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Шумораи 10:35 Let God arise and His enemies scatter. - Бигзор Худо бархез ва 
душманони худ пароканда шавад.

Ишаъё 43:2 - Эфсӯсиён 2:10 Зеро ки мо офаридаи Ӯ ҳастем ва дар Исои 
Масеҳ барои аъмоли нек, ки иҷрои онҳоро Худо пешакӣ барои мо таъин 
намудааст, ба вуҷуд оварда шудаем.

Ишаъё 59:17; Ишаъё 61:10 - Эфсӯсиён 6:14,17 Пас, бо ростӣ камар баста ва 
ҷавшани адолатро дар бар карда, биистед, 17 Ва хӯди наҷотро бигиред, ва
шамшери Рӯҳро, ки каломи Худост;

Эстер 8:17 Ба ҳар вилояту шаҳр, ки амру фармони шоҳ расид, иду базми 
шодмонӣ байни яҳудиён барпо шуд. Бисёр ғайрияҳудиёни он сарзамин аз 
халқи Мордахай метарсиданду аз ин сабаб эълон намуданд, ки дини 
яҳудиро қабул карданд.

Матто 24:22 «Ва агар он айём кӯтоҳ намешуд, ҳеҷ касе наҷот намеёфт; лекин 
аз барои баргузидагон он айём кӯтоҳ хоҳад шуд.

Матто 26:41 «Бедор бошед ва дуо гӯед, то ба озмоиш дучор нашавед: рӯҳ 
бардам аст, лекин ҷисм нотавон».

Марқус 10:48-52 Бисьёр касон вайро ба хомӯш шудан водор мекар данд; 
лекин вай боз ҳам бештар фарьёд мезад: «Эй Писари Довуд! Ба ман раҳм 
кун». 49 Исо истода, фармуд, ки вайро бихонанд. Онҳо кӯрро хонда, 
гуфтанд: «Осуда бош, бархез, ки туро мехонад». 50 Вай ҷомаи худро 
кашида, бархосту назди Исо омад. 51 Исо ба вай ҷавоб гардонда, гуфт: 
«Чӣ мехоҳӣ, ки барои ту бикунам?» Кӯр ба Ӯ гуфт: «Эй Ӯстод! Мехоҳам 
бино шавам». 52 Исо ба вай гуфт: «Бирав, ки имонат туро шифо бахшид». 
Вай дарҳол бино гашта, аз ақиби Исо дар роҳ равона шуд. (Матто 20:30-34)

Марқус 16:20 Ва онҳо берун рафта, дар ҳар ҷо мавъиза мекарданд, ва 
Худованд ба онҳо мадад мерасонд ва бо аломоти баъдина каломро собит 
мегардонд.

Луқо 14:23 «Ва оғо ба ғулом гуфт: „Ба сари роҳҳо ва кӯчабоғҳо баромада, 
мардумро ба омадан ризо кун, то ки хонаи ман пур шавад;

Луқо 21:15,36 «Зеро ки Ман ба шумо забоне ва ҳикмате хоҳам дод, ки ҳамаи 
душманони шумо натавонапд на зиддияте ба он нишон диҳанд ва на ба 
муқобили он чизе бигӯянд. 36 «Пас, ҳама вақт бедор бошед ва дуо гӯед, то 
ки сазовор бошед аз ҳамаи ин мусибатҳои оянда раҳо шавед ва дар пеши 
Писари Одам биистед».

Юҳанно 17:15 «Илтимос намекунам, ки Ту онҳоро аз ҷаҳон бибарй, балки 
онҳоро аз шарорат муҳофизат намой;

Аъмоли 11:23 Чун расид, файзи Худоро дида, шод шуд, ва ҳамаро насиҳат 
кард, ки аз самими қалб ба Худованд бичаспанд;

Аъмоли 13:48 Вакте ки гайрияҳудиён инро шуниданд, шод шуда, каломи 
Худовандро ҳамду сано хонданд, ва ҳамаи онҳое ки барои ҳаети ҷовидонй 
пешакӣ таъин шула будакя, имон оварданд,

1 Қӯринтиён 10:13 Озмоише ки ба сари шумо омадааст, ҷуз озмоиши оддии 



инсонй чизи дигаре нест; ва Худо амин аст, ва Ӯ намегузорад, ки шумо 
берун аз қуввати худ озмуда шавед, балки дар баробари озмоиш сабукӣ 
ҳам медиҳад, то ки шумо тоб оварда тавонед.

1 Қӯринтиён 16:9 Зеро ки дарвозаи бузургу фарохе барои ман кушода аст, ва 
мухолифон бисьёранд.

2 Қӯринтиён 12:9 Вале ба ман гуфт: "Барои ту файзи Ман басанда аст, зеро 
ки қуввати Ман дар заъф комил мешавад". Ба ин сабаб ман бо рағбати 
бештар аз заъфҳои худ фахр менамоям, то ки қуввати Масеҳ дар ман 
сокин гардад.

Эфсӯсиён 6:11 Зиреҳи куллии Худоро дар бар кунед, то ки битавонед ба 
дасисаҳои иблис муқобилат намоед.

Ибриён 1:7,14 Дар бораи фариштагон гуфта шудааст: "ФаришТагони Худро 
ба бодҳо табдил медиҳад ва хизматгорони Худро ба отапш сӯзон". 14 Оё 
ҳамаи онҳо рӯҳҳои хизматгузор нестанд, ки барои хизмати онҳое 
фиристода мешаванд, ки вориси наҷот хоҳанд шуд?

Яъқуб 4:7 Пас, ба Худо итоат намоед, ба иблис муқобилат кунед, ва ӯ аз 
шумо хоҳад гурехт.

1 Петрус 5:10 Ва Худои ҳар файз, ки моро ба ҷалоли абадии Худ дар Исои 
Масеҳ даъват намудааст, баъд аз уқубати кӯтоҳмуддати шумо, шуморо 
комил, устувор, қавӣ ва матин хоҳад кард.

Юҳанно 14:1 «ДИЛИ шумо музтариб нашавад; ба Худо имон оваред, ба Ман 
низ имон оваред.

Юҳанно 14:27 «Осоиштагиро ба шумо боқӣ мегузорам, осоиштагии Худро ба 
шумо медиҳам: на ончунон ки ҷаҳон медиҳад, Ман ба. шумо медиҳам. 
Дили шумо музтариб нашавад ва ҳаросон набошад.

Юҳанно 16:6 «Вале чун инро ба шумо гуфтам, дили шумо пур аз ғам шуд.
Юҳанно 16:20,22 «Ба ростй, ба ростӣ ба шумо мегӯям: шумо гирья ва нола 

хоҳед кард, лекин ҷаҳон шод ҳоҳад шуд; шумо ғамгин хоҳед шуд, лекин 
ғами шумо ба шодй мубаддал ҳоҳад шуд. 22 «Шумо низ алҳол ғамгин 
ҳастед; лекин боз шуморо хоҳам дид, ва дили шумо шод хоҳад шуд, ва ҳеҷ 
кас наметавонад он шодиро аз шумо бигирад,

Аъмоли 2:46 Ҳар рӯз якдилона дар маъбад ҷамъ мешуданд ва дар хонаҳои 
худ нон шикаста, бо дилхушӣ ва самимият бо ҳам хӯрок мехӯрданд,

Румиён 9:2 Ки ғуссаи бузургест барои ман, ва сӯзи дили ман поён надорад:
2 Қӯринтиён 1:2-4 Файз ва осоиштагй аз ҷониби Падари мо Худо ва Исои 

Масеҳи Худованд бар шумо бод. 3 Муборак аст Худо ва Падари Худованди
мо Исои Масеҳ, Падари марҳаматҳо ва Худои ҳар тасалло, 4 Ки моро дар 
ҳар андӯҳи мо тасалло медиҳад, то ки мо апдӯҳгинонро дар ҳар андӯҳащон
тасалло дода тавонем бо ҳамон тасаллое ки худамон аэ Худо меёбем.

2 Қӯринтиён 2:4 Зеро ки аз бисьёрии андӯҳ ва дилтангй ба шумо бо ашки 
фаровон навишта будам, на аз барои он ки шуморо ғамгин гардонам, балки
барои он ки муҳаббати зиёдеро, ки нисбат ба шумо дорам, дарк намоед.

