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5:22 ئە فە سۆس  

،ئەی ژنان، ملکەچی مێردەکانتان بن هەروەک چۆن ملکەچی مەسیحن
5:23 ئە فە سۆس  

وەک چۆن مەسیح سەری کڵێسایە کە جەستەی خۆیەتی و خۆی ڕزگارکەریەتی، ئاوا پیاو
.سەری ژنە

5:24 ئە فە سۆس  

.بەڵکو چۆن کڵێسا ملکەچی مەسیحە، ژنانیش لە هەموو شتێک بۆ مێردەکانیان
5:31 ئە فە سۆس

لەبەر ئەوە پیاو دایک و باوکی خۆی بەجێدەهێڵێت و بە ژنەکەیەوە دەنووسێت، ئیتر 
.هەردووکیان دەبنە یەک جەستە

5:33 ئە فە سۆس
.ئێوەش با هەر یەکێکتان ژنەکەی وەک خۆی خۆشبوێ، ژنیش ڕێز لە مێردەکەی بگرێت 

7:3 كۆرنسۆس 1  

.مێرد لەسەریەتی ئەرکی سەرشانی بۆ ژنەکەی بەجێبگەیەنێت، هەروەها ژنیش بۆ مێرد

7:34 كۆرنسۆس 1  

ئەو کابرایە دڵی بەشکراوە. ژنی بێ مێرد و پاکیزە گرنگی بە کاروباری پەروەردگار
دەدەن، چۆن دەتوانێت جەستە و ڕۆحی خۆی بۆ یەزدان تەرخان بکات. بەڵم

.شووکردوو بایەخ بە کاروباری جیهان دەدات، چۆن مێرد ڕازی بکات

3:18 كۆلۆسی  

.ئەی ژنەکان، ملکەچی مێردەکانتان بن، وەک لە شوێنکەوتووی مەسیح دەوەشێتەوە
2:11 تیمۆساوس 1  

.ژن با لە هێمنیدا و ئەوپەڕی ملکەچی فێر بێت

2:12 تیمۆساوس 1  

ڕێگا نادەم ژن فێرکردن بدات و دەسەڵتی بەسەر پیاودا هەبێت
،بەڵکو لە هێمنیدا بێت ،

2:13 تیمۆساوس 1  

.چونکە یەکەم جار ئادەم شێوەی کێشرا، ئینجا حەوا

2:14 تیمۆساوس 1  

.هەروەها ئادەم هەڵنەخەڵەتا، بەڵکو ژن هەڵخەڵەتا و کەوتە گوناهەوە

2:15 تیمۆساوس 1  



بەڵم بە منداڵبوون ڕزگاری دەبێت، ئەگەر لە باوەڕ و خۆشەویستی و پیرۆزی و شیاویدا
.بمێننەوە

3:16 سە ره تادا- پە یدابوون   

:بە ئافرەتەکەشی فەرموو
،ئازاری سکپڕیت زۆر زیاتر دەکەم

.بە ژانەوە منداڵت دەبێت
ئارەزووت بۆ پیاوەکەت دەبێت و

.ئەویش بەسەرتدا زاڵ دەبێت
3:1 پە ترۆس  1  

ئەی ژنەکان، بە هەمان شێوە ملکەچی مێردەکانتان بن، تەنانەت ئەگەر هەندێکیان
گوێڕایەڵی وشەی خودا نەبوون

،ئەوا ژنەکان بێ وشە بە ڕەوشتیان دەیانبەنەوە ،
3:2 پە ترۆس 1  

.کاتێک لەخواترسی و ڕەوشتی پاکتان ببینن

2:1 یاقوب  

.بەڵم تۆ دەبێت بە فێرکردنی دروست خەڵکی فێر بکەیت
2:2 یاقوب  

پیرەمێردەکان فێر بکەن کە وریابن، بەڕێز، ژیر، دروست بن لە باوەڕ و خۆشەویستی و
.دانبەخۆداگرتن

2:3 یاقوب  

هەروەها پیرێژنەکان فێر بکەن کە بە ڕێزەوە بژین، بوختانکەر نەبن و خوو بە شەرابەوە
،نەگرن، بەڵم شتی چاک فێری خەڵکی بکەن

2:4 یاقوب  

،تاکو ئامۆژگاری ژنە گەنجەکان بکەن کە مێرد و منداڵیان خۆشبوێت
2:5 یاقوب  

ژیر، پاک، بە ماڵەوە سەرقاڵ بن، چاک بن، ملکەچی مێردەکانیان بن، نەوەک کفر بە
.وشەی خودا بکرێت

