
Amharic - Wives Scriptures

ኤፌሶን 5:22-24 ሚስቶች ሆይ፥ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፤ 23 ክርስቶስ 
ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደ ሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደ ሆነ ባል የሚስት 
ራስ ነውና። 24  ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች 
ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ።

ኤፌሶን 5:31,33  ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል 
ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። 33  ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን 
እንዲህ እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት፥ ሚስቱም ባልዋን ትፍራ። 

1  ቆሮንቶስ 7:3  ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት፥ እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ 
ለባልዋ።

1 ቆሮንቶስ 7:34 ያልተጋባች ሴትና ድንግል በሥጋም በነፍስም እንዲቀደሱ የጌታን ነገር 
ያስባሉ፤ የተጋባች ግን ባልዋን እንዴት ደስ እንድታሰኘው የዓለምን ነገር ታስባለች።

ቆላስይስ 3:18 እርሱም የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። እርሱም በሁሉ ፊተኛ 
ይሆን ዘንድ፥ መጀመሪያ ከሙታንም በኵር ነው።

1  ጢሞቴዎስ 2:11-15  ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ 
እንግዶችና መጻተኞች እንደ መሆናችሁ እለምናችኋለሁ፤ 12  ስለሚመለከቱት ስለ 
መልካም ሥራችሁ፥ ክፉ እንደምታደርጉ በዚያ እናንተን በሚያሙበት ነገር፥ 
በሚጎበኝበት ቀን እግዚአብሔርን ያከብሩት ዘንድ በአሕዛብ መካከል ኑሮአችሁ መልካም 
ይሁን። 13  ስለ ጌታ ብላችሁ ለሰው ሥርዓት ሁሉ ተገዙ፤ ለንጉሥም ቢሆን፥ ከሁሉ 
በላይ ነውና፤ 14  ለመኳንንትም ቢሆን፥ ክፉ የሚያደርጉትን ለመቅጣት በጎም 
የሚያደርጉትን ለማመስገን ከእርሱ ተልከዋልና ተገዙ። 15  በጎ እያደረጋችሁ፥ 
የማያውቁትን ሞኞች ዝም ታሰኙ ዘንድ እንዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና፤

ዘፍጥረት 3:16  ለሴቲቱም አለ። በፀነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ፤ በጭንቅ 
ትወልጃለሽ፤ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል፥ እርሱም ገዥሽ ይሆናል።

1 የጴጥሮስ 3:1,2 እንዲሁም፥ እናንተ ሚስቶች ሆይ፥ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት 
የማይታዘዙ ቢኖሩ፥ በፍርሃት ያለውን ንጹሑን ኑሮአችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት 
በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው።

ቲቶ 2:1-5 አንተ ግን ሕይወት ለሚገኝበት ትምህርት የሚገባውን ተናገር። 2 ሽማግሌዎች 
ልከኞች፥ ጭምቶች፥ ራሳቸውን የሚገዙ፥ በእምነትና በፍቅር በመጽናትም ጤናሞች 
እንዲሆኑ ምከራቸው፤ 3  እንዲሁም አሮጊቶች ሴቶች አካሄዳቸው ለቅዱስ አገልግሎት 
የሚገባ፥ የማያሙ፥ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይገዙ፥ በጎ የሆነውን ነገር የሚያስተምሩ 
ይሁኑ፤ 4-5  ቆነጃጅትም የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ፥ ባሎቻቸውን የሚወዱ፥ 
ልጆቻቸውን የሚወዱ፥ ራሳቸውን የሚገዙ፥ ንጹሖች፥ በቤት የሚሠሩ፥ በጎዎች፥ 
ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከሩአቸው።

ምሳሌ 12:4  ልባም ሴት ለባልዋ ዘውድ ናት፤ አሳፋሪ ሴት ግን በአጥንቱ ውስጥ እንደ 



ቅንቅን ናት።
ምሳሌ 14:1 ብልሃተኛ ሴት ቤትዋን ትሠራለች፤ ሰነፍ ሴት ግን በእጅዋ ታፈርሰዋለች።
ምሳሌ 19:13 ሰነፍ ልጅ ለአባቱ ኀዘን ነው፥ ጠበኛም ሚስት እንደማያቋርጥ ነጠብጣብ 

ናት።
ምሳሌ 21:9,19  ከጠበኛ ሴት ጋር በአንድ ቤት ከመቀመጥ በውጪ በቤት ማዕዘን ላይ 

መቀመጥ ይሻላል። 19 ከጠበኛና ከቍጡ ሴት ጋር ከመቀመጥ በምድረ በዳ መቀመጥ 
ይሻላል።

ምሳሌ 25:24  ከጠበኛ ሴት ጋር በአንድ ቤት ከመቀመጥ በሰገነት ማዕዘን መቀመጥ 
ይሻላል።

ምሳሌ 27:15,16  በዝናብ ቀን የሚያንጠባጥብ ቤትና ጠበኛ ሴት አንድ ናቸው፤ 16 
እርስዋንም መከልከል ነፍስን መከልከልና ዘይትን በቀኝ እጅ መጨበጥ ነው።

ምሳሌ 31:10-31  ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል?  ዋጋዋ ከቀይ ዕንቍ እጅግ 
ይበልጣል። 11 የባልዋ ልብ ይታመንባታል። ምርኮም አይጐድልበትም። 12 ዕድሜዋን 
ሙሉ መልካም ታደርግለታለች፥ ክፉም አታደርግም። 13 የበግ ጠጕርና የተልባ እግር 
ትፈልጋለች፥ በእጆችዋም ደስ ብሎአት ትሠራለች። 14  እርስዋ እንደ ነጋዴ መርከብ 
ናት፤ ከሩቅ አገር ምግብዋን ትሰበስባለች። 15 ገና ሌሊት ሳለ ትነሣለች ለቤትዋም ሰዎች 
ምግባቸውን፥ ለገረዶችዋም ተግባራቸውን ትሰጣለች። 16  እርሻንም ተመልክታ 
ትገዛለች፤ ከእጅዋም ፍሬ ወይን ትተክላለች። 17  ወገብዋን በኃይል ትታጠቃለች፥ 
ክንድዋንም ታበረታለች። 18  ንግድዋ መልካም እንደ ሆነ ትመለከታለች፤ መብራትዋ 
በሌሊት አይጠፋም። 19  እጅዋን ወደ አመልማሎ ትዘረጋለች፥ ጣቶችዋም እንዝርትን 
ይይዛሉ። 20 እጅዋን ወደ ድሀ ትዘረጋለች፥ ወደ ችግረኛም እጅዋን ