انہیں
شہزادیوں میں تقسیم کرنے اور انہیں جالل کی بادشاہی کا وارث کرنے کے لئے اٹھایا۔
حزقیاہ  - ۲۱:۲۶اس طرح خداوند خدا فرماتا ہے۔ ڈاڈ کو ہٹا دیں ،اور تاج اتار دیں :یہ ایک
ہی نہیں ہوگا :اس کا تعاقب کرو ،اور اس کو اس پر قابو پانا۔
لوقا  - ۱۱ :۱۴کیونکہ جو خود کو بڑھا دیتا ہے وہ محتاج ہو جائے گا۔ اور جو شخص خود
کو بلند کرے گا وہ بلند ہو جائے گا۔
یعقوب  - ۹ :۱آتے ہیں کہ کم ڈگری کا بھائی اس میں خوش ہوں کہ وہ بلند ہو۔
------------------------------------------------عن  - ۶:۷۳اور یہ ہمارے [جامع] دلیل تھا جسے ہم نے ابراہیم کو اپنے لوگوں کے خالف
دی۔ ہم ڈگری سے بڑھتے ہیں جسے ہم کریں گے۔ بےشک تمہارا پروردگار حکمت واال
اور جاننے واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۱ :۲۷؛ ایوب ۱۱- ۷ :۵؛ زبور ۳ :۳؛ ۱۷:۴۷؛ ۵ :۲7؛ ۲ :۴۰؛ ۴۱:۱۰؛ 7۱:۲۰؛
7 :7۵؛ ۷ :۱۴۶؛ لوقا  / ۱ :۱المومن ۱۵:۴۰؛ واک ۳ :۵۶۔

۷۶
ایر رحیم)۲( :
(رحم کرنے واال)
(سب سے بہتر)
خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو رحم کرتے ہیں
زبور  - ۷ :۱۰۳خداوند رحم کرنے واال اور رحم واال ہے ،غصے میں سست اور رحم میں
f
نرمی۔
زبور  - ۴ :۱۱۱اس نے اپنے شاندار کاموں کو یاد کیا ہے :رب رحمدل اور رحم کرنے
واال ہے۔
زبور  - ۷ :۱۴۵خداوند رحمدل ہے ،اور رحم سے بھرا ہوا ہے۔ غصے اور سخاوت کی
آہستہ آہستہ۔
اعالمیات  - ۳:۲۲یہ خداوند کی فرمائی ہے کہ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے ،کیونکہ اس کی
شفقت ناکام نہیں۔
متی  - ۳۶ :۹لیکن جب انہوں نے کثرت سے دیکھا تو وہ ان پر شفقت کے ساتھ منتقل
ہوگئے تھے ،کیونکہ وہ خوفناک تھے اور بیرون ملک بکھرے ہوئے تھے جیسے بھیڑوں
بھی چرواہا نہیں۔
رومیوں  - ۹:۱۵۔وہ موسی سے کہتا ہے ،میں رحم کروں گا جسے میں رحم کروں گا ،اور
میں رحم کروں گا جس پر میں رحم کروں گا۔
------------------------------------------------فتاہ  - ۱ :۱ہللا کے نام میں ،مکمل رحم کرنے واال ،خاص طور پر رحمان۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
گنتی ۲۶- ۲۴ :۶؛ زبور 7- ۶ :۲۵؛ ۲- ۱ :۵۱؛ ۷ :۱۰۳؛ یسعیاہ ۳۰:۱۷؛ مائک 7:۱۷؛
رومیوں ۵:۱۵؛ ۵:۲۱؛ ۶:۱۴؛ افسیوں ۵- ۴ :۲؛  ۲تیمتھیس ۹ :۱؛ ططس ۱۲-۱۱ :۲؛
عبرانیوں ۴:۱۶؛  ۱پطرس ۵:۱۰؛ مکاشفہ  / ۲۲:۲۱بیکارا  ،۱۲۷ ،۲:۳7اور ۱۴۳؛ حج
۲۲:۲۰؛ ہشرا ۵۹:۲۲

۷۷
ایر-رحیمان)۱( :
(شفقت)
(سب سے زیادہ رحم)
(رحمان)
جو نرم اور رحم کرنے واال ہے

f

خروج ۶ - 7- ۶ :۳۴۔ اور خداوند اس کے حضور گزر گیا اور اعالن کیا کہ خداوند،
خداوند خدا ،رحمدل اور رحمدل ،غصے اور غصے اور سچائی اور سچائی میں زبردست
ہے۔ 7۔ ہزارونوں کے لئے رحم کو معاف کرنا ،معافی بخشنے کے لئے ۔۔۔
یول  - ۲:۱۳اور اپنے دل کو نہ رکھو ،اور نہ اپنے کپڑے ،اور اپنے خدا کے خدا کی
طرف مجوزہ کرو کیونکہ وہ رحمن اور رحم واال ہے ،غضب اور غصے سے بھرا ہوا
ہے اور اس کی برائی سے توبہ کرتا ہے۔
مکاہ  - ۱ :7 :7وہ دوبارہ بدل جائے گا ،اس پر ہمدردی کرے گا؛ وہ ہماری بدکاری کو
ختم کرے گا۔ اور تم نے اپنے تمام گناہوں کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دیا۔
افسیوں ۴ - ۵-۴ :۲۔ لیکن خدا جس نے رحم میں شریعت مند ہے ،اس کی بڑی محبت کے
لئے جس نے ہم سے پیار کیا۵ ،۔ ہم گناہوں میں مرتے وقت بھی ،ہم نے مسیح کے ساتھ مل
کر جلدی ؛)
------------------------------------------------یوسف  - ۱۲:۶۴انہوں نے کہا" ،کیا میں آپ کو اس کے ساتھ [زبردست عذاب] کے طور
پر دینا چاہوں گا جیسا کہ میں نے تم سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ عہد کیا تھا ،لیکن ہللا
سب سے بہتر محافظ ہے ،اور وہ رحم کرنے واال مہربان ہے۔"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
خروج ۹ ۱ :۳۳؛ زبور ۷ :۵۲؛ ۷۶:۱۵؛ ۵ :۱۱۶؛ ۱۵۶ :۱۱۹؛
 ۲کرنتھیوں  / ۳ :۱فتاہ ۲- ۱ :۱؛ طہ ۷ :۲۰۔

۷۸
آرکرب)۴۳( :
(بظاہر)
(مبصر)
جو اس کی تخلیق پر نظر رکھتا ہے تاکہ اس کی طرف سے کچھ بھی
نہیں

f

پیدائش ۴۷- ۴۹- ۴۷ :۳۱۔  ۴۷اور لبنان نے کہا" ،یہ کفارہ میرے اور تیرے درمیان یہ گواہ
ہے۔ لہذا اس کا نام گلیڈ نام تھا۔ ۴۹۔ اور Mizpah؛ کیونکہ اس نے کہا" ،خداوند ،میرے
اور تیرے درمیان ،جب ہم کسی دوسرے سے غیر حاضر ہیں۔
ایوب  - ۲۷:۲۴کیونکہ وہ زمین کے سروں کو دیکھتا ہے اور پورے آسمان کے نیچے
رہتا ہے۔
ایوب  - ۳۴:۲۱کیونکہ اس کی آنکھوں انسان کے راستے پر ہیں ،اور وہ اپنی تمام رگوں
کو دیکھتا ہے۔
متی  - ۴ :۶یہ کہ آپ کی آوازیں خفیہ ہوسکتی ہیں۔ اور آپ کے والد جو خود کو خفیہ طور
پر دیکھتے ہیں وہ آپ کو کھولنے کا اجر دے گا۔
یوحنا  - ۱۶:۳۰اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو جان لیں گے ،اور ضرورت نہیں
کہ کسی شخص کو آپ سے پوچھ گچھ چاہئے۔ اس کے ذریعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ
خدا سے گزرتے ہیں۔
 ۱یوحنا  - ۳:۲۰کیونکہ اگر ہمارا دل ہم پر غصہ کرے تو خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور
ہر چیز کو جانتا ہے۔
------------------------------------------------ - ۱۱7 :۵خدا کی عبادت کرو ،میرے رب اور تمہارا رب۔ تم ان پر مبصر تھے اور تم ہر
چیز پر گواہ ہو۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۲تاریخ ۹ :۱۶؛ زبور ۱۵- ۱۳ :۳۳؛ امثال ۵:۲۱؛ یرمیاہ ۲۳:۲۴؛ ۳۱:۲۷؛  ۱یوحنا / ۳ :۳
نیز ۱ :۴؛ احزاب ۳۳:۵۲۔

۷۹
ایر راف)۷۳( :
(قسم)
(نرم)
(کالئنٹ)
جو رحمدل ہے اور
اپنے آپ کو رحم کرو

f

زبور  - ۷۶:۱۵لیکن اے اے خداوند ،خدا کی شفقت ،رحم اور رحم ،رحم اور رحم اور
رحمت میں بھرا ہوا ہے۔
یسعیاہ  - ۴۹:۱۵کیا عورت اس کے چوسنے کی عادت کے بچے کو بھول سکتی ہے ،کہ
اسے اس کے پیٹ کے بیٹے پر رحم نہیں کرنا چاہئے؟ ہاں ،وہ بھول جائیں گے ،لیکن میں
تجھے بھول نہیں سکتا۔
متی  - ۱۴:۱۴اور یسوع باہر چال گیا ،اور ایک بہت بڑا مجمع دیکھا ،اور ان کے ساتھ
رحم کی طرف منتقل کر دیا گیا ،اور اس نے ان کے بیمار کو شفا دیا۔
مرقس  - ۲ :۷میں بھیڑ پر رحم کرتا ہوں ،کیونکہ اب وہ میرے ساتھ تین دن رہے ہیں ،اور
کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے:
عبرانیوں  - ۲ :۵جو ناانصافی پر رحم کر سکتا ہے ،اور جو راستے سے باہر ہو۔ اس کے
لئے وہ خود کو بے حرمتی سے مطابقت رکھتا ہے۔
------------------------------------------------بیکارا  - ۱۴۳ :۲اور بے شک یہ مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لئے جنہیں ہللا نے ہدایت
دی ہے۔ اور کبھی نہیں ہللا نے آپ کو اپنے ایمان کو کھو دیا ہے۔ بےشک خدا ہی لوگوں
کے لئے رحم واال اور رحم واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۴ :۱۱۱؛ ۷ :۱۴۵؛ یرمیاہ ۱۲:۱۵؛ رومیوں ۹:۱۵؛  /الہامان ۳:۳۰؛ التوبہ 7۱۱: ۹؛
نہل 7 :۱۶؛ حج ۲۲:۶۵۔

