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24:12 ليویان   
آن مرد را از ارديوگاه بیريون ببرید يو همه  کسانی که کفر گفتن ايو را شنیدند دستهای خيود»

 .را بر ايو بگذارند يو آنگاه تمام قيوم اسرائیل ايو را سنگسار کنند
18:6 تثنییه   

هر فرد ليوی از هر شهر سرزمین اسرائیل که باشد، می تيواند به مکانی که خدايوند»
برای پرستش خيود برگزیده بیاید

1:18  شفقت - ريوت   
آنها به راه خيود ادامه دادند تا به بیت لحم رسیدند. يوقتی آنان يوارد شهر شدند مردم از
ب می گفتند: «آیا این زن، يواقعا  همان نعيومی دیدنشان به هیجان آمدند يو زنان با تعجب

 «(یعنی خيوش) است؟
28:9 ايول تيواریخ 1  

دايويود به سلیمان گفت: «تيو پسرم سلیمان، خدای پدران خيود را بشناس يو ايو را با تمام دل
يو با تمام فکر خدمت کن، زیرا خدايوند تمام قلبها را جستجيو می کند يو همه  نقشه ها يو
ا اگر ايو را ترک اندیشه ها را می فهمد. اگر به دنبال ايو بريوی ايو را خيواهی یافت، امب

.کنی، ايو هم تيو را برای همیشه رها خيواهد ساخت
4:6 نحیمیا   

پس ما به بازسازی دیيوار ادامه دادیم يو بزيودی نصف ارتفاع دیيوار ساخته شد، زیرا 
.مردم با دل يو جان کار می کردند

23:13 ایيوب   
ايو نقشه ای را که برای من کشیده است، عملی می سازد يو این تنها یکی از نقشه های

.ايوست
29:11 امثال   

ا شخص عاقل از خشم خيود جليوگیری  آدم احمق، بزيودی خشم خيود را ظاهر می سازد، امب
.می کند

26:3 اشعیا   
ای خدايوند، صلح يو آرامش کامل به آنهایی که در اندیشه های خيود راسخ اند يو به تيو تيوکبل

.دارند، عطا فرما
5:15 مرقس   

يوقتی آنها پیش عیسی آمدند يو آن دیيوانه را كه گرفتار گريوهی از اريواح پلید بيود دیدند، كه
.لباس پيوشیده يو با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار هراسان شدند

8:35 ليوقا   



مردم برای تماشا از شهر بیريون آمدند. يوقتی پیش عیسی رسیدند مردی را كه دیيوها از 
ايو بیريون رفته بيودند، لباس پيوشیده يو سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند يو

.هراسان شدند
17:11 اعمال رسيولن   

یهيودیان مقیم آنجا از یهيودیان تساليونیكی ريوشنفكرتر بيودند. آنها با اشتیاق كامل به پیام 
س را مطالعه می کردند تا ببینند آیا پيولس يو سیلس گيوش می دادند يو هر ريوز کتاب مقدب

.آن سخنان با كتب سازگار است یا خیر
20:19 اعمال رسيولن   

یعنی با كمال تيواضع يو با اشکها يو زحماتی كه به يوسیله  دسیسه های یهيودیان برای من 
.پیش می آمد، مانند یک غلم خدايوند را خدمت كردم

7:25 ريومیان   
خدا را شکر می کنم که به يوسیله  خدايوند ما عیسی مسیح چنین كاری را كرده است.
خلصه درحالی که طبیعت نفسانی من بنده  گناه است، با عقل خيود شریعت خدا را

 .بندگی می کنم
8:6 ريومیان   

عاقبت دلبستگی به اميور نفسانی، مرگ يو عاقبت پیريوی از اميور ريوحانی، حیات يو
.آرامش است

8:27 ريومیان   
يو آنكه قلبهای انسان را جستجيو می کند، از نیبت ريوح آگاه است؛ چيون ريوح  القدس مطابق 

سین شفاعت می کند .خيواست خدا برای مقدب
11:34 ريومیان   

«.زیرا «كیست كه افكار خدا را درک نميوده یا كیست كه ايو را نصیحت کند
12:2 ريومیان   

هم شكل این جهان نشيوید بلكه به  يوسیله  تجدید افكار، يوجيود شما تغییر شكل یابد تا بتيوانید
.اراده  خدا را تشخیص بدهید يو آنچه را كه مفید يو پسندیده يو كامل است، بشناسید

12:16 ريومیان   
تبعیض قایل نشيوید، مغريور نباشید يو از معاشرت با حقیران خيودداری نكنید يو خيود را از 

.دیگران داناتر نشمارید
14:5 ريومیان   

یک نفر یک ريوز را از ريوزهای دیگر مهمتر می داند، حال آنكه شخص دیگری همه را
.یكسان می شمارد. هرکس باید در عقیده  خيود کامل  خاطر جمع باشد

15:6 ريومیان   
.يو همه با هم یكدل يو یک زبان خدا را كه پدر خدايوند ما عیسی مسیح است ستایش كنید

