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، ئەي ئاياللر، رەببىمىزگە ئىتائەت قىلغىنىڭلردەك 4-:22-25 ئەفەسلىكلەر  
ئەرلىرىڭلرغا ئىتائەت قىلىڭلر. خۇددى ئېتىقادچىلر جامائەتچىلىكىنىڭ 

قۇتقۇزغۇچىسى بولغان ئەيسا مەسىھ ئۆز تېنىنىڭ، يەنى ئېتىقادچىلر
جامائەتچىلىكىنىڭ بېشى بولغىنىدەك، ئەرمۇ ئۆز ئايالىنىڭ بېشىدۇر. خۇددى
ئېتىقادچىلر جامائەتچىلىكى ئەيسا مەسىھكە ئىتائەت قىلغىنىدەك، ئاياللرمۇ

 .ھەرقانداق ئىشتا ئۆز ئەرلىرىگە ئىتائەت قىلسۇن
5:31 ئەفەسلىكلەر  

مۇقەددەس يازمىلردا يېزىلغىنىدەك: ئادەمنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىپ، ئايالى بىلەن
.بىرلىشىپ، ئىككىسىنىڭ بىر تەن بولۇشى ئەنە شۇ سەۋەبتىندۇر

5:33 ئەفەسلىكلەر  

يەنە بىر قېتىم شۇنى تەكىتلەيمەنكى، ھەممىڭلر ئايالىڭلرنى ئۆزۈڭلرنى 
.سۆيگەندەك سۆيۈڭلر، ئاياللرمۇ ئەرلىرىنى ھۆرمەتلىسۇن

7:3-5 كورىنتلىقلرغا 1  

ئەر ئايالىغا نىسبەتەن ئەرلىك مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى، ئايالمۇ ئېرىگە 
نىسبەتەن ئاياللىق مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى كېرەك. ئايالنىڭ تېنى پەقەت

ئۆزىگىل ئەمەس، ئېرىگىمۇ تەئەللۇقتۇر. شۇنىڭغا ئوخشاشل، ئەرنىڭ تېنىمۇ
ئۆزىگىل ئەمەس، ئايالىغىمۇ تەئەللۇقتۇر. ئەر-ئايال بىر-بىرىنىڭ جىنسىي

تەلىپىنى رەت قىلماسلىقى كېرەك. پەقەت پۈتۈن زېھنىڭلر بىلەن دۇئا قىلىش
مەقسىتىدە ئۆز ماقۇللۇقۇڭلر بىلەن ۋاقىتلىق بىرگە ياتماسلىققا كېلىشكەندىن

باشقا ۋاقىتلردا بىر-بىرىڭلردىن ئايرىلىپ ياتماڭلر. بولمىسا، شەيتان
سىلەرنىڭ ئۆزۈڭلرنى تۇتۇۋاللمىغانلىقىڭلردىن پايدىلىنىپ، سىلەرنى

.زىناخورلۇق قىلىشقا ئازدۇرۇپ كېتىشى مۇمكىن

7:34 كورىنتلىقلرغا 1  

شۇنىڭ بىلەن، ئۇنىڭ كۆڭلى ئىككىگە بۆلۈنۈپ كېتىدۇ. ئەرسىز ئايال ياكى 
نىكاھلىق بولمىغان قىز بولسا جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتە ئۆزىنى خۇداغا
ئاتاش مەقسىتىدە رەببىمىزنىڭ ئىشلىرىنىڭ غېمىنى قىلىدۇ. لېكىن، نىكاھلنغان
ئايال بولسا ئېرىنى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن، بۇ دۇنيانىڭ ئىشلىرىنىڭ غېمىنى

.قىلىدۇ



3:18 كولوسىلىقلر  

ئەي ئاياللر، رەببىمىزگە مەنسۇپ بولغانلىقىڭلر ئۈچۈن، شۇنىڭغا مۇناسىپ 
.ھالدا ئەرلىرىڭلرغا ئىتائەت قىلىڭلر