۸0
یری ریزڈ)۹۷( :
(آرتھوڈوکس)
(رہنما)
(صحیح استاد)
جو مومنوں کی قیادت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے
صحیح راستے کی طرف
f
زبور  - ۳ :۲۳وہ میری روح کو بحال کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس کے نام کے راستے
کے راستے میں راہنمائی دی ہے۔
زبور  - ۷ :۳۲میں تجھے ہدایت دونگا اور جس طرح تم جاؤں وہ تجھے سکھاؤ گا۔ میں
تجھے اپنی آنکھوں سے ہدایت دونگا۔
زبور  - ۴۷:۱۴یہ خدا ہمارے خدا ہی کے لئے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لئے ہے :وہ ہمارے
رہنما بھی موت کے لئے ہو گا۔
یسعیاہ  - ۴۷:۱7رب فرماتا ہے" ،اے اسرائیل ! میں تیرے خدا کا خدا ہوں جسے تجھے
فائدہ پہنچاتا ہوں ،جسے تجھے راہنمائی کرتا ہے۔
لوقا 7۶ - 7۹- 7۶ :۱۔ اور آپ ،بچہ ،سب سے بلند نبی کی طرف سے کہا جائے گا ۔۔۔ 7۹۔
امن کے راستے میں ہمارے پاؤں کی رہنمائی کے لۓ۔
یوحنا  - ۱۳ :۱۶جب وہ سچائی کی روح آتی ہے ،تو وہ آپ کو سچائی کی راہنمائی دیتا
ہے۔
------------------------------------------------ال قاف[ - ۱۰:۱۷یاد رکھیں] جب جوانوں نے غار پر پکارا اور کہا" ،اے ہمارے
پروردگار ،ہمیں رحم سے عطا فرما اور اپنے کام سے ہمارے لئے صحیح راہنمائی تیار
کرو۔"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ ۴۲:۱۶؛ لوقا ۱۲- ۱۱ :۱۲؛  ۱یوحنا  / ۲7- ۲۶ :۲کیف ۱۷:۲۴۔

۸۱
ایر-راجک)۱7( :
(فراہم کنندہ)
(مسلسل)
روزانہ کھانے کی تقسیم کیوں کرتی ہے لیکن
کوئی اختیار نہیں ہے

f

پیدائش  - 7 :۲یہ چالیس سال تمہارے خدا تمہارا تجھ سے ہے۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا
زبور  - ۱ :۲۳یوحنا کا زبور۔ میرا خدا ہی میرا رب ہے؛ میں نہیں چاہوں گا۔
زبور  - ۲۵ :۱۳۶جو ہر گوشت کو کھانا دیتا ہے ،کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ کے لئے
برداشت کرتی ہے۔
متی ۳۱ - ۳۳- ۳۱ :۶۔ لہذا کوئی سوچ نہیں لے لو ،ہم کیا کھاتے ہیں؟ یا ،ہم کیا پیتے ہیں؟
یا ،جتنا ہم لباس پہنچے گا؟ ۳۲۔ (کیونکہ ان سب چیزوں کے بعد غیر قومیں ڈھونڈتی ہیں ):
کیونکہ آپ کے آسمانی والد کو معلوم ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ۳۳۔
لیکن تم سب سے پہلے خدا کی سلطنت اور اس کی صداقت طلب کرو۔ اور یہ سب چیزیں
آپ کو شامل کریں گی۔
یوحنا  - ۶:۳۵یسوع نے ان سے کہا" ،میں زندگی کی روٹی ہوں۔ جو میرے پاس آتا ہے وہ
کبھی نہیں بھوکتا۔ اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی پیاس نہیں کرے گا۔
فلپائن  - ۹ ۱ :۴لیکن میرا خدا آپ کو اپنی ضروریات کو مسیحی عیسی علیہ السالم کی
طرف سے جالل کے مطابق فراہم کرے گا۔
------------------------------------------------زاریۃ  - ۵۱:۵۷بے شک یہ ہللا ہی ہے جو طاقتور ،طاقتور طاقت واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش ۱۶- ۱۵ :۲؛ پیدائش ۱۷- ۱7 :۱۰؛ زبور ۲۵- ۱7 :7۷؛ لوقا ۲۴- ۲۲ :۱۲۔

۸۲
ایس صبور)۹۹( :
(مریض)
(فاروبند ایک)
جو بہت مریض اور سست ہے
سزا دیں

f

خروج ۶ - 7- ۶ :۳۴۔ خداوند ،خداوند خدا ،رحمدل اور رحمدل ،بخشش اور نیکی اور
سچائی میں بہتری ہے۔ 7۔ ہزاروں کے لئے رحمت کو برقرار رکھنے ،بدکاری معافی اور
گناہ اور گناہ ۔۔۔
زبور  - ۷۶:۱۵لیکن اے اے خداوند ،خدا کی شفقت ،رحم اور رحم ،رحم اور رحم اور
رحمت میں بھرا ہوا ہے۔
زبور  - ۷ :۱۰۳خداوند رحم کرنے واال اور رحم واال ہے ،غصے میں سست اور رحم میں
نرمی۔
نحوم  - ۳ :۱خداوند غصہ اور طاقتور ہے ،اور برائیوں کو برباد نہیں کرے گا :رب وادی
اور طوفان میں اس کا راستہ ہے ،اور بادل اپنے پاؤں کی دھول ہیں۔
رومیوں  - ۴ :۲یا تم اس کی نیکی اور بیداری کے امیر کو ناپسند کرتے ہو نہیں جانتا کہ
خدا کی نیکی آپ کو توبہ کرتا ہے۔
 ۲پطرس  - ۹ :۳خداوند اپنے وعدے کے بارے میں ناراض نہیں ہے ،کیونکہ بعض لوگ
ناراض ہیں۔ لیکن ہمارے پاس وارڈ پر غفلت ہے ،چاہے کسی کو تباہ نہیں ہونا چاہئے،
لیکن یہ سب توبہ کرنا چاہئے۔
------------------------------------------------نوٹ :قرآن میں یہ وصف استعمال نہیں ہوتا ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
گنتی ۱۴:۱۷؛ نحمیاہ ۱7-۱۶ :۹؛ زبور ۷ :۱۴۵؛ یول ۲:۱۳؛ یونہ ۲ :۴؛ اور طوفان میں،
بادل اس کے پاؤں کی دھول ہیں۔

۸۳
ایس سام)۶۷( :
(ابدی)
(تمام ضروریات کے ساتھی)
(سپریم فراہم کنندہ)
جو قابل اطالق ہے اور
ان کی تخلیق سے آزاد

f

استثنا  - 7۲:۳۳ابدی خدا آپ کی پناہ گاہ ہے ،اور اس کے نیچے دائمی ہتھیار ہیں:
زبور  ۱ :۴۶اور ۱ - ۱۱۔ خدا ہماری پناہ اور طاقت ہے ،مصیبت میں ایک بہت ہی
موجودہ مدد۔ ۱۱۔ خداوند کے حضور ہمارے ساتھ ہے۔ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ سلیہ۔
رومیوں  - ۱:۲۰دنیا کی تخلیق سے ان کے پوشیدہ چیزوں کے لئے واضح طور پر دیکھا
جا سکتا ہے ،جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ،ان کی ابدی طاقت اور خدا کی بھی ہے؛ تاکہ وہ
عذر کے بغیر ہیں:
 ۱تیمتھیس  - ۱:۱7اب بادشاہ ،ابدی ،امر ،پوشیدہ ،واحد خدا ہی کے لئے ،ہمیشہ کے لئے
عزت اور جالل ہو۔ آمین
عبرانیوں  - ۳ :۱جو اس کی جالل کی چمک ہے ،اور اس کے شخص کی ظاہری تصویر،
اور اس کی طاقت کے الفاظ سے ہر چیز کو برقرار رکھنا ،جب اس نے اپنے گناہوں کو
برباد کر دیا تو ،عظمت کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ اعلی پر
عبرانیوں  - ۷ :۱۳یسوع مسیح کل کل ،اور دن ،اور ہمیشہ کے لئے۔
------------------------------------------------النساء  - ۲ :۱۱۲ہللا ،ابدی پناہ گزین۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۹ :۹؛ 7 :۴۶؛ ۱ :۵7؛ ۱7- ۱۶ :۵۹؛ ۷- 7 :۶۲؛  ۲ :۹۱اور

۸۴
ال سلمی )۵( :
(امن)
(امن کے ماخذ اور سازش)
(امن النے واال)
جس کا نام امن ہے

f

زبور  - ۱۱ :۲۹خداوند اپنے لوگوں کو طاقت دے گا۔ رب اپنے لوگوں کو امن کے ساتھ
برکت دے گا۔
یسعیاہ  - ۶ :۹ہمارے لئے ایک بچہ پیدا ہوا ہے ،ہمارے لئے ایک بیٹے دیا گیا ہے :اور
حکومت اس کے کندھے پر ہوں گے اور اس کا نام حیرت انگیز ،کونسلر ،طاقتور خدا،
دائمی باپ ،امن۔
یسعیاہ  - ۳ :۲۶تم اسے پوری امن میں رکھو گے ،جس کا ذہن آپ پر ٹھہرا رہا ہے۔
کیونکہ وہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔
 ۱کرنتھیوں  - ۱۴:۳۳کیونکہ خدا الجھن کا مصنف نہیں ہے ،لیکن امن کی طرح ،بزرگوں
کے تمام گرجا گھروں میں۔
افسیوں  - ۲:۱۴کیونکہ وہ ہماری سالمتی ہے ،جس نے دونوں کو بنایا ہے اور ہمارے
درمیان تقسیم کی درمیانی دیوار کو توڑ دیا ہے۔
 ۲تھسلنیکیوں  - ۳:۱۶اب امن کا مالک خود کو ہمیشہ آپ کے ذریعہ ہر طرح سے امن دیتا
ہے۔ خداوند تم سب کے ساتھ ہو۔
------------------------------------------------ہشرا  - ۵۹:۲۳وہ خدا ہے ،جس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ،بادشاہ ،مقدس ،سب سے امن
واال ،ایمان النے واال ،اقوام متحدہ ،غالب میں غالب ،مطابقت واال ،سپریم کورٹ۔ جو کچھ
اس کے ساتھ شریک ہے وہ ہللا تعالی کے اوپر بلند ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یسعیاہ 7 :۴۵؛ گلتیوں ۵:۲۲؛ ُکلسیوں ۳:۱۵۔

