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24:12 احبار

 اور انہوں نے اسے حوالت میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر
 ظاہر کیا جائے۔

18:6 استثناء

 او ر تیری جو بستیاں سب اسرائیلوں میں ہیں ا9ن میں سے اگر کوئی لوی کسی بستی سے
 جہاں وہ بود و باش کرتا تھا آئے اور اپنے دل کی پوری رغبت سے ا9س جگہ حاضر ہو

نے گا ۔  جسکو خداوند چ9

1:18 روت

 جب اس نے دیکھا کہ اس نے اسکے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ
 کہا ۔

28:9  1تواریخ   

وح کی ل اور ر9 Eدا کو پہچان اور پپورے د لیمان اپنے باپ کے خ9  اور تو اHے میرے بیٹے س9
ھ خیال لوں کو جانچتا ہے اور جو کچ9 Eداوند سب د ی سے ا9سکی عبادت کو کرکیونکہ خ9 Jتعد  مس9

نڈے تو وہ تجھکو مل جائیگا اور اگر ت9و ا9سے  میں آتا ہے ا9سے پہچانتا ہے ۔ اگر ت9و ا9سے ڈھو9
ل جائیگا اور اگر ت9و ا9سے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے ل Eے تجھے۴ڈھونڈے تو وہ تجھکو م  

کردیگا۔ Jرد 

4:6 نحمیاہ   

ل لگا Eغرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی کیونکہ لوگ د 
 کر کام کرتے تھے ۔

23:13 ایJوب

 لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون ا9سکو پھرا سکتا ہے؟اور جو کچھ ا9سکا جی چاہتا
 ہے وہ کرتا ہے۔

29:11 امثال

اتا ہے ۔ Vاحمق اپنا قہر ا9گل دیتا ہے لیکن دانا ا9سکو روکتا اور پی ج 

26:3 یسعیاہ



 جسکا دل قائم ہے تو اسے سلمت رکھیگا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔

5:15 مرقس

وحیں یعنی در9 Hس میں بEوع کے پاس آئے اور ج س لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نEکل کر یEس9 Hپ 
یٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈرگئے۔ Hوحوں کا لشکر تھا۔ ا9س کو ب در9 Hب 

17:11 سولوں

ی9ونکہ ا9نہوں نے بڑے شوق سے کلم Eیک ذات تھے کEیوں سے ن Eیکے کے یہ9ودEل9ن Jس Eیہ لوگ تھ 
س میں تحقEیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اEسی طرح ہیں۔ Jتاب م9قد Eیا اور روز بروز ک Eکو ق9ب9ول ک 

20:19 رسولوں

یوں کی سازش کے Eو بہا بہا کر اور آزمایشوں میں جو یہ9ود  یعنی کمال فروتنی سے اور آنس9
داوند کی خEدمت کرتا رہا۔  سبب سے م9جھ پر واقEع ہ9وئیں خ9

7:25 رومیوں

ود اپنی عقل یں خ9 Hدا کا ش9کر کرتا ہ9وں۔ غرض م یلہ سے خ9 Eیح کے وس Eوع مس داوند یEس9  اپنے خ9
ت کا محک9وم ہ9وں۔ Hیع Eر Hناہ کی ش ت کا مگر جسم سے گ9 Hیع Eر Hدا کی ش  سے تو خ9

8:6 رومیوں

ینان ہے۔ EطمEندگی اور ا Eت زJیEوحانی ن وت ہے مگر ر9 Hت مJیEسمانی نEاور ج 

8:27 رومیوں

دا کی مرضی کے ی9ونکہ وہ خ9 Eت ہے کJیEوح کی کیا ن لوں کو پرکھنے وال جانتا ہے کہ ر9 Eاور د 
فاعت کرتا ہے۔ Eسوں کی ش Jق م9قدEم9واف 

11:34 رومیوں

ون ا9س کا صلح کار ہ9ؤا ؟۔ Hس نے جانا ؟ یا کEداوند کی عقل کو ک  خ9

12:2 رومیوں

دا ورت بدلتے جاؤ تاکہ خ9  اور اEس جہان کے ہمشکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہوجانے سے اپنی ص9
ل مرضی تجربہ سے معل9وم کرتے رہو۔ Eیدہ اور کام Eکی نیک اور پسند 

12:16 رومیوں

تJوجEہ ہو۔ ے لوگوں کی طرف م9 gل رہو۔ ا9ونچے ا9ونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادن Eآپس میں یکد 
جھو۔ Hم Hاپنے آپ کو عقلمند نہ س 

14:5 رومیوں



نوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر Eوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب د ن کو د9 Eکوئی تو ایک د 
ورا اEعتEقاد رکھJے۔ ل میں پ9 Eایک اپنے د 

15:6 رومیوں

دا اور باپ کی تمجEید کرو۔ یح کے خ9 Eوع مس داوند یEس9 ل اور یک زبان ہوکر ہمارے خ9 Eتاکہ ت9م یک د 