2:11-15 تىموتىيغا 1  

ئېتىقادچىلر جەم بولۇپ تەلىم ئالغاندا، ئاياللر تىنچ ئولتۇرۇپ، ئىتائەتمەنلىك
بىلەن تەلىم ئالسۇن. ئاياللرنىڭ ئەرلەرگە تەلىم بېرىشى ياكى ئۇلر ئۈستىدىن

ھۆكۈم سۈرۈشىگە رۇخسەت قىلمايمەن. ئەكسىچە، ئۇلر تىنچ ئولتۇرۇپ
تەلىم ئالسۇن. چۈنكى، ئاۋۋال ئادەم ئاتا، كېيىن ھاۋا ئانا يارىتىلغان. ئاۋۋال

شەيتان تەرىپىدىن ئازدۇرۇلغان ئادەم ئاتا ئەمەس، بەلكى ھاۋا ئانا بولۇپ، ئۇ
گۇناھ سادىر قىلغان. لېكىن، ئاياللر ھاۋا ئانىنىڭ نەسلىدىن تۇغۇلغان ئەيسا
مەسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزۇلىدۇ. بىراق، ئۇلر چوقۇم ئېتىقادتا چىڭ تۇرۇپ،

.مېھىر-مۇھەببەتلىك بولۇپ، پاك ۋە ئەخلقلىق ياشىشى كېرەك

: كېيىن، پەرۋەردىگار خۇدا ئايالغا 3:16 ئالەمنىڭ يارىتىلىشى  
ھامىلىدارلىقىڭنىڭ ئازابىنى ھەسسىلەپ ئابۇرىمەن. تۇغۇتۇڭنىڭ 

تولغىقىنىمۇ زىيادە قىلىمەن. بۇنداقتىمۇ، ئېرىڭگە كۈچلۈك ئىشتىياق
.باغليسەن، ئۇ سېنى بابقۇرىدۇ، دېدى

3:1-6 پېترۇسنىڭ 1  

ئەي ئاياللر، سىلەرمۇ ئەرلىرىڭلرغا ئىتائەت قىلىڭلر. شۇنداق قىلساڭلر،
خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنمەيدىغان ئەرلەر ئۆز ئايالىنىڭ بۇ پەزىلىتىدىن

تەسىرلىنىپ، خۇداغا ئېتىقاد قىلىشى مۇمكىن. سىلەرنىڭ ئۇلرغا ئارتۇقچە گەپ
قىلىشىڭلرنىڭ ھاجىتى يوق. چۈنكى، ئۇلر سىلەرنىڭ خۇداغا بولغان چوڭقۇر

ھۆرمىتىڭلر ۋە پاك پەزىلىتىڭلرنى كۆرەلەيدۇ. گۈزەللىكىڭلر سىرتقى
كۆرۈنۈشتىكى ئالھىدە ياسىۋالغان چاچلىرىڭلر، تاقىغان ئالتۇن

زىبۇزىننەتلىرىڭلر ۋە ئېسىل كىيىملىرىڭلردىن ئىبارەت ئەمەس، بەلكى
قەلبىڭلردىكى ئۆچمەس گۈزەللىك، يەنى مۇليىملىق ۋە تەمكىنلىكىڭلردىن

ئىبارەت بولسۇن چۈنكى، بۇنداق گۈزەللىك خۇدانىڭ ئالدىدا ئىنتايىن
قىممەتلىكتۇر. بۇرۇنقى چاغلردا، ئۈمىدىنى خۇداغا باغلىغان ئىخلسمەن
ئاياللر دەل مۇشۇنداق گۈزەللىك بىلەن ئۆزلىرىنى زىننەتلەپ، ئەرلىرىگە
ئىتائەت قىلتتى. مەسىلەن، سارە ئىبراھىمنى خوجايىن دەپ ئاتاپ، ئۇنىڭ