۸۵
ایسس نیم)۲۶( :
(ہنر)
جو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو سنتا ہے
خروج  ۲۲:۲۳اور ۲۳ - ۲7۔ اگر آپ ان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے تو وہ مجھ
سے رونے لگے ،میں ضرور ان کی رانی سنوں گا۔ ۲7۔ جب وہ مجھ سے پکارتے ہیں تو
f
میں سنوں گا ،کیونکہ میں رحم کروں گا۔
زبور  - ۳ :۴لیکن جان لو کہ خداوند نے اس کے لئے اپنے آپ کو خدا سے الگ کر دیا
ہے۔ جب میں نے اسے بالیا تو خداوند یہیں سن لے گا۔
زبور  - ۹ :۹۴جو اس نے کان لگایا وہ کیا نہیں سنتا؟ اس نے آنکھ بنائی ،کیا وہ نہیں دیکھ
سکتا؟
امثال  - ۱۵:۲۹خداوند بدکاروں سے دور ہے ،لیکن وہ صالحین کی دعا سنتا ہے۔
یوحنا  -۳۱ :۹اب ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگار نہیں سنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا
کی پرستش کرے اور اپنی مرضی کرے تو وہ سنتا ہے۔
 ۱یوحنا ۱۴ - ۱۵- ۱۴ :۵۔ اور یہ یقین ہے کہ ہم اس میں ہے ،اگر ہم کسی کی مرضی سے
اپنی مرضی کے مطابق کہیں گے تو وہ سنتے ہیں۔ ۱۵۔ اور اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں
سنتے ہیں ،جو بھی ہم پوچھتے ہیں ،ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس درخواستیں ہیں جو ہم
اس سے چاہتے ہیں۔
------------------------------------------------ - ۶:۱۳اور اسی کے پاس اس کا تعلق ہے جو رات اور دن کی طرف سے رہتا ہے اور وہ
سننے واال اور جاننے واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۲۰-۱7 :۶۶؛ متی ۲۱:۲۲؛ مرقس ۱۱:۲۴؛ عبرانیوں ۱۳ :۴؛  ۱پطرس / ۳:۱۲
بیکارا  ،۱۳7 ،۱۲7 :۲اور ۲۵۶؛ نیزا ۱۵۷ :۴؛ االنفال 7۱:۷؛ بنی ۱ :۱7؛ حجر ۱ :۴۹۔

۸۶
ایش شاہد)۵۰( :
(گواہ)
جو ہر چیز کا گواہ ہے اور جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے
ایوب  - ۹ ۱ :۱۶اب بھی دیکھو ،میرا گواہ جنت میں ہے ،اور میرا ریکارڈ اعلی ہے۔
زبور ۱۳ - ۱۵-۱۳ :۳۳۔ خداوند آسمان سے نظر آتا ہے۔ وہ سب کے بیٹوں کو دیکھتا ہے۔
۱۴۔ اپنی جگہ کی جگہ سے وہ زمین کے تمام باشندوں پر نظر آتی ہے۔۱۵f۔ وہ اپنے دلوں
کو اسی طرح پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام کاموں پر غور کرتا ہے۔
امثال  - ۵:۲۱انسان کے طریقوں کے لئے خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے ،اور وہ
اپنے تمام گاؤں پر غور کرتا ہے۔
دانی ایل  - ۲:۲۲وہ گہری اور خفیہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں :وہ جانتا ہے کہ تاریکی میں
کیا ہے ،اور روشنی اس کے ساتھ رہتا ہے۔
 ۱یوحنا  - ۹ :۵اگر ہم مردوں کی گواہی دیتے ہیں تو خدا کا گواہ بڑا ہے :کیونکہ یہ خدا کا
گواہ ہے جس نے اس نے اپنے بیٹے سے گواہی دی ہے۔
------------------------------------------------ - ۱۱7 :۵میں نے ان سے نہیں کہا کہ تم نے مجھے کیا حکم دیا  -ہللا کی عبادت کرنے
کے لئے ،میرے رب اور تمہارا رب۔ اور میں ان پر گواہی دیتا ہوں جب تک میں ان میں
سے تھا لیکن جب تم نے مجھے پکڑ لیا تو تم ان پر مبصر تھے اور تم ہر چیز پر گواہ ہو۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
ایوب ۳۴:۲۱؛ یرمیاہ ۲۳:۲۴؛ رومیوں ۳۴- ۳۳ :۱۱؛  ۱کرنتھیوں  ۱۱- ۱۰ :۲اور ۱۶؛
عبرانیوں ۱۳ :۴؛ مکاشفہ ۵ :۱؛  / ۳:۱۴حج ۲۲:۱7؛ سیب ۳۴:۴7۔

۸۷
ایش شیر)۳۵( :
(منقولہ)
(قابل قدر)
(شکر گزار کا انعام)
جو فضل سے قبول کرتا ہے اور انعام دیتا ہے
اپنے لوگوں کی خدمت
f
زبور ۷ - ۱۱-۷ :۹ ۱۔ خداوند کے احکام  ۱۱صحیح ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا اجر
ہے۔
 ۱کرنتھیوں  - ۷ :۳اب وہ جو پودے لگاتا ہے اور جو پانی دیتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہر
شخص اپنے مزدور کے مطابق اپنی اجر حاصل کرے گا۔
عبرانیوں  - ۶:۱۰کیونکہ خدا آپ کے کام اور پیار کے محنت کو بھولنے کے لئے غیر
منصفانہ نہیں ہے ،جس نے تم نے اپنے نام کی طرف اشارہ کیا ہے ،اس میں تم نے
بزرگوں کی خدمت کی ہے اور وزیر کرتے ہیں۔
عبرانیوں  - ۶ :۱۱لیکن ایمان کے بغیر یہ اس کی خوشگوار کرنے کے لئے ناممکن ہے:
کیونکہ جو خدا کے پاس آتا ہے وہ اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہے ،اور وہ ان کے
ثواب واال ہے۔
مکاشفہ  - ۱۲ :۲۲اور ،دیکھو ،میں جلدی آتا ہوں۔ اور میرا اجر میرے ساتھ ہے ،تاکہ ہر
آدمی کو اس کے کام کے طور پر دے دے۔
------------------------------------------------فاطمہ  ۳۵:۳۰اور ۳۰ - ۳۴۔ تاکہ وہ اپنے انعامات کو پورا کر سکیں اور ان کے فضالت
میں اضافہ کریں۔ بےشک وہی بخشش اور قدردان ہے ۳۴۔ اور وہ کہیں گے" ،ہللا کی شکر
کرو جس نے ہمیں سب کے غم سے نکال دیا ہے ،بےشک ہمارا رب بخشش اور قدردان
ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
عبرانیوں  / ۱۰:۳۵شوری ۴۲:۲۳؛ ٹیگابون ۶۴:۱7۔

۸۸
ال تواب )۷۰( :
(تکرار)
(رشتہ دار)
(رہنمائی کے لئے گائیڈ)
جو فیصلے سے دور ہوتا ہے اور
خوشی سے معافی

f

\
پیدائش  - ۶ :۶اور اس نے خداوند کی توبہ کی ہے کہ اس نے انسان کو انسان پر بنایا ہے،
اور اس نے اسے اپنے دل میں غمگین کردیا۔
خروج  - ۱۴ :۳۲اور خداوند نے برائی سے انکار کیا جس نے اس نے اپنے لوگوں کو کیا
کرنا تھا۔
 ۱سموئیل  - ۱۵:۱۱یہ مجھے توبہ کرتا ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہی قرار دیا ہے
کیونکہ وہ میری پیروی سے واپس چال گیا ہے اور میرے حکموں کو پورا نہیں کیا۔
یولیل ۱۲ - ۱۴ - ۱۲ :۲۔ اس لئے خداوند فرماتا ہے کہ تم سب کو میرے دل کے ساتھ اور
روزی اور روزی کے ساتھ اور ماتم کے ساتھ بھی مڑاؤ۔ ۱۳۔ اپنے دل کو جھکانا اور نہ
ہی تمہارے لباس اور خداوند اپنے خدا کی طرف رخ کرو کیونکہ وہ رحمن اور رحم واال
ہے ،غصہ اور غلبہ کو تیز کرتا ہے اور اس کی برائی سے توبہ کرتا ہے۔ ۱۴۔ کون جانتا
ہے کہ وہ واپس آئے اور توبہ کریں گے ۔۔۔
اعمال  - ۱۰:۴۳اس کے لئے تمام نبیوں کو گواہ دیتے ہیں ،اس کے نام سے جو کوئی اس
پر ایمان رکھتا ہے وہ گناہوں کو معاف کرے گا۔
------------------------------------------------البقرہ  - ۲:۳7پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ چیزیں موصول کیں ،اور اس نے توبہ قبول
کی۔ بےشک وہ وہی ہے جو توبہ کرنے واال مہربان ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
گنتی ۹ ۱ :۲۳؛  ۲سموئیل ۲۴:۱۶؛  ۱تواریخ ۱۵:۲۱۔

۸۹
الہہد)۶۶( :
(منفرد)
جو ان کے خدا کی حاکمیت میں شریک نہیں ہے
خروج  - ۳:۱۴اور خدا نے موسی سے کہا ،میں ہوں کہ میں ہوں۔ اور اس نے کہا ،اس
طرح تم بنی اسرائیلیوں سے کہہ دو کہ میں نے تم کو مجھے بھیجا ہے۔
یسعیاہ ۱۰ - ۱۲- ۱۰ :۴۳۔ وہ میرے گواہ ہیں ،رب فرماتا ہے ،اور میرے fخادم جس نے
میں نے چن لیا ہے کہ تم جانتے ہو اور مجھ پر ایمان الئے اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔
میرے بعد ہو گا
یسعیاہ ۹ - ۱۰- ۹ :۴۶۔ میں خدا ہوں ،اور کوئی اور نہیں ہے۔ میں خدا ہوں ،اور میرے
پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ۱۰۔ شروع سے آخر تک ،اور قدیم زمانوں سے جو چیزیں ابھی
تک نہیں کی جاتی ہیں ،کہہ رہے ہیں کہ ،میرے مشورہ کھڑے ہوں گے ،اور میں اپنی
پوری خوشی کروں گا۔
جان  - ۱۰:۳۰میں اور میرے باپ ایک ہیں۔
یوحنا  - ۹ :۱۴یسوع ۔۔۔ جس نے مجھے دیکھا ہے باپ کو دیکھا ہے ۔۔۔
یوحنا  - ۳ :۱7اور یہ زندگی ابدی ہے ،کہ وہ آپ کو صرف ایک ہی سچا خدا ،اور یسوع
مسیح ،جس نے تم نے بھیجا ہے آپ کو جان سکتا ہے۔
------------------------------------------------صدی  - ۳۷:۶۵کہو ،اے اے محمد" ،میں صرف ایک انتباہ ہوں ،اور ہللا کے سوا کوئی
معبود نہیں۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
پیدائش  ۴:۳۵اور ۳۹؛ ۵- ۴ :۶؛ نشان  / ۳۰-۲۹ :۱۲بیکارا ۱۶۳ :۲؛ نیزا ۱7۱ :۴؛ راح
۱۳:۱۶؛ زمر ۴ :۳۹؛ المومنین ۱۶:۴۰۔

