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5:22-24 اسفسسيانو  

 لکه چه مسيح د ٢٣ا ئے ښځو! د  خپلو خاوندانو داسے تابعدارے اوسئ لکه چه د  مالسک. 
ونکے دے دغسے هر خاوند د  ښځے سر جماعت سر دے ا ؤ هغه په خپله د  بدن بچ کوو

 نو لکه څرنګ چه جماعت د  مسيح تابع دے دغه شان دس ښځے هم په هره٢٤دے. 
.خبره کښے د  خپلو خاوندانو تابع وى

5:31 اسفسسيانو
هم دغه وجه ده چه سړے به د  پلر ا ؤ د  مور نه بيل شى ا ؤ د  خپلے ښځے سره به

.اوسيږى،ا ؤ هغه دواړه به يو بدن شى
5:33 اسفسسيانو  

بهر حال په تاسو کښے دس هم هر يو د  خپلے ښځے سره د  خپل ځان په شان مينه کوى،ا ؤ
 .ښځه دس هم د  دے خيال ساتى چه د  خاوند عزت کوى

7:3-5 کورنتيانو 1  

 ښځه د  خپل٤خاوند دس د  خپلے ښځے حق پووره کوى ا ؤ دغه شان دس ښځه د  خپل خاوند. 
بدن واکمنه نۀ ده بلکه خاوند دے. همدغه شان خاوند د  خپل بدن واکمن نۀ دے بلکه

دا مه اوسيږئ خو د  لږ وخت د  پاره د  يو بل په رضا د ٥ښځه ده.   تاسو د  يو بل نه جو
عا فرصت وموومئ،ا ؤ بيا يو ځائے شئ،داسے نۀ وى چه د  نفس د  دے د  پاره چه د  دو

لوى .غلبے په وجه شيطان تاسو وغو
7:34 کورنتيانو 1  

وم حالت کښے رابللے شوے وى،هغه دس په هغه حالت کښے د  وڼو! څوک چه په کو ا ئے ورو
دائے سره پاتے شى .خو

3:18 کولوسيانو  

.ا ئے ميرمنو! تاسو د  خپلو خاوندانو تابعدارے اوسئ چه دا ستاسو د  ايماندارانو فرض دے
15-2:11 تيموتيوس 1  (Genesis 3:16)

ۀ اجازت نۀ ورکوم چه١٢ښځے دس په خاموشئ په پووره تابعدارئ سره زده کوى.   ا ؤ ز 
کم چلوى،بلکه خاموشه دس پاتے شى.   ځکه١٣ښځے دس تعليم ورکړى يا دس په خاوندانو حو

 ا ؤ په آدم دوکه ونۀ شوه بلکه ښځه په١٤چه اول آدم پيدا کړے شو د  هغۀ نه پس حوا. 
ناه ګاره شوه.  ون بيا١٥دوکه کښے پريوتله ا ؤ ګو  خو د  ا ؤلد په زيږدو به خلصو

موومى،په شرط د  دے چه هغه په ايمان،مينه ا ؤ پاګيزګئ کښے سره د  پرهيزګارئ پاتے
.شى

3:1-6 پطروس 1  

دائے د  هغو غوره شوؤ موهاجرينو ول دے،د  خو د  پطروس له طرفه چه د  عيسى  مسيح رسو
په نووم چه د  پونطوس،ګلتيه،کپدوکيه،ايشيا ا ؤ بيتونيه په صوبو کښے خوارۀ وارۀ دى،

وحو القودس په پاکولو سره د ٢ دائے پلر د  ازلى اسرادے په موطابق تاسو د  رو  ا ؤ د  خو



عيسى  مسيح فرمانبردار شوئ ا ؤ د  عيسى  مسيح وينه ستاسو د  پاره تويه شوه چه تاسو
.پاک شئ. د  فضل ا ؤ د  سلمتئ زياتوالے دس تاسو سره وى

دائے پلر دس ثنا وى،چه د  عيسى  مسيح د  مړو نه د  ٣ زموونږ د  مالسک عيسى  مسيح ا ؤ د  خو
بيا ژوندى کولو په سبب ئے په خپل لوئے رحمت سره موونږ د  ژوندى اوميد د  پاره بيا

و،  و چه هغه٤پيدا کړو ونکے،بے داغه ا ؤ لزواله ميراث حاصل کړو  چه په يو نۀ فنا کيدو
دائے تاسو د  ايمان په وسيله په٥ستاسو د  پاره په آسمان کښے ساتلے شوے دے.   خو

ون د  پاره چه په آخرى وخت کښے ښکاره خپل قودرت سره محفووظ ساتى د  هغه خلصو
 د  دے په سبب تاسو خوشحالئ کوئ اګر که اوس د  څو ورځو د ٦کيدو ته تيار دے. 

.پاره د  قسسما قسسم آزميښتوونو په سبب غم زپلى يئ
2:1-5 تيطوس  

ۀ د  دے د  ول دے. ز  لم ا ؤ د  عيسى  مسيح رسو دائے غو دا خط د  پولوس د  طرفه دے چه د  خو
دائے په غوره شوو کښے د  ايمان د  راوړلو وسيله قرر کړے شوے يم چه د  خو پاره مو

 د  هغه بونياد د  تل٢جوړ شم ا ؤ د  ديندارئ پووره رښتينوالى په هغوئ څرګند کړم. 
ون وعده دائے چه هيڅ کله دروغ نۀ وائى،موونږ سره د  هغه ژوندو ون اوميد دے،ا ؤ خو ژوندو

دائے د  خپل ټاکلى شوى وخت په موطابق د  خپل پيغام په٣له ازل نه وکړه.   ا ؤ بيا خو
دائے ونکى خو ۀ د  خپل خلصوو وسيله هغه ښکاره کړو. دا پيغام ما ته سپارلے شو ا ؤ ز 

کم دا آؤرم.  ۀ د  تيطوس په نووم ليکم چه ما سره په شريک ايمان کښے٤په حو  دا خط ز 
ونکى مسيح عيسى  فضل دائے پلر ا ؤ زموونږ د  خلصوو زما رښتينے زوئے دے. د  خو

.ا ؤ سلمتى دس په تا وى
ما په کريت کښے تۀ د  دے د  پاره پريښے وے چه تۀ پاتے شوے کار پووره کړے ا ؤ ٥

کم په موطابق ښار په ښار داسے مشران موقرر کړے ،زما د  حو
11:5-7 کورنتيانو 1  

عا يا نبووت کوى هغه خپله بے عزتى کوى ځکه چه هغه د  سر ا ؤ کوومه ښځه چه سرتوره دو
 که ښځه لوپټه نۀ په سر کوى نو ويښتۀ دس هم پريکړى. که د ٦خرئيلے په شان ده. 

٧ښځے د  پاره ويښتۀ پريکول ا ؤ سر خرئيل د  شرم خبره وى نو لوپټه دس په سر کوى. 
ورت ا ؤ د  هغۀ د  جلل عکس دائے صو البته سړے دس خپل سر نۀ پټوى ځکه چه هغه د  خو

.دے،خو ښځه د  سړى جلل ده
11:10 کورنتيانو 1  

.نو د  فرښتو په سبب ښځے ته په کار دى چه په خپل سر د  اسختيار نخښه ږدى

ث��الوونو ;Proverbs 12:4 مس  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  &  27:15,16  -  contentious &
angry woman ثالوونو       ښځو . ښځو Proverbs 31:10-31 - The Virtuous Woman مس
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