Эфсӯсиён 5:19 Ба якдигар бо таронаҳои Забур, мадҳияҳо ва сурудҳои рӯҳонӣ 
сухан гӯед ва дар дилҳои худ барои Худованд бисароед ва тараннум 



намоед,
Филиппиён 4:4 Ҳамеша дар Худованд шод бошед; боз мегӯям: шод бошед.
Яъқуб 5:13 Оё касе аз шумо уқубат мекашад? Бигзор дуо гӯяд. Оё касе 

шодмон аст? Бигзор таронаи Забурро хонад.
Ҳастӣ 20:6 God keep from sinning against Christians.
Exodus 35:21,26 heart make willing spirit.
Такрори Шариат 2:25 fear and dread of God on people.
Еҳушаъ 2:9 terror of God on Jericho. 1 Самуил 17:48,50 - Довуд & Ҷолёт
Айюб 29:14 robe of righteousness.
Масалҳо 13:11,22 God give wealth of wicked to righteous.
Масалҳо 22:22,23 God defend the oppressed.      Ишаъё 35:8 Way of Holiness
Ишаъё 49:25 God contend with enemy.    54:17 no weapon against God's people.
Ишаъё 59:19 Spirit God lift up standard against enemy floods.
Ҳизқиё 22:30 God want man to pray. 45:8 rulers not oppress God's people.
Дониёл 4:16; Дониёл 7:4 have heart of man or beast.
Закарё 4:6 Not by might, nor by power, but by My Spirit, saith the LORD of hosts.
Румиён 6:23 Зеро ки музди гуноҳ мамот аст, аммо бахшоиши файзи Худо 

ҳаёти ҷовидонист ба воситаи Худованди мо Исои Масеҳ.
Румиён 8:2 Чунки қонуни рӯҳи ҳаёт дар Исои Масеҳ маро аз қонуни гуноҳ ва 

мамот фориғ кардааст.
2 Тимотиюс 1:10 Вале алҳол ба василаи зуҳури Наҷотдиҳандаи мо Исои 

Масеҳ ошкор гардидааст, ки Ӯ мамотро ботил намуд ва ҳаёт ва бефаноиро 
ба воситаи башорат дурахшон кард,

Ҳастӣ 2:7 Ba Xyдовaнд Xyдo oдамpo aз xoқи зaмин бисиpишт, вa бa бинии вaй
рӯҳн ҳaёт дамид, вa oдaм ҷoни зиндa шуд.

Ҳизқиё 37:12,13 God open graves & bring out people - Revelation 20:13 
Матто 27:52 Ва қабрҳо кушода шуд; ва бисьёр ҷасадҳои муқаддасон, ки 

оромида буданд, эҳьё шуданд,
Аъмоли 17:25 «Ва ба ҳизмати дастҳои одамй эҳтиёҷ надорад, зеро ки Худаш 

ҳаёт ва нафас ва ҳар чизро ба ҳама мебахшад; (Айюб 12:10)
Ваҳйи 13:15 Ва ба вай ато шудааст, ки ба он пайкари ҳайвони ваҳшӣ ҳаёт бах-

шад, то пайкари ҳайвони ваҳшй тавре сухан гӯяд ва амал кунад, ки ҳамаи 
онҳое ки ба пайкари ҳайвони ваҳшӣ саҷда намекунанд, кушта шаванд.

Юҳанно 10:10 «Дузд меояд, то ки бидуздад, бикушад ва талаф кунад; Ман 
омадаам, то ки онҳо ҳаёт ёбанд ва онро ба фаровонй дошта бошанд.

Ваҳйи 22:1 ВА дарьёи покизаи оби ҳаётро ба ман нишон дод, ки мисли булӯр 
дурахшон буда, аз ҷониби тахти Худо ва Барра ҷорӣ мешуд.

Юҳанно 4:10,14 Исо дар ҷавоби вай гуфт: «Агар атои Худоро медонистӣ, ва 
кист, ки ба ту мегӯяд: "Ба Ман барои нӯшидан об деҳ", холо худат аз Ӯ 
хоҳиш мекардй, ва Ӯ ба ту оби ҳает медод». 14 «Лекин ҳар кӣ аз обе ки Ман
ба вай медиҳам, нӯшад, абадан ташна намонад, балки обе ки Ман ба вай 
медиҳам, дар вай чашмаи обе гардад, ки то ҳаёти ҷовидонй меҷӯшад».

Ирмиё 21:8 - Матто 7:13,14 «Аз дари танг дароед; зеро фарох аст он дар ва 
васеъ аст он роҳе ки сӯи ҳалокат мебарад, ва онҳое ки ба он дохил 



мешаванд, бисьёранд; 14 «Зеро танг аст он дар ва душвор аст он роҳе ки 
сӯи ҳаёт мебарад, ва ёбандагони он кам ҳастанд.