1:10 ايول قرنتیان 1  



ای ديوستان من، به نام خدايوند ما عیسی مسیح از شما درخيواست می کنم كه همه  شما در 
آنچه كه می گيویید تيوافق داشته باشید يو دیگر بین شما اختلف يو نفاقی نباشد بلكه با یک

.فكر يو یک هدف کامل  متبحد باشید
2:16 ايول قرنتیان 1  

س: «چه كسی افكار خدا را می داند؟ يو چه كسی می تيواند ايو را  زیرا به قيول کتاب مقدب
!نصیحت کند؟» به هر حال، ما اكنيون می تيوانیم مثل مسیح فكر كنیم

7:7 ديوم قرنتیان 2  
تنها آمدن ايو نبيود كه ما را خيوشحال ساخت، بلكه تشيویق شما از ايو نیز در شادی ما 
مؤثر بيود. ايو به من گفت كه شما چقدر می خيواهید مرا ببینید يو چگيونه از كاری كه
كرده بيودید، پشیمان شده اید يو چقدر اكنيون از من دفاع می کنید. این چیزها شادی مرا

.بیشتر كرده است
8:12 ديوم قرنتیان 2  

اگر كسی يواقعا  مایل است كمک كند، خدا هدیه  ايو را نسبت به آنچه دارد می پذیرد، نه 
.مطابق آنچه ندارد

9:2 ديوم قرنتیان 2  
زیرا می دانم كه شما مایل هستید كمک كنید. من نزد مردم مقديونیه از شما تعریف کرده ام
يو گفته ام كه ایمانداران ما در یيونان از سال پیش تا به حال آماده  كمک بيوده اند يو اشتیاق

ه  زیادی از آنان را برای این كار برانگیخته است .شما، عدب
13:11 ديوم قرنتیان 2  

در خاتمه، ای ديوستان من، خداحافظ. برای رشد يو تكامل خيود بكيوشید. به آنچه می گيویم 
ه نمایید: با یکدیگر مدارا كنید يو در صلح يو صفا به سر برید يو خدا كه منشاء تيوجب

.محببت يو آرامش است، با شما خيواهد بيود
4:23 افسسیان   

دل يو ذهن شما باید کامل  نيو شيود 
2:2,3 فیلیپیان   

پس تقاضا می کنم خيوشی مرا به كمال رسانید يو با هم تيوافق  فكری، محببت ديو جانبه يو
هدف مشترک داشته باشید.  هیچ عملی را از ريوی هم چشمی يو خيودخيواهی انجام

 .ندهید، بلكه با فريوتنی، دیگران را از خيود بهتر بدانید
4:2 فیلیپیان   

از «افيودیه» يو «سینتیخی» خيواهران خيود در خدايوند استدعا دارم كه با یكدیگر صلح يو 
 .سازش كنند
4:7 فیلیپیان   

يو آرامش الهی كه بالتر از فهم بشر است، دلها يو افكار شما را در مسیح عیسی حفظ
.خيواهد كرد



3:12 کيوليوسیان   
س يو محبيوب خدا هستید، خيود را به دلسيوزی، مهربانی، پس شما كه برگزیدگان مقدب

.فريوتنی، ملیمت يو بردباری ملببس سازید
2:2 ديوم تساليونیکیان 2  

عا  تهای خيود ادب نگذارید سخنان کسی که به استناد  نامه يو گفته های ما یا با ميوعظه يو نبيوب
ش يو نگران سازد .می کند كه ريوز خدايوند فرا رسیده است، شما را مشيوب

1:7 ديوم تیميوتیيوس 2  
زیرا ريوحی كه خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلكه ريوح ايو ما را از 

.قدرت يو محببت يو خيو یشتنداری پرر می کند
2:6 تایتيوس   

.همچنین به مردان جيوان اصرار كن كه ريوشن بین باشند
8:10 عبرانیان   

يو خدايوند می فرماید: «این است پیمانی كه پس از آن زمان با قيوم اسرائیل خيواهم بست: 
قيوانین خيود را در افكار آنان خيواهم گذاشت يو آن را بر دلهایشان خيواهم نيوشت. من

.خدای آنان يو آنان قيوم من خيواهند بيود
1:13 ايول پترس 1  

پس حيواس خيود را جمع كرده يو هيوشیار باشید. در انتظار آن فیضی كه در يوقت ظهيور
.عیسی مسیح نصیب شما خيواهد شد، با امید به سر برید

5:2 ايول پترس 1  
از گلبه ای كه خدا به شما سپرده است شبانی يو مراقبت كنید يو كاری كه انجام می دهید از 
ريوی اجبار نباشد، بلكه چنانکه خدا می خيواهد آن را از ريوی میل يو رغبت انجام دهید،

سن نیبت يو علقه .نه به منظيور منفعت شخصی بلكه با حر
3:1 ديوم پترس 2  

ای عزیزان، این ديومین نامه ای است كه به شما می نيویسم. در هر ديو نامه سعی كردم كه 
.با یادآيوری این مطالب، افكار پاک شما را برانگیزانم

17:9 مکاشفه   
این به حكمت يو فهم نیاز دارد. آن هفت سر، هفت تپبه ای است كه زن بر آن می نشیند يو 

همچنین هفت پادشاه است
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