ی9وں E2:16  1  کرنتھ

یح کی عقل ہے۔ Eیم دے سکے؟ مگر ہم میں مسEس نے جانا کہ ا9س کو تعلEدا کی عقل کو ک  خ9

ی9وں E7:7  1  کرنتھ

دا کی ی ہوں لیکEن ہر ایک کو خ9 Eیسے ہی سب آدم Hیں ہ9وں و Hیسا م Hیں تو یہ چاہتا ہ9وں کہ ج Hاور م 
لی ہے۔ کEسی کو کEسی طرح کی۔ کEسی کو کEسی طرح کی۔ Eیق مEطرف سے خاص خاص توف 

ی9وں E8:12   2 کرنتھ

ی کے پاس ہے نہ ا9س کے Eق مقب9ول ہو گی جو آدمEیرات ا9س کے م9واف Hت ہو تو خJیEی9ونکہ اگر ن Eک 
یں۔ Eق جو ا9س کے پاس نہEم9واف 

ی9وں  E9:2  2  کرنتھ

نیہ کے لوگوں کے آگے ت9م پر فخر یں ت9مہارا شHوق جانتا ہ9وں جEس کے سبب سے مکEد9 Hی9ونکہ م Eک 
ار ہیں اور ت9مہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو Jچھلے سال سے تیEیہ کے لوگ پ Hکرتا ہ9وں کہ اخ 

 ا9بھارا۔

4:23 افسیوں

وحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔  اور اپنی عقل کی ر9

ی9وں JپEلE2:3 ف

وسرے کو اپنے سے ث ک9چھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک د9 Eتفرقے اور بیجا فخر کے باع 
مHجھے۔ Hبہ9تر س 

ی9وں JپEلE4:2 ف

ل رہیں۔ Eداوند میں یکد نت9خے کو بھی کہ وہ خ9 یحت کرتا ہ9وں س9 Eیں ی9وؤدیہ کو بھی نص Hم 

ی9وں JپEلE4:7 ف

یح یEس9وع Eلوں اور خیالوں کو مس Eر ہے ت9مہارے دEالک9ل باہEجھ سے ب Hم Hطمینان جو سEدا کا ا  تو خ9
 میں محف9وظ رکھJے گا۔

یوں JسEل 3:12 ک9



یز ہیں دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور Eیدوں کی طرح جو پاک اور عز Eز دا کے برگ9 س خ9 Hپ 
ل کا لEباس پہنو۔ kلم اور تحمEح 

2:2   2 تھسلنیکوں

ن آ Eداوند کا د جھ کر کہ خ9 Hم Hوح یا کلم یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو یہ س  کہ کEسی ر9
 پہ9نچا ہے ت9مہاری عقل دفعتہl پریشان نہ ہو جائے اور نہ ت9م گھبراؤ۔

ی9س Eتھ 1:7  2  تیEم9   

وح دی ہے۔ یں بلکہ ق9درت اور تربیت کی ر9 Eوح نہ دا نے ہمیں دہشت کی ر9 ی9ونکہ خ9 Eک 

ط9س E2:6 ط

تJقی بنیں۔ یحت کر کے م9 Eسی طرح نصEیوں کو بھی ا Eجوان آدم 

8:10 عبرانیوں

نوں کے بعد باندھ9وں گا وہ Eسرائیل کے گھرانے سے ا9ن دEداوند فرماتا ہے کہ جو عہد ا  پھEر خ9
یں ا9ن Hکھ9وں گا اور مEلوں پر ل Eہن میں ڈالوں گا اور ا9ن کے د Eیں اپنے قان9ون ا9ن کے ذ Hیہ ہے کہ م 

ت ہوں گے۔ Jدا ہ9وں گا اور وہ میری ا9م  کا خ9

1:13   1 پطرس   

ید رکھJو جو Eل ا9م Eس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہوکر ا9س فضل کی کامEا 
ہ9ور کے وقت ت9م پر ہونے وال ہے۔ یح کے ظ9 Eوع مس  یEس9

5:2  1  پطرس   

دا دا کے ا9س گلJہ کی گلJہ بانی کرو جو ت9م میں ہے۔ لچاری سے گلJہ بانی نہ کرو بلکہ خ9  کہ خ9
لی شHوق سے۔ Eیں بلکہ د Eئے نہEز نفع کے لEوشی سے اور ناجائ  کی مرضی کے م9وافEق خ9

3:1  2پطرس      

ور پر دونو خطوں Hہانی کے ط Eکھتا ہ9وں اور یاد دEوسرا خط ل یں ت9مہیں یہ د9 Hب مHزیزو! ا Eے عHا 
لوں کو ا9بھارتا ہ9وں۔ Eسے ت9مہارے صاف د 

17:9 مکاشفہ

ورت Hس پر وہ عEکمت ہے۔ وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں۔ جEس میں حEوقع ہے ا9س ذہن کا ج Hیہ م 
یٹھی ہ9وئی ہے۔ Hب 
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