سۆزلىرىگە بويسۇناتتى. سىلەر ھېچنېمىدىن قورقماي، توغرا ئىشلرنى



.قىلساڭلر، سىلەرمۇ سارەنىڭ پەرزەنتلىرى بولغان بولىسىلەر
2:1-5 تىتۇس  

تىتۇس، ئېتىقادچىلرغا توغرا تەلىمگە ليىق ياشاشنى ئۆگىتىشىڭ كېرەك. ياشانغان
ئەرلەرنى ئۆزىنى تۇتۇۋالغان، ئېسىل پەزىلەتلىك، سالماقلىق، ئېتىقادتا ساپ،

مېھىر-مۇھەببىتى بىلەن سەۋر-تاقىتى تولۇپ تاشقان بولۇشقا چاقىرغىن.
شۇنىڭدەك، ياشانغان ئاياللرنى ئىخلسمەنلىكىگە ليىق يۈرۈش-تۇرۇشقا

ھەمدە پىتنە-پاسات قىلمايدىغان، ھاراق-شارابقا بېرىلمەيدىغان بولۇشقا
چاقىرغىن. ئۇلر باشقىلرغا نېمىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى ئۆگەتسۇن. بۇنىڭ
بىلەن، بۇ ئاياللر ياش ئاياللرغا تەلىم بېرىپ، ئۇلرغا ئۆز ئەرلىرىگە ۋە

بالىلىرىغا كۆيۈنۈش، ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش، پاك بولۇش، ئۆي ئىشلىرىغا ماھىر
بولۇش، مېھرىبان بولۇش ۋە ئەرلىرىگە ئىتائەت قىلىشلرنى ئۆگىتەلەيدىغان

.بولسۇن. ياش ئاياللر شۇنداق ياشىسا، خۇدانىڭ سۆزى قارىلنمايدۇ
11:5-7 كورىنتلىقلرغا 1  

بىر ئايال بېشىغا بىرنەرسە ئارتماي دۇئا قىلسا ياكى خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى
يەتكۈزسە، ئۇمۇ ئۆز بېشى، يەنى ئۆز ئېرىگە ھۆرمەتسىزلىك قىلغان بولىدۇ.
بۇنداق ئايالنىڭ چېچى چۈشۈرۈۋېتىلگەن ئايالدىن پەرقى يوقتۇر. ئەگەر ئايال
بېشىغا بىرنەرسە ئارتىشنى خالىمىسا، ئۇنداقتا ئۇ چېچىنى كەسكۈزۈۋەتسۇن.

ۋەھالەنكى، بىر ئايالنىڭ چېچىنىڭ كېسىلىشى ياكى چۈشۈرۈلۈشى نومۇس ئىش
بولغانىكەن، ئۇنداقتا ئۇ ئايال ئىبادەتكە قاتناشقاندا بېشىغا بىرنېمە ئارتسۇن.
ئەرلەر بولسا ئىبادەتكە قاتناشقاندا، بېشىغا بىرنەرسە ئارتماسلىقى كېرەك.

چۈنكى، ئەر خۇدانىڭ ئوبرازىدا يارىتىلغان بولۇپ، خۇدانىڭ شان-شەرىپىنى
.ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئايال بولسا ئەرنىڭ شان-شەرىپىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ

11:10 كورىنتلىقلرغا 1  

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئاياللرنىڭ بېشىغا بىرنەرسە ئارتىش ياكى ئارتماسلىق ھوقۇقى
.بار بولسىمۇ، بۇنى مۇۋاپىق ئىشلەتسۇن. بۇ ھەم پەرىشتىلەر ئۈچۈندۇر

Proverbs 12:4;  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  &  27:15,16 -  contentious & angry

woman - ئاياللر - Ayallar

Proverbs 31:10-31 - The Virtuous Woman - ئاياللر - Ayallar
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