۹0
ال وجد)۶۴( :
(پیدائش)
(عظیم انوینٹر)
کون جانتا ہے اور سب کو پتہ چال ہے
زبور ۴ - ۵-۴ :۱۴7۔ وہ ستارے کی تعداد کو کم کرتی ہے؛ انہوں نے ان سب کو اپنے نام
سے محفوظ کیا۔ ۵۔ ہمارے رب اور زبردست طاقت عظیم ہے :ان کی f
سمجھ المتناہی ہے۔
یسعیاہ  - ۴۰:۲۶اپنی آنکھوں کو اونچی سطح پر اٹھائیں ،اور دیکھو ،جس نے ان چیزوں
کو پیدا کیا ہے ،جو اپنے میزبانوں کو لے کر نکالتے ہیں۔ وہ ان سب کو اپنی طاقت کی
عظمت کے ذریعہ نامزد کرتا ہے ،کیونکہ وہ طاقتور طاقتور ہے۔ کوئی غلطی نہیں
یرمیاہ  - ۲۳:۲۴کیا کسی بھی شخص کو خفیہ جگہوں میں چھپا سکتا ہے جو میں اسے
نہیں دیکھوں گا؟ خداوند فرماتا ہے۔ میں جنت اور زمین کو بھرنے نہیں لوں؟ خداوند فرماتا
ہے۔
متی ۲۹ - ۳۰- ۹ ۲ :۱۰۔ "کیا دو گودہ ایک فیصد کے لئے فروخت نہیں کر رہے ہیں؟ اور
ابھی تک ان میں سے کوئی بھی آپ کے والد کے عالوہ زمین پر نہیں گر جائے گا۔ ۳۰۔
لیکن آپ کے سر کی بہت بڑی تعداد میں شمار ہوتے ہیں۔
عبرانیوں  - ۴:۱۳نہ ہی کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی نظر میں ظاہر نہیں ہے۔ لیکن
سب چیزیں ننگے ہیں اور اس کی آنکھیں کھولتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔
------------------------------------------------طہ  - ۱۱۵ :۲۰اور ہم نے آدم سے پہلے وعدہ کیا تھا ،لیکن وہ بھول گیا۔ اور ہم نے اس کا
فیصلہ نہیں کیا۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
ایوب ۳7:۱۶؛ زبور  ۱۲- 7 :۱۳۹اور ۱۶-۱۵؛ یرمیاہ ۲۳:۲۴؛ اموس ۴- ۲ :۹؛  ۱یوحنا :۳
 / ۲۰سعد ۳۷:۴۴؛ دوہ 7- ۶ :۹۳۔

۹۱
االاللی)77( :
(گورنر)
(حفاظت دوست)
جو اپنے آپ پر قابو پاتا ہے
پیدائش  - ۵۰:۲۰لیکن آپ کے لئے ،تم نے میرے خالف برے خیال کیا۔ لیکن خدا نے اس
f
سے مراد لوگوں کو زندہ رہنے کے لۓ اچھا لگا ،منتقل کرنے کے لۓ آنے کا مطلب
تھا۔
زبور  - ۲۲:۲۷کیونکہ بادشاہی خداوند کا ہے :اور وہ قوموں میں گورنر ہے۔
یسعیاہ  - ۶ :۹ہمارے لئے ایک بچہ پیدا ہوا ہے ،ہمارے لئے ایک بیٹے دیا گیا ہے :اور
حکومت اپنے کندھے پر ہوں گے اور اس کا نام حیرت انگیز ،قونصلر ،طاقتور خدا ،دائمی
باپ ،امن۔
متی  - ۶ :۲تم بیت ایلم ۔۔۔ آپ میں سے ایک گورنر آئے گا ،جو میرے لوگوں کو
اسرائیلیوں پر قابو پائے گا۔
لوقا  - ۱:۳۳اور وہ یعقوب کے گھر ہمیشہ کے لئے سلطنت کرے گا۔ اور اس کی بادشاہی
کا کوئی اختتام نہیں ہے۔
رومیوں  - ۷:۲۷اور ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں ان کے ساتھ اچھے ہیں جو خدا سے پیار
کرتی ہیں ،ان کے لئے جو اپنے مقصد کے مطابق کہا جاتا ہے۔
------------------------------------------------رضی ہللا عنہ  - ۱۱:۱۱ -ہر ایک کے لئے اس سے پہلے اور اس کے پیچھے ہر ایک
کے لئے [فرشتوں] ہیں جنہوں نے ہللا کی فرمان کے ذریعے انہیں محفوظ رکھی ہے۔ بے
شک ،ہللا ان لوگوں کی حالت میں تبدیلی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کیا نہ
بدلیں۔ اور جب خدا کسی بیمار لوگوں کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے
اور ان کے سوا کوئی دوست نہیں ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۲تاریخ ۶ :۲۰؛ زبور ۳ :۱۱۵؛ ۱۰ :۱۴۶؛ امثال ۹ :۱۶؛ یسعیاہ ۴۰:۲۳؛ مکاہ / ۲ :۵
نیزہ  ۴:۴۵اور ۴7۔

۹۲
االریس)۹7( :
(انفرادیٹر)
(سپریم وارث)
جسے سب کچھ واپس آئے گا
زبور  - ۷ :۲مجھ سے پوچھو ،اور میں تجھے اپنی میراث اور زمین کے آخری حصوں
f
کے لۓ تیری عطا کروں گا۔
 ۱کرنتھیوں  - ۱۵:۲۷اور جب سب چیزیں اس کے سامنے آئیں گے تو پھر بیٹا بھی خود
اس کے تابع رہیں گے جو ہر چیز کو اس کے نیچے ڈالے گا کہ خدا سب کچھ بھی ہوسکتا
ہے۔
کلیسیا ۱۵ - ۱۶- ۱۵ :۱۔ پوشیدہ خدا کی تصویر کون ہے جو ہر مخلوق کی پہلی نسل ہے۔
۱۶۔ اس کے واسطے وہ سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو کہ آسمان میں ہیں ،اور وہ زمین
میں ہیں ،ظاہر اور پوشیدہ ہیں۔ وہ تختوں ،حاکموں ،یا پرنسپلوں یا طاقتیں ہیں :تمام چیزیں
اس کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے لئے:
رومیوں  - ۷:۱7اور اگر بچوں ،تو وارث؛ خدا کے وارث ،اور مسیح کے ساتھ مشترکہ
وارث۔ اگر یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں۔ غلط استعمال کی
اطالع دیتے ہوئے ایرر آ گیا ہے۔ براہ مہربانی دوبارہ کوشش کریں۔
عبرانیوں ۱ - ۲- ۱ :۱۔ خدا ۔۔۔ ۲۔ ان آخری دنوں میں ہم نے اپنے بیٹے سے بات کی ،جس
نے اس نے ہر چیز کا وارث مقرر کیا ہے ،جس کے ذریعہ انہوں نے دنیا کو بھیجا؛
------------------------------------------------مریم  - ۱۹:۴۰بیشک ہم وہی ہیں جو زمین کا وارث ہوں گے اور جو کچھ اس پر ہے اور
ہم سب کو بھیجا جائے گا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
اآلرامان ۱۷۰ :۳؛ حجر ۱۵:۲۳۔

۹۳
االسالمی)۴۵( :
(ناممکن)
(مجموعی طور پر)
(کمزور اور باؤنڈ)
(تمام جذباتی)
جس میں شامل ہے اور پر مشتمل ہے
تمام چیزیں

f

زبور  - 7 :۳۴خداوند کا فرشتہ ان کے بارے میں گزرتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے اور
انہیں بچاتا ہے۔
یرمیاہ  - ۵:۲۲تم مجھے نہیں ڈرتے ہو خداوند فرماتا ہے" ،میری موجودگی میں تمھرا
نہیں ہو گا ،جس نے سمندر کے کنارے کے لئے ایک مستقل فرمان کے ذریعہ ریت رکھی
ہے ،جو اسے اس سے گزر نہیں سکتا ہے۔ اور اگرچہ اس کی لہریں خود کو ٹاسکتی ہیں
تو وہ غالب نہ ہوسکتے۔ اگرچہ وہ گھومتے ہیں ،پھر بھی وہ اس پر گزر نہیں سکتے ہیں؟
یرمیاہ ۲۳ - ۲۴- ۲۳ :۲۳۔ خداوند خدا فرماتا ہے ،کیا میں خدا کا خدا ہوں ،اور خدا سے
دور نہیں؟ ۲۴۔ کیا میں جنت اور زمین کو بھر نہیں سکتا؟ سعد خداوند
کلیسیوں  - ۱:۱7اور وہ ہر چیز سے پہلے ہے اور اس کی طرف سے ہر چیز پر مشتمل
ہے۔
------------------------------------------------بیکارا  - ۱۱۵ :۲اور مشرقی اور مغرب کا تعلق خدا ہے۔ لہذا جہاں بھی تم بدل سکتے ہو،
ہللا کی ذات ہے۔ بے شک ہللا سبحانہ وتعالی اور جاننے واال ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
 ۱سالطین ۷:۲7؛ زبور ۵ :۱۳۹؛ امثال ۳ :۱۵؛ یسعیاہ ۱ :۶۶؛ متی ۱۷:۲۰؛ اعمال
۱7:۲۴؛  ۱کرنتھیوں ۲۷-۲7 :۱۵؛ کلیسیوں ۱:۱7؛ عبرانیوں  / ۳ :۱بیکارا  ۲۶۱ :۲اور
۲۶۷؛ المامان ۳:7۳؛ نیزا ۱۳۰ :۴؛ نور ۲۴:۳۲۔