Масалҳо 10:2 - Румиён 5:21 То ки, чунон ки гуноҳ ба воситаи мамот хукмрон 
шуд, ончунон файз ҳам ба воситаи адолат барои ҳаёти ҷовидонӣ ба 
василаи Худованди мо Исои Масеҳ ҳукмрон шавад.

Матто 15:4 «Зеро ки Худо ҳукм кардааст: "Падару модари худро иззат намо"; 
ва: "Ҳар кӣ падар ё модари худро дашном диҳад, албатта ҳалок гардад".

Марқус 13:22 «Зеро масеҳони козиб ва анбиёи козиб ба майдон омада, 
аломот ва мӯъҷизот нишон хоҳанд дод, то ки, агар мумкин бошад, 
баргузидагонро низ гумроҳ кунанд. (Ҳизқиё 13:17-23)

Юҳанно 5:28,29 «Ва аз ин тааҷҷуб накунед: зеро соате мерасад, ки ҳамаи 
онҳое ки дар қабр мебошанд, овози Ӯро хоҳанд шунид, 29 «Ва берун 
хоҳанд омад - некӯкорон барои қиёмати ҳаёт ва бадкорон барои қиёмати 
доварй. (Ишаъё 26:19)

Юҳанно 10:28 «Ва Ман ба онҳо ҳаёти ҷовидонӣ мебахшам, ва онҳо то абад 
талаф нахоҳанд шуд, ва ҳеҷ кас наметавонад онҳоро аз дасти Ман кашида 
гирад;

Юҳанно 11:43,44 Чун инро гуфт,бо овози баланд нидо кард: «Эй Лаъзор, 
берун о!» 44 Ва мурда, ки дастҳо ва поҳояш ба кафан печида ва рӯяш бо 
рӯймоле пӯшида буд, берун омад. Исо ба онҳо гуфт: «Вайро воз кунед ва 
бигзоред биравад».

Юҳанно 12:17 Ва мардуме ки бо Ӯ буданд, шаҳодат доданд, ки Ӯ Лаъзорро аз 
қабр хонд ва аз мурдагон эҳьё кард;

Юҳанно 17:2 «Зеро ки Ӯро бар тамоми башар қудрат додай, то ки ба ҳар кӣ Ту 
ба Ӯ баҳщидаӣ, ҳаёти ҷовидонй бидиҳад:

1 Қӯринтиён 15:19-26 Ва агар мо фақат дар ҳамин ҳаёт ба Масеҳ умед 
мебаста бошем, мо аз ҳамаи одамон бадбахттарем. 20 Аммо Масеҳ аз 
мурдагон эҳьё нгуда, навбари мурдагон гардид. 21 Зеро, чунон ки мамот ба 
воситаи инсон омад, эҳьеи мурдагон низ ба воситаи инсон омад. 22 Чунон 
ки дар Одам ҳама мемиранд, ончунон дар Масеҳ ҳама зинда мешаванд. 23
Хдр яке бо навбати худ: аввал Масеҳ, баъд онҳое ки аз они Масеҳанд дар 
вақти омадани Ӯ. 24 Баъд охират фаромерасад,ки он вакт Ӯ Малакутро ба 
Худо ва Падар месупорад ва ҳар гуна раёсат ва ҳар гуна қудрат ва 
қувватро барҳам медиҳад; 25 Зеро Ӯ бояд салтанаг ронад го даме ки 
ҳамаидушманонро зери пойҳои Худ сарнагун созад. 26 Душмани охирине 
ки маҳв карда хоҳад шуд, мамот аст,

2 Қӯринтиён 1:9,10 Ва мо дар дили худ ҳукмномаи мамотро доштем, то ки ба 
худамон таваккал накунем, балки ба Худои эҳьёкунандаи мурдагон, 10 Ки Ӯ
моро аз чунин мамот халос кард ва ҳанӯз халос мекунад, ва ба Ӯ умед 
мебандем, ки боз ҳам халос хоҳад кард,

2 Қӯринтиён 3:6 Ки Ӯ ба мо лаёқат бахшидааст, ки хизматгузорони Аҳди Чадид
бошем, на бар тибқи ҳарф, балки бар тибқи Рӯҳ, зеро ки ҳарф мекушад, 
аммо Рӯҳ зинда мекунад.