پە نده كان 12:4 پەندەکانی سلێمان
،ئافرەتی خانەدان تاجی سەری مێردەکەیەتی

.بەڵم ئافرەتی شەرمەزار وەک کلۆرییە لەناو ئێسقانەکانی
پە نده كان 14:1 پەندەکانی سلێمان

،ژنی دانا ماڵی خۆی بنیاد دەنێت
.گێلیش بە دەستی خۆی کاولی دەکات

پە نده كان 19:13 پەندەکانی سلێمان



،کوڕی گێل ماڵوێرانی باوکییەتی
.ناکۆکی ژنیش دڵۆپەکردنی بەردەوامە

پە نده كان 21:9 پەندەکانی سلێمان
،باشترە لە گۆشەی سەربانێک نیشتەجێ بیت
.نەک ماڵێکی هاوبەش لەگەڵ ژنێکی شەڕانی

پە نده كان 21:19 پەندەکانی سلێمان
،باشترە لە چۆڵەوانی نیشتەجێ بیت

.نەک لەگەڵ ئافرەتێکی شەڕانی و تووڕە
پە نده كان 25:24 پەندەکانی سلێمان

،باشترە لە گۆشەی سەربانێک نیشتەجێ بیت
.نەک ماڵێکی هاوبەش لەگەڵ ژنێکی شەڕانی

پە نده كان 27:15 پەندەکانی سلێمان
،دڵۆپەکردنی بەردەوام لە ڕۆژی باران

.هەروەک ئافرەتی شەڕانییە

پە نده كان 27:16 پەندەکانی سلێمان
،ئەوەی دەستەمۆی بکات، با دەستەمۆ دەکات

.بە دەستە ڕاستی زەیت دەگرێت
پە نده كان 31-31:10 پەندەکانی سلێمان

کێ ژنی خانەدانی دەست دەکەوێت؟
نرخی لە یاقووت. گرانترە

مێردەکەی بە تەواوی پشتی پێ دەبەستێت و
.لە هیچی کەم نابێت

چاکەی بۆ دەکات نەک خراپە
.بە درێژایی ژیانی

،خوری و کەتان هەڵدەبژێرێت
.بە دوو دەستی پەرۆشەوە ئیش دەکات

،وەک کەشتی بازرگان وایە
.خۆراکی خۆی لە دوورەوە دەهێنێت

،هێشتا شەوە لە خەو هەڵدەستێت
خواردن بۆ ماڵەوە ئامادە دەکات و

.ئەرک بۆ کارەکەرەکان دیاری دەکات
،لە کێڵگەیەک ورد دەبێتەوە و دەیکڕێت

.بە قازانجی دەستی ڕەزەمێوێک دەچێنێت
ناوقەدی توند دەبەستێت و



.بازووی لێ هەڵدەکات
،دەبینێت بازرگانییەکەی چاکە

.بە شەو چرای ناکوژێتەوە
خوری بە بازوویەوە دەئاڵێنێت و

.تەشی لەناو لەپیدایە
دەستەکانی بۆ کڵۆڵ دەکاتەوە و
.دەست درێژ دەکات بۆ نەداران

،ترسی ماڵەکەی نییە لە بەفر
چونکە هەموو ماڵەکەی بەرگی ئاڵیان. لەبەردایە

،چەرچەف بۆ نوێنەکەی دروستدەکات
.کەتانی ناسک و ڕیسی ئەرخەوانی لەبەر دەکات

،مێردی لە دەروازەکانی شاردا ناسراوە
.لەوێ لەگەڵ پیرانی شارەکە دادەنیشێت

،کراسی کەتان دروستدەکات و دەیفرۆشێت
پشتێن بۆ بازرگانان. دابین دەکات

،هێز و ڕێز بەرگی ئەون
.پێدەکەنێت بۆ ڕۆژانی ئایندە

دەمی بە دانایی دەکاتەوە و
.فێرکردنەکانی میهرەبانی لەسەر زمانییەتی
،چاودێری هاتوچۆی ماڵومنداڵەکەی دەکات

.نانی تەمبەڵی ناخوات
،منداڵەکانی هەڵدەستن و خۆزگەی پێ دەخوازن

:مێردەکەشی ستایشی دەکات

،زۆر ژن خانەدان بوونە
.بەڵم تۆ لە سەرووی هەموویانی

،شۆخ و شەنگی فریودەرە و جوانی پووچە
.بەڵم ئەو ئافرەتەی لە یەزدان بترسێت، ستایش دەکرێت

بەری دەستی خۆی بدەنێ و
.با لە دەروازەکانی شاردا کردەوەکانی ستایشی بکەن
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