۹۴
ال ویدود)۴7( :
(محبت کرتا ہے)
شفقت اور محبت کون ہے
اپنے بندوں کو
یرمیاہ  - ۳ :۳۱خداوند نے مجھ سے پرانا ظاہر کیا ہے ،کہو ،میں نے تجھے ہمیشہ کی
محبت سے پیار کیا ہے۔ لہذا میں نے شفقت کے ساتھ میں تجھے تیار کیا۔f
یوحنا  - ۳:۱۶کیونکہ خدا نے دنیا کو اتنی محبت سے نوازا ،کہ اس نے اپنا واحد فرزند
دیا ،جو جو اس پر ایمان رکھتا ہے تباہ نہ ہو ،لیکن ہمیشہ کی زندگی ہے۔
یوحنا  - ۱۲ :۱۵یہ میرا حکم ہے ،جیسا کہ میں نے تم سے پیار کیا ہے۔
 ۱یوحنا  ۷- 7 :۴اور 7 - ۱۶۔ محبوب ،ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں :کیونکہ
محبت خدا کی ہے۔ اور جو کچھ پسند کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے اور خدا جانتا ہے۔
۷۔ وہ جو پسند نہیں کرتا خدا نہیں جانتا۔ کیونکہ خدا محبت ہے۔ ۱۶۔ خدا محبت ہے ۔۔۔
مکاشفہ  - ۵ :۱اور یسوع مسیح سے ،جو وفاداری گواہ ہے ،اور مریم کے پہلے باپ دادا
اور زمین کے بادشاہوں کے شہزادہ ہیں۔ اس کے پاس جو ہم سے محبت کرتا تھا ،اور اپنے
گناہوں سے ہمیں اپنے خون میں دھویا،
------------------------------------------------حدیث  - ۱۱:۹۰اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف متوجہ کرو (توبہ
میں)۔ میرے رب کے لئے رحم کرنے واال مہربان ہے
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
ہوس ۲۳- ۱۹ :۲؛  ۱ :۱۱اور ۴؛ یسعیاہ ۴ :۴۳؛ ۹ :۶۳؛ یوحنا ۱۲ :۱۵؛  / ۱۶:۲7برج
۷۵:۱۴۔

۹۵
ایل گاڑی)۱۶( :
قادر ُمطلق)
( ِ
(سب کے مالک)
جو آزادی اور آزادانہ طور پر دیتا ہے
اس کے فضل کا

f

زبور  - ۷۴:۱۱خداوند کے لئے خدا ایک سورج اور ڈھال ہے :رب فضل اور جالل عطا
فرمائے گا :کوئی اچھی بات نہیں کہ وہ ان سے الگ ہو جائے جسے سیدھے راستے پر
چالئے۔
کلیسیا  - ۲۶ :۲خدا کے لئے خدا ایک آدمی کو دیتا ہے جو اس کی نظر میں حکمت،
حکمت ،اور خوشی ہے ،لیکن گنہگار کو وہ جمع کرنے اور جمع کرنے کے لئے جھوٹ
بولتا ہے ،کہ وہ اس سے پہلے اچھا ہے خدا۔ یہ روح کی باطل اور ویکسین بھی ہے۔
متی 7 - ۱۱- 7 :7۔ پوچھو ،اور یہ آپ کو دیا جائے گا؛ تالش کرو اور تم تالش کرو گے
دستخط کرو اور یہ آپ کے لئے کھول دیا جائے گا۔ ۷۔ ہر ایک جو پوچھتا ہے وہ حاصل
کرتا ہے۔ اور جو جانتا ہے تالش کرتا ہے اور جو اس کو جھٹالؤ اسے کھوال جائے گا۔ ۱۱
۔۔۔ جنت میں تمہارے باپ دادا کو کتنا اچھا کرے گا جو ان سے پوچھیں گے۔
یعقوب  - ۵ :۱اگر آپ میں سے کسی کو حکمت کی کمی نہیں ہے تو اسے خدا سے
پوچھتے ہیں کہ وہ تمام مردوں کو آزادانہ طور پر دیتا ہے۔ اور اسے دیا جائے گا۔
------------------------------------------------ ۳۷:۳۵اس نے کہا" ،اے میرے پروردگار ،مجھے معاف فرما اور مجھے ایک بادشاہی
عطا فرما جس طرح میرے بعد میں کسی کا تعلق نہیں۔ بے شک تم سب اچھے ہیں۔"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
زبور ۴ :۳7؛ متی ۲۱:۲۲؛ یوحنا 7 :۱۵؛ رومیوں ۷:۳۲؛ مکاشفہ  / ۶ :۲۱االمامان ۷ :۳؛
صدا ۹ :۳۷۔

۹۶
ایل ویکیل)۵۲( :
(ایڈوکیٹ)
(الٹیٹی ٹرسٹی)
(ڈسپوزر آف کامرس)
جو دوسروں کی خواہش کرتا ہے اور دوسروں کی حفاظت کرتا ہے

f

احبار  - ۱۱:۱۸جسم کی زندگی کے لئے خون میں ہے :اور میں نے اسے قربان گاہ پر
قربان کر دیا ہے تاکہ آپ کی جانوں کے لئے چڑھایا جاسکے کیونکہ یہ وہی خون ہے جو
روح کے لئے چڑھایا کرتا ہے۔
یسعیاہ  ۵- ۴ :۵۳اور ۴ - ۱۲۔ یقینا اس نے ہمارے غموں کو جنم دیا ہے اور اپنے غموں
کو لے لیا ہے ،لیکن ہم نے اس کا احترام کیا کہ وہ خدا کے ساتھ ہٹ گیا اور خدا کی طرف
متوجہ ہوگیا۔ ۵۔ لیکن وہ ہمارے قصوروں کے لئے زخمی ہو گئے تھے ،وہ ہماری بدکاری
کے لئے مصروف تھے :ہماری امن کا عذاب اس پر تھا۔ اور اس کے سٹرپس کے ساتھ ہم
شفا کر رہے ہیں۔ ۱۲۔ کیونکہ اس نے اپنی روح کو موت تک ڈاال ہے اور وہ گنہگاروں
سے شمار ہوا ہے۔ اور اس نے بہت سے گناہ کا نشانہ بنایا ،اور حدوں کے لئے شفاعت
کی۔
 ۱یوحنا  - ۱ :۲اگر کوئی شخص گناہ کرے تو ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ وکالت رکھتے
ہیں ،یسوع مسیح صادق ہیں:
 ۱یوحنا  - ۴:۱۰یہاں سے محبت ہے ،نہ کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں ،لیکن اس نے ہم
سے پیار کیا ،اور اپنے بیٹے کو اپنے گناہوں کے فروغ دینے کے لئے بھیجا۔
------------------------------------------------ہم  - ۱۰۲ :۶یہ ہللا تمہارا رب ہے اس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ،ہر چیز کا خالق ہے،
اس کی عبادت کرو۔ اور وہ ہر چیز کا ڈسپوزر ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
رومیوں ۲۶- ۲۱ :۳؛  ۲کرنتھیوں ۲۱-۱۴ :۵؛ عبرانیوں  ۱۵- ۱۲ :۹اور  / ۲۲نیزا :۴
۱۳۱-۱۳۲؛ ہڈ ۱:۱۲؛ قصاص ۲۷:۲۷۔

۹۷
الیلی)۵۵( :
(سرپرست)
(دوست دوست)
(گورنر)
جو اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرتا ہے

f

 ۲تواریخ  - -7۶: ۲۰اور اے ہمارے باپ دادا کے خدا ،تم آسمان میں خدا نہیں آرہا ہے؟
اور حاکم کے تمام بادشاہوں پر تم پر حکمرانی نہیں اور تیری ہاتھ میں طاقت اور طاقت
نہیں ہے ،تاکہ کوئی آپ کو برداشت نہ کرسکے؟ 7۔ اے آرو ہمارے خدا نہیں ،جس نے
تیرے لوگوں کو اسرائیل کے حضور اس ملک کے باشندوں کو نکال دیا تھا اور اس نے
ابراہیمی کے بیجوں کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا تھا۔
یسعیاہ  - ۴۱:۱۰خوف نہ کرو کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں
تجھے مضبوط بناؤں گا۔ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا ہاں ،میں تجھے اپنی راست بازی
کے دائیں ہاتھ سے رکھوں گا۔
لوقا ۱۱ - ۱۲- ۱۱ :۱۲۔ اور جب وہ آپ کے عبادتگاروں اور مجرموں اور طاقتوں کو لے
آئے تو آپ کو کوئی خیال نہیں کہ آپ کس طرح جواب دیں گے یا آپ کیا کریں گے؟ ۱۲۔
پاک روح کے لئے ایک ہی گھنٹہ میں آپ کو سکھائیں جو آپ کو کیا کہنا ہے۔
یوحنا  - ۱۵:۱۵میں نے آپ کے دوستوں کو بالیا ہے؛ جو کچھ میں نے اپنے باپ سے سنا
ہے اس کے لئے میں نے تمہیں جان لیا ہے۔
------------------------------------------------عارف  - ۱۹۶ :7بے شک میرا محافظ خدا ہے ،جس نے کتاب کو بھیجا ہے؛ اور وہ
صالحین کے لئے مددگار ہے
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
بیکارا  ۱۰7 ،۲:۵7اور ۱۲۰؛ المامان ۳:۶۷؛ عارف ۱۵۵ :7۔

۹۸
ال ظاہر )7۵( :
(قابل قبول)
(باہر کی ظاہری شکل)
ہر جگہ کون ہے اور اس کی طرف سے جانا جاتا ہے
فیصلہ کن ثبوت

f

زبور  - ۲۴ :۱۰۴اے رب ،تیرے کاموں کو کتنی اہمیت ہے۔ حکمت میں تو نے ان سب کو
بنایا ہے ،زمین تمہاری دولت سے بھرا ہوا ہے۔
یسعیاہ ۲۶ - ۲۷- ۲۶ :۴۰۔ اپنی آنکھوں کو اونچی سطح پر اٹھائیں ،اور دیکھو کہ کون نے
ان چیزوں کو پیدا کیا ہے جو اپنے میزبان کو لے کر نکال لیتے ہیں۔ وہ ان سب کو اپنی
طاقت کی عظمت کے ذریعہ سالم کرتا ہے ،کیونکہ وہ مضبوط ہے۔ اقتدار میں؛ کوئی
غلطی نہیں ۲۷۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کیا تم نے نہیں سنا ،کہ ہمیشہ ہی خدا ،خداوند ،زمین
کے اختتام کے خالق ،نہ سمجھتا ہے اور نہ ہی تنگ ہے۔ اس کی سمجھ کی کوئی تالش
نہیں ہے۔
رومیوں  - ۱:۲۰دنیا کی تخلیق سے ان کے پوشیدہ چیزوں کے لئے واضح طور پر دیکھا
جا سکتا ہے ،جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ،ان کی ابدی طاقت اور خدا کی بھی ہے؛ تاکہ وہ
عذر کے بغیر ہیں:
------------------------------------------------حدیث  - ۳ :۵7وہ سب سے پہلے اور آخری ہے ،ہمدردی اور دلیل ،اور وہ سب چیزیں
جاننے واال ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
یوحنا  ۱ :۱اور ۱۴؛ ۲:۱۱؛ ۳۴ ،۳۱ ،۳:۱۳؛ ۲۶- ۲۵ :۴؛  ۱کرنتھیوں ۶ :۷؛ افسیوں :۴
۶؛  ۱تیمتھیس ۳:۱۶؛ عبرانیوں ۳ :۱۔

۹۹
زال جالل وآکرم)۷۵( :
(عظمت اور عزت کا رب)
جس پر تمام عظمت اور عزت کا تعلق ہے
 ۱تواریخ  - ۱۱: ۹ ۲: ۲اے خداوند ،عظمت ،طاقت ،جالل ،فتح ،اور عظمت ہے۔ کیونکہ
جو آسمان اور زمین میں ہے وہ تیرے پاس ہے۔ اے رب ،بادشاہی تیرے اوپر ہے ،اور تم
f
سب سے اوپر سر کے طور پر بلند ہو۔
زکریاہ  - ۹ :۱۴اور خداوند سب زمین پر بادشاہی ہو گا اس دن ایک خداوند اور اس کا نام
ایک ہی ہوگا۔
اعمال " - ۲:۳۶لہذا اس وجہ سے اسرائیل کے تمام گھر کو اس بات کا یقین ہے کہ خدا نے
اسے خدا اور مسیح دونوں بنا دیا ہے۔ یہ یسوع جس نے تم کو مصیبت دی ہے۔"
اعمال  - ۲۶:۱۵اور میں نے کہا ،کون آرہا ہے ،رب؟ اور اس نے کہا ،میں یسوع ہوں
جسے تم پریشان ہو۔
عبرانیوں  - ۱ :۷اب ہم نے ایسی چیزیں جو کہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ :ہمارے پاس
اس طرح کا ایک اعلی پادری ہے ،جو آسمانوں میں عظمت کے تخت کے دائیں جانب
مقرر کیا گیا ہے۔
مکاشفہ  - ۵:۱۲قابل برہ ہے جو طاقت ،امیر ،حکمت ،طاقت ،عزت ،جالل ،اور برکت
حاصل کرنے کے لئے مارا گیا تھا۔
------------------------------------------------رحمان  ۵۵:۲7اور ۲7 - 7۷۔ اور ٹی یہاں آپ کے رب کی ذات ،عظمت و عزت کا مالک
رہیں گے۔ 7۷۔ مبارک ہو آپ کا رب ،عظمت اور عزت کا مالک ہے۔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
خروج 7- ۶ :۳۴؛ زبور ۲۴:۱۰؛ ۱۲ :۱۴۵؛ عبرانیوں ۴- ۳ :۱۔

قرآن میں  ۱۶اضافی نام ملتے ہیں لیکن اس میں شامل نہیں ہیں  ۹۹اسمائے حُسنہ میں
درج کردہ ناموں میں شامل ہیں۔
ہللا( :خدا)
پیدائش  - ۱7:۱۰بیکارا ۲۵۵ :۲
ال فاطیر( :دوبارہ خالق)
مکاشفہ ۵ :۲۱۔  -شریعہ ۱۱:۴۲
الغفیر( :پروردگار)
مائک  - ۱۷:7مومی ۳ :۴۰
البلب( :مجرم)
جان  - ۳۳:۱۶یوسف ۲۱:۱۲
ایل ہالک( :تخلیقی ایک)
مکاشفہ  - ۵ :۲۱یاس ۷۱:۳۶
الالہال( :عظیم خدا)
پیدائش  - ۱7:۱۰بیکارا ۱۶۳ :۲
الکیرر( :سبججٹرٹر)
فلپائن  - ۲۱:۳ہم ۶۱:۶
االفیہ( :خود کو کافی )
اعمال  - ۲۵:۱7زمر ۳۶:۳۹
الریب( :قریب قریب)
اعمال - ۲7:۱7۔ ہڈ ۶۱:۱۱
ال -میوال( :بظاہر)
امثال  - ۳ :۱۵محمد ۱۱:۴7
البتہ( :ظاہر ہوا)
رومیوں  - ۲۰- ۱۹ :۱مایوس ۱۵:۵
ایل محض( :سب سے مل کر ایک)
رومیوں  - ۳۹- ۳۷ :۷فاصلے ۵۴:۴۱
ال -مستین( :مددگار)
زبور ۴۶؛  -۱یوسف ۱۷:۱۲
این ناصر( :اس کا مددگار)
زبور  - ۴ :۲۳نیزا ۴۵:۴
یرباب( :رب)
زبور  - ۲7 :۱۱۷مریم ۶۵- ۶۴ :۱۹
ایش شاکر( :معزز)
لوقا  - ۳۵:۶بیکارا ۱۵۷ :۲

f

خدا کے نام (اسمائے حُسنہ) نے بائبل اور قرآن کریم میں ذکر کیا
خروج ۱۴ - ۱۴ :۳۔ اور خدا نے موسی سے کہا ،میں ہوں کہ میں ہوں۔ اور اس نے کہا،
اس طرح تم بنی اسرائیلیوں سے کہہ دو کہ میں نے تم کو مجھے بھیجا ہے۔ ۱۵۔ خدا نے
موسی سے کہا" ،بنی اسرائیلیوں سے یہ کہو کہ اپنے باپ دادا خدا کا خدا ،ابراہیمی کے
خدا ،اسحاق کا خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ میرا نام ہمیشہ کے لئے ،اور
یہ سب نسلوں کے لئے میری یادگار ہے۔
خروج  - ۳ :۶اور میں ابراہیم ،اسحاق اور یعقوب کو خدا کے نام سے ظاہر ہوا تھا ،لیکن
f
میرے نام سے یہوواہ خدا ان سے واقف نہیں تھا۔
یسعیاہ  - ۷ :۴۲میں خداوند ہوں۔ یہ میرا نام ہے :اور میرا جالل میں کسی دوسرے کو نہیں
دیا جائے گا ،نہ میری تعریف کی تصاویر۔
یرمیاہ  - ۲۱:۱۶لہذا ،دیکھو ،میں ایک بار ان کو جانتا ہوں ،میں ان کو اپنے ہاتھ اور میری
طاقت جاننے کا سبب بنوں گا۔ اور وہ جان لیں گے کہ میرا نام خداوند ہے۔
مالکی  - ۲ :۴لیکن آپ کے لئے جو میرے نام سے ڈرتے ہو ،اس کے راستے میں راست
بازی کا عالج ہو گا۔ اور تم آگے بڑھو گے اور اسٹال کے طور پر بڑھو گے۔
------------------------------------------------ال اعراف  - ۱۷۰اور ہللا کے لئے سب سے بہتر نام ہے ،لہذا ان کی طرف سے ان کو
دعوت دی۔ اور جو لوگ اپنے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو
بنی اسرائیل  - ۱۱۰ :۱7کہہ دو کہ ہللا کی طرف رجوع کرو یا رحمان سے دعا کرو۔ جو
بھی نام (جس کا نام) تم اس کے نام سے بہترین نام رکھتے ہو۔ "اور نہایت بلند آواز میں
نماز پڑھو یا خاموش رہو لیکن اس کے درمیان ایک درمیانی راستہ تالش کرو۔
حشر  - ۲۴:۵۹وہ ہللا ہے ،خالق ،موجد ،فیشن۔ اس کے سب سے اچھے نام ہیں۔ جو کچھ
آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور وہ غالب حکمت واال ہے
طہ  - ۷ :۲۰ہللا  -اس کے عالوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے پاس بہترین نام ہیں۔

حوالہ جات کی فہرست بائبل سے
پیدایش ۳0 ،۱۱ ۱ :۱
پیدایش ۶۹ ۷ :۲
پیدایش ۵۴ ۲۷:۱
پیدایش ۵۸ ۷ :۲
پیدایش ۴۹ ۲0:۳
پیدایش ۱۱ ۲- ۱ :۵
پیدایش ۸۸ ۶ :۶
پیدایش ۶۴ ۲۱:۶
پیدایش ۷0 ،۵ ۲۲- ۱۸ :۱۴
پیدایش ۵۳ ۲ :۱۶
پیدایش ۳۹ ،۸ ۱ :۱۷
پیدایش ۵۹ ،۲۷ ،۱ ۲۵:۱۸
پیدایش ۴۹ ۲ :۳0
پیدایش ۷۸ ۴۹- ۴۸ :۳۱
پیدایش ۶۳ ۸ :۴۵
پیدایش ۹۱ ۲0:۵0
خروج ۸۹ ،۴۲ ۱۵- ۱۴ :۳
خروج ۴۱ ۱ :۶
خروج ۳۷ ۶ :۱۵
خروج ۶۳ ۲۲- ۲۱ :۱۳
خروج ۵0 ۱۱:۱۵
خروج ۴۸ ۵ :۱۹
خروج ۸۵ ،۶۲ ۲۷ & ۲۳:۲۲
خروج ۸۸ ۱۴:۳۲
خروج ۱۴ ۲0:۳۳
خروج ۸۲ ،۷۷ ،۴۶ ،۲۱ ۷- ۶ :۳۴
خروج ۱۵ ۳۳- ۳0 :۳۵
احبار ۴۵ ۴۵-۴۴: ۱۱
احبار ۹۶ ۱۱:۱۷
احبار ۷۵ ۱۳:۲۶
شمارہ ۲۱ ۱۸ :۱۴
اعداد ۲۹ ۱۹ :۲۳
شمارہ ۴۳ ،۵ ۱۶:۲۴
تثنیه ۸۱ ۷ :۲
تثنیه ۳ ۴ :۶
تثنیه ۶۶ ۹ :۷
تثنیه  ۲ :۸و ۲۵ ۱۶
تثنیه ۴۸ ۱۴:۱0

f

تثنیه ۴۳ ،۷ ۱۷:۱0
تثنیه ۷۳ ۱۳،۲-۱ :۲۸
تثنیه ۴۴ ۱۱ :۲۸
تثنیه ۵0 ۵۹- ۵۸ :۲۸
تثنیه ۱ ۴ :۳۲
تثنیه ۵ ۸ :۳۲
تثنیه ۶۷ ۳۹ :۳۲
تثنیه ۸۳ ،۱0 ۲۷ :۳۳
روت ۱۷ ۲۱ :۱
نحمیاہ ۱۵ ۶: ۹
نحمیاہ ۲0 ۱۷:۹
 ۲پادشاھان ۶۷ ۷ :۵
 ۲پادشاھان ۳۸ ۲۸:۱۹
 ۱ساموئل ۱۳ ۳ :۲۔ ۲۳
 ۱ساموئل ۷۵ ،۶۱ ۸- ۷ :۲
 ۱ساموئل ۶۱ ،۴۷ ،۶ ۳0:۲
 ۱ساموئل ۸۸ ۱۱:۱۵
 ۱ساموئل ۵۳ ۳۴:۲۵
 ۲ساموئل ۱۳ ۳۷:۲۲
 ۱تواریخ ۹۹ ،۷0 ،۷ ،۵ ۱۱ :۲۹
 ۱تواریخ ۲۲ ۱۲ :۲۹
 ۲تواریخ ۲0 ۱۴:۷
 ۲تواریخ ۱۲ ۹ :۱۶
 ۲تواریخ ۹۷ ۷- ۶ :۲0
 ۲تواریخ ۵0 ۱۳:۲۹
وظیفه ۸ ۱۷:۵
وظیفه ۱۴ ۷ :۱۱
وظیفه ۵۸ ۱0-۹ :۱۲
وظیفه ۵۷ ۱۶:۱۴
شغل ۸۶ ۱۹:۱۶
شغل ۱۱ ۱۳ :۲۶
ایا ۷۸ ،۲۳ ۲۴ :۲۸
ایوب ۵۷ ۴ :۳۱
ایوب ۵۸ ۴ :۳۳
ایوب ۴۳ ۱۲:۳۳
وظیفه ۷۸ ۲۱:۳۴
شغل ۱۴ ۲۳:۳۷
وظیفه ۶۴ ۴۱:۳۸
وظیفه ۷۲ ۱۲-۱۱ :۴0
وظیفه ۳۶ ۲ :۴۲
مزمور ۹۲ ۸ :۲
مزمور ۸۵ ۳ :۴
مزمور ۳۲ ۱۱ :۹