Қӯлассиён 1:21,22 Ва шуморо, ки як вақте, ба сабаби майл доштанатон ба 



аъмоли бад, бегона ва душман будед, 22 Ҳоло дар ҷисми башарии Ӯ ба 
воситаи мамоти Ӯ он1тӣ додааст, то ки пгуморо назди Худ муқаддас ва бе 
айбу нуқсон ҳозир кунад,

2 Тимотиюс 3:8,9 Чунон ки Янис ва Ямбрис ба мукрбили Мусо қиём карда 
буданд, ончунон инҳо низ, ки мардуми олудафикр ва мардуди имон мебош-
анд, ба муқобили ростӣ киём мекунанд. 9 Аммо бисьёр комьёб нахоҳанд 
шуд, зеро ки аблаҳии онҳо дар пеши назари ҳама ошкор ҳоҳад шуд, чунон 
ки дар хусуси Янис ва Ямбрис низ воқеъ шуда буд. (Ҳизқиё 13:17-23)

Ибриён 2:9 Балки мебинем, ки Исо, ки аз фариштагон андак кам карда шуда 
буд, ба сабаби азоби мамот алҳол тоҷи ҷалол ва шавкат бар сар дорад, то 
ки ба ҳасби файзи Худо зоиқаи мамотро барои ҳама бичашад.

Ибриён 2:14,15 Ва азбаски фарзандон ба ҷисм ва хун шарокат доранд, Ӯ низ 
шарики инҳо гардид, то ки ба воситаи мамот соҳиби қудрати мамотро, яъне
иблисро нобуд намояд. 15 Ва онҳоеро, ки аз тарси мамот тамоми умри худ 
гирифтори ғуломй буданд, халосй диҳад.

Ибриён 11:5 Бо имон Ҳанӯх тавре кӯчонида шуд, ки мамотро надид; ва ӯ 
пайдо нашуд, чунки Худо ӯро кӯчонид. Зеро ки пеш аз кӯчонида шуданаш 
шаҳодат пайдо кард, ки ба Худо писанд омадааст.

1 Петрус 3:18 Чунки Масеҳ низ, барои он ки моро сӯи Худо оварад, як бор 
барои гуноҳҳои мо уқубат кашид, яъне одил барои золимон ба ҳасби ҷисм 
кушта шуд, аммо ба ҳасби рӯҳ зинда гардид,

2 Петрус 1:3 Азбаски куввати илоҳии Ӯ ҳамаи чизҳои барои ҳаёт ва 
ларҳезгорй зарурро ба мо бахшидааст, ба воситаи щинохтани Ӯ, ки моро бо
ҷалол ва камоли Худ даъват намудааст,

2 Петрус 2:1,3 АММО дар миёни қавм анбиёи козиб низ буданд, чунон ки дар 
миёни шумо ҳам муаллимоки козиб хоҳанд буд, ки бидъатҳои 
ҳалокатоварро ҷорӣ хоҳанд кард ва Худовандеро, ки барои онҳо фидия 
дод, инкор намуда, ба зудӣ ба сари худ ҳалокат хоҳанд овард. 3 Ва аз рӯи 
тамаъкорй бо суханони макромез шуморо ба дом хоҳанд даровард; ҳукми 
онҳо кайҳо муҳайёст, ва ҳалокати онҳо пинак нарафтааст.

1 Юҳанно 3:14 Мо медонем, ки аз марг ба ҳаёт гузаштаем, чунки бародаронро
дӯст медорем; касе ки бародарашро дӯст намедорад, ҳанӯз дар марг сокин 
аст.

1 Юҳанно 5:11 Ва ин шаҳодат аз он иборат аст, ки Худо ба мо ҳаети ҷовидонӣ 
ато намудааст, ва ин ҳаёт дар Писари Ӯст.

Ваҳйи 21:6 Ва ба ман гуфт: Ба амал омад! Ман Алфа ва Омега, ибтидо ва ин-
тиҳо ҳастам; ба ташна аз чашмаи оби ҳаёт муфт хоҳам дод;(Масалҳо14:27)

Ҳизқиё 13:17-23 God delivers the souls of His people from witchcraft.
Ишаъё 28:15,18 covenant with death, and agreement with hell - God breaks.
Ишаъё 5:24 rotton root Юили 1:12 withered joy
Хушаъ 13:15 dry spring & dry fountain
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