f

مزمور ۴۸ ۱۶:۱0
مزمور ۵۶ ۷ :۱۲
مزمور ۶۷ ۴۷:۱۸
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  ۱۵:۳۴و ۶۲ ۱۷
مزمور  ۱ :۴۶و ۸۳ ۱۱
مزمور ۴0 ۳-۲ :۴۷
مزمور ۳۲ ۱ :۴۸
مزمور ۸0 ،۲۴ ۱۴ :۴۸
مزمور ۳۵ ۵ :۵0
مزامیر ۱۷ ۱۹:۵۵
مزمور ۳۴ ۲ :۸۴
مزمور ۹۵ ،۴۹ ۱۱:۸۴
مزامیر ۸۲ ،۷۹ ،۲0 ۱۵:۸۶
مزمور 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 ۳0،۱۱ ۲۵ :۱0۲
مزمور ۵۲ ،۴۲ ۲۷- ۲۶ :۱0۲
مزمور ۲ ۳-۲ :۱0۳
مزمور ۱ ۶ :۱0۳
مزمور ۸۲ ،۷۲ ۸ :۱0۳

f

مزمور 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  ۸- ۵ :۱۲۱و ۵۶ ،۲۶ ۸-۷
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
ضرب المثل ھا ۵۶ ۸ :۲
ضرب المثل ھا ۱۲ ۲۱:۵
ضرب المثل ھا ۷۱ ۱۷-۱۶ :۶
امثال ۲۲ ۱۸ :۸
ضرب المثل ھا ۲۲:۱0۔ ۷۳
ضرب المثل ھا ۵۵ ۶ :۱۵
ضرب المثل ھا ۸۵ ۲۹:۱۵
ضرب المثل ھا ۵۹ ۲۶:۱۷
ضرب المثل ھا ۵۲ ۱0:۱۸
امثال ۷۱ ۴ :۲۱
ضرب المثل ھا ۱۱ ۲ :۲۲
کلیسایوست ۵۴ ،۳0 ۱ :۱۲
اشعیا ۶۸ ۲۴:۱
اشعیا ۴۵ ۳ :۶
اشعیا ۹۱ ،۸۴ ۶ :۹
اشعیا ۲۹ ۱ :۲۵
اشعیا ۸۴ ۳ :۲۶
اشعیا ۱۳ ۱۵:۲۶
اشعیا ۵۵ ۶- ۵ :۳۳
اشعیا ۹۸ ،۳0 ۲۸- ۲۶ :۴0
اشعیا ۹۷ ۱0:۴۱
اشعیا ۱۳ ۵ :۴۲
اشعیا ۶۵ ۱۳:۴۲
اشعیا ۸۹ ۱۲- ۱0 :۴۳

f

اشعیا ۵۱ ۱۵:۴۳
اشعیا ۱۸ ،۴ ۶ :۴۴
اشعیا ۶۹ ۲۴:۴۴
اشعیا  ۹ :۴۵و ۱۱ ۱۱
اشعیا ۶۹ ،۵۴ ۱۸:۴۵
اشعیا ۸۹ ۱0- ۹ :۴۶
اشعیا ۹۸ ،۹0 ،۴۱ ۲۶:۴0
اشعیا ۵۱ ۱۵:۴۳
اشعیا ۶۹ ۱۸:۴۵
اشعیا ۸۹ ۱0- ۹ :۴۶
اشعیا ۳۲ ۱ :۴۸
اشعیا ۵۳ ۹ :۴۵۸
اشعیا ۴ ۱۲ :۴۸
اشعیا ۸0 ۱۷:۴۸
اشعیا ۷۹ ۱۵:۴۹
اشعیا ۸ ۲۶:۴۹
اشعیا ۶۳ ۱۲:۵۲
اشعیا  ۵- ۴ :۵۳و ۹۶ ۱۲
اشعیا ۲۱ ۷ :۵۵
اشعیا ۷0 ۱۵:۵۷
اشعیا ۷۴ ۱۹:۶0
اشعیا ۲۲ ۱ :۶۶
اشعیا ۳۵ ۱۸:۶۶
ارمیا ۹۳ ۲۲:۵
ارمیا ۶۵ ۱۱:۲0
ارمیا ۳۵ ۳ :۲۳
ارمیا ۱ ۶ :۲۳
ارمیا ۳۴ ،۲۹ ۱0:۱0
ارمیا ۶ ۱0:۱۷
ارمیا ۹۳ ،۹0 ،۱۲ ۲۴-۲۳ :۲۳
ارمیا ۶0 ۲۲:۲۷
ارمیا ۹۴ ۳ :۳۱
ارمیا ۲۶ ۲۸:۳۱
یرمیاہ ۳۹ ،۳۶ ۱۷:۳۲
ارمیا ۹0 ،۱۲ ۲۴:۳۲
ارمیا ۳۶ ،۷ ۲۷:۳۲
نوحہ ۷۶ ۲۲:۳
گناھان ۱۷ ۳۳:۳
حزقیال ۷۵ ،۷۲ ،۲۵ ۲۶:۲۱
حزقیال ۳۸ ۱۵:۳۱
دانیل ۲۸ ۲۱- ۲0 :۲
دانیال ۸۶ ۲۲ :۲
دانیال ۴۷ ۳۴ :۴

f

دانیال ۷۲ ،۲۵ ۳۷ :۴
دانیل ۵۷ ۲۶:۵
دانیال ۳۷ ۱۴ :۷
دانیل ۹ ۲ :۱۲
یوئیل ۸۸ ،۷۷ ۱۴- ۱۲ :۲
یوئیل ۶0 ۲۵ :۲
آموس ۱۷ ۶ :۳
صفنیا ۱۷ ۱۷:۱۷
میکاہ ۱۸ ،۱0 ۲ :۵
میکاہ ۲ ۱۸:۷
میکاہ ۷۷ ۱۹:۷
ناھوم ۸۲ ۳ :۱
ناحُوم ۱۶ ۷: ۱
حبقوق ۴۵ ۱۲:۱
زکریا ۵۱ ،۳۱ ۹ :۹
زکریا ۹۹ ،۳۱ ،۳ ۹ :۱۴
مالکی ۳۳ ۱0-۸ :۳
مالکی ۴۹ ۱۱ :۳
متی 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 ۳۶:۹
متی ۳۱ ۳0-۲۸ :۱۱
متی ۹0 ،۵۷ ،۳۳ ۳0-۲۹ :۱0
متی ۳۳ ۳۶:۱۲
متی ۷۹ ۱۴:۱۴
متی ۱۶ ۱۷:۱۹
متی ۳۱ ۴ :۲۱
متی ۳۶ ۲۶:۱۹
متی ۳۱ ۱۱- ۱ :۲۱
متی ۶۱ ،۲۵ ۱۲:۲۳
متی ۳۵ ۳۱:۲۵
متی ۴۱ ۱۸:۲۸
متی ۶۵ ۲0-۱۸ :۲۸
مرقس ۲۱ ۱۲-۱0 :۲
مرقس ۵ ۷ :۵
مرقس به عنوان ۷۹ ۲ :۸
مرقس ۳ ۳0-۲۹ :۱۲
لوقا  ۳۲:۱و ۷0 ،۴۳ ۳۵

f

لوقا ۹۱ ۳۳:۱
لوقا  ۳۵:۱و ۴۵ ،۸ ۴۹-۴۶
لوقا ۸0 ۷۹-۷۶ :۱
لوقا ۲۱ ،۲0 ۲۱-۱۹ :۵
لوقا ۷ ۴۳:۹
لوقا ۶۷ ۵ :۱۲
لوقا ۹۷ ۱۲- ۱۱ :۱۲
لوقا ۷۵ ،۷۲ ۱۱ :۱۴
لوقا ۶۸ ۸-۷ :۱۸
لوقا ۱۹ ۴۵:۲۴
یوحنا ۱۱ ۳-۱ :۱
یوحنا ۳۴ ۴ :۱
ی ُوحنا ۳۷ ۱۱ :۲
یوحنا ۹۴ ۱۶ :۳
یوحنا ۵۸ ۲۱ :۵
یوحنا ۲۷ ۲۲ :۵
یوحنا ۴۷ ۲۳ :۵
ی ُوحنا ۵۸ ،۹ ۲۹- ۲۱ :۵
یوحنا ۲۷ ۳۲ :۵
یوحنا ۵۸ ،۳۴ ۲۶ :۵
ی ُوحنا ۸۱ ۳۵ :۶
ی ُوحنا ۳۴ ۵۱ :۶
ی ُوحنا ۱۵ ۴۶ :۷
یوحنا ۷۴ ۱۲ :۸
ی ُوحنا ۴۷ ۵۴ :۸
یوحنا ۷۴ ۵ :۹
ی ُوحنا ۸۵ ۳۱ :۹
ی ُوحنا ۱۹ ۱۱- ۷ :۱0
ی ُوحنا ۱۶ ،۱۳ ۱0:۱0
ی ُوحنا ۳۵ ۱۶:۱0
ی ُوحنا ۲۶ ۲۸:۱0
ی ُوحنا ۸۹ ۳0:۱0
ی ُوحنا ۵۸ ۲۵:۱۱
ی ُوحنا ۶۱ ۲۶:۱۲
یوحنا  ۶ :۱۴و ۲۹ ،۲۴ ۱۷
ی ُوحنا ۸۹ ۹ :۱۴
ی ُوحنا ۶۲ ۱۴- ۱۳ :۱۴
ی ُوحنا ۹۴ ۱۲:۱۵
ی ُوحنا ۹۷ ۱۵:۱۵
ی ُوحنا ۸0 ،۲۴ ۱۳:۱۶
ی ُوحنا ۷۸ ۳0:۱۶
ی ُوحنا ۴0 ۳۳:۱۶
ی ُوحنا ۸۹ ۳ :۱۷

f

ی ُوحنا ۴۲ ۵ :۱۷
ی ُوحنا ۵۱ ۳۶:۱۸
ی ُوحنا ۶ ۱۷:۲۱
اعمال ۲۳ ۲۴ :۱
اعمال ۴۵ ۲۷ :۲
اعمال ۹۹ ۳۶:۲
اعمال  ۱ ۱۵- ۱۴ :۳و ۳۴
اعمال ۲ ۱۹ :۳
اعمال ۷۳ ۲۶:۳
اعمال ۱۹ ۱۲ :۴
اعمال ۳۶ ۲۲:۷
اعمال ۷0 ۴۸:۷
اعمال ۱ ۵۲:۷
اعمال ۵0 ۵۵:۷
اعمال ۵۹ ۳۵:۱0
اعمال ۲۷ ۴۲- ۳۹ :۱0
اعمال ۸۸ ۴۳:۱0
اعمال ۴۹ ۷- ۶ :۱۶
اعمال ۹ ۸ :۲۶
اعمال ۹۹ ۱۵:۲۶
رومیان  ۸۳ ،۳۹ ،۲0 :۱و ۹۸
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 ۳۳:۱۱
رومیان ۶۸ ۱۹:۱۲
رومیان ۳۳ ۱۲ :۱۴
 ۱قرنتیان ۲۸ ۲۵ :۱
 ۱قرنتیان ۵0 ۸ :۲
 ۱قرنتیان ۸۷ ۸ :۳
 ۱قرنتیان ۵۲ ۱۱ :۳
 ۱قرنتیان ۷۱ ۴ :۱۳
 ۱قرنتیان ۸۴ ۳۳:۱۴
 ۱قرنتیان ۹۲ ۲۸:۱۵
 ۲قرنتیان ۳۳ ۱0:۵
 ۲قرنتیان ۳۶ ۱۴ :۵

f

 ۲قرنتیان ۱۵ ۱۷ :۵
 ۲قرنتیان ۲۲ ۹ :۸
 ۲قرنتیان ۵۵ ۱۱- ۱0 :۹
افسسیان ۷۷ ،۲۲ ۷- ۴ :۲
افسسیان ۸۴ ۱۴:۲
افسسیان ۵۴ ۹- ۸ :۳
فیلیپیان ۳۱ ۸- ۵ :۲
فیلیپیان ۴۳ ۱0:۲
فیلیپیان ۸۱ ،۶۴ ،۵۵ ۱۹ :۴
کولسیان ۹۳ ،۹۲ ۱۶- ۱۵ :۱
کولسیان ۲۸ ۳-۲ :۲
 ۱تسالونیکیان ۶۸ ،۴0 ۸ :۱
 ۲تسالونیکیان ۵۳ ۷- ۶ :۲
 ۲تسالنیکیوں ۸۴ ۱۶:۳
 ۱تیموتی ۵۱ ،۴۸ ،۱۴ ۱۷ :۱
 ۱تیموتی ۱۹ ،۳ ۶- ۵ :۲
 ۱تیموتی ۶۵ ،۵۵ ،۵۱ ،۴۲ ،۱۴ ۱۶-۱۴ :۶
 ۲تیموتی ۸۳ ۱۷:۱
 ۲تیموتی ۶۶ ۱۳:۲
 ۲تیموتی ۵۲ ۱۹ :۲
 ۲تیموتی ۵۶ ۱۸:۴
تیتوس ۴۶ ۱۱ :۲
عبرانیان ۹۲ ،۴۲ ،۱۱ ۲-۱ :۱
عبرانیان ۸۳ ۳ :۱
عبرانیان ۹0 ،۱۲ ،۶ ۱۳ :۴
عبرانیان ۷۹ ۲ :۵
عبرانیان  ۷ :۶و ۷۳ ۱۴
عبرانیان ۸۷ ۱0:۶
عبرانیان ۶۳ ۲0:۶
عبرانیان ۹۹ ۱ :۸
عبرانیان ۱0 ۱۲-۱ :۱0
عبرانیان ۶۶ ۲۳:۱0
عبرانیان ۴0 ۳0:۱0
عبرانیان ۸۷ ۶ :۱۱
عبرانیان ۶۶ ۲ :۱۲
عبرانیان ۲۷ ۲۴:۱۲
عبرانیان ۱0 ۸ :۱۳
عبرانیان ۳۲ ۱۵:۱۳
جیمز ۹۵ ،۴۴ ،۱۶ ۵ :۱
جیمز ۷۵ ۹ :۱
جیمز ۷۴ ،۵۲ ۱۷ :۱
جیمز ۳ ۱۹ :۲
جیمز ۵۹ ۱۷ :۳

f

جیمز ۷۲ ،۷۱ ۶ :۴
جیمز ۴۹ ۱۷:۵
 ۱پیتر ۲۶ ۵-۳ :۱
 ۱پیتر ۵۴ ۱۹ :۴
 ۲پیتر ۳۸ ۱۶:۲
 ۲پیتر ۸۲ ،۵۳ ،۴۶ ۹ :۳
 ۱یوحنا ۷۴ ۵ :۱
 ۱یوحنا ۲0 ۹ :۱
 ۱یوحنا ۹۶ ۱ :۲
 ۱یوحنا ۲۳ ۳ :۳
 ۱یوحنا ۷۸ ،۲۳ ،۶ ۲0 :۳
 ۱یوحنا ۶۲ ۲۲:۳
 ۱یوحنا  ۸-۷ :۴و ۹۴ ۱۶
 ۱یوحنا ۸۶ ۹ :۵
 ۱یوحنا ۸۵ ،۶۲ ۱۵- ۱۴ :۵
جود ۲۸ ۲۵ :۱
مکاشفه ۹۴ ۵ :۱
وحی  ۸ :۱و ۴ ۱۱
وحی ۶۷ ،۱۸ ۱۸- ۱۷ :۱
مکاشفه ۱۸ ،۴ ۸ :۲
مکاشفه ۱۹ ۸-۷ :۳
مکاشفه ۵۴ ،۴۷ ،۳0 ۱۱:۴
انجیل ۹۹ ۱۲:۵
مکاشفه ۳۲ ۱۳:۵
مکاشفه ۵۷ ۸ :۱۳
وحی ۳۲ ۵ :۱۹
مکاشفه ۶۶ ۱۱:۱۹
وحی ۴۱ ،۳۹ ۶ :۱۹
مکاشفه ۲۷ ۱۱:۱۹
وحی ۵۷ ۱۵:۲0
مکاشفه ۸۷ ۱۲:۲۲
مکاشفه ۱۸ ،۴ ۱۳:۲۲

f

حوالہ جات کی فہرست قُرآن سے
فتیح ۷۶ ۱ :۱
البقرہ ۸۸ ۳۷:۲
البقرہ ۹۳ ۱۱۵ :۲
البقرہ ۲۸ ۱۲۹ :۲
البقرہ ۷۹ ۱۴۳ :۲
البقرہ ۶ ۲۱۵ :۲
البقرہ ۳۴ ،۳۱ ۲۲۵ :۲
البقرہ ۳۸ ۲۴۵ :۲
البقرہ ۷ ،۵ ۲۵۵ :۲
البقرہ ۳۲ ،۲۲ ۲۶۷ :۲
ال عمران ۴۲ ۲ :۳
ال عمران ۳۵ ۹ :۳
ال عمران ۵۹ ۱۸:۳
ال عمران ۷۲ ،۶۱ ،۴۸ ۲۶:۳
نازی ۶۴ ۸۵:۴
نازی ۳۳ ۸۶:۴
نیسا ۵۵ ۱۳۱ :۴
المائدہ ۸۶ ،۷۸ ۱۱۷: ۵
انعام ۸۵ ۱۳:۶
انعام ۷۵ ۸۳:۶
انعام ۹۶ ،۴۶ ،۱۵ ۱0۳- ۱0۱ :۶
انعام ۱ ۱۱۵ :۶
االعراف ۹۷ ۱۹۶: ۷
انفال ۲۱ ۶۹:۸
حدی ۶۲ ۶۱:۱۱
ھفتم ۴۱ ۶۶:۱۱
ھود ۵0 ۷۳:۱۱
ھاد ۹۴ ۹0:۱۱
یوسف ۷۷ ۶۴:۱۲
ال راعد ۷0 ۹: ۱۳
راد ۹۱ ۱۱:۱۳
ابراھیم  ۱۹:۱۴و ۵۳ ۴۲
ھجری ۶۷ ۲۳:۱۵
ناھل ۶۳ ۶۱:۱۶
کاف ۸0 ۱0:۱۸
مریم ۹۲ ۴0:۱۹
ال طہ ۱0 ۷۳:۲0
ال طہ ۲0 ۸۲:۲0
حج ۴۳ ۶۲ :۲۲

f

حاج ۹ ۷ :۲۲
حج ۲۴ ۵۴:۲۲
حج ۲ ۶0:۲۲
نور ۷۴ ۳۵:۲۴
نمل ۴۴ ۴0:۲۷
رام ۵۸ ۵ :۳0
رام ۷۳ ۳۷:۳0
السجدہ ۶۸ ۲۲:۳۲
احزاب ۲۳ ۳۴:۳۳
السبا ۲۶ ۲۱:۳۴
السبا ۱۹ ۲۶:۳۴
فاطر  ۳۴ ،۳0:۳۵و ۸۷ ،۳۹ ۴۴
یان سین ۵۷ ۱۲:۳۶
غمگین ۹۵ ۳۵:۳۸
غمگین ۸۹ ۶۵:۳۸
المومن ۴0 ۱۶:۴0
شارع ۱۳ ۱۲:۴۲
فاطری ۱۷ ۱۱:۴۸
داریات ۸۱ ،۵۲ ۵۸:۵۱
تور ۱۶ ۲۸:۵۲
القمر ۶۵ ۴۲:۵۴
رحمان ۹۹ ،۳۷ ۲۷:۵۵
رحمان ۹۹ ۷۸:۵۵
واکس ۲۵ ۳- ۱ :۵۶
حدید ۹۸ ،۱۸ ،۱۴ ،۴ ۳ :۵۷
ھادي ۷۱ ۲۳:۵۷
المجدلہ ۱۲ ۱: ۵۸
حشرہ ۸۴ ،۷۱ ،۶۶ ،۵۶ ،۵۱ ،۳۶ ۲۳:۵۹
حشرہ ۳0 ۲۴:۵۹
جومو ۴۵ ۱ :۶۲
مولک ۶۹ ۳ :۶۷
ال حاقہ ۲۹ ۱: ۶۹
بوروج ۶0 ،۵۴ ۱۳:۸۵
بوریج ۴۷ ۱۵:۸۵
قلع ۲۷ ۸ :۹۵
آخالس ۸۳ ،۳ ۲- ۱ :۱۱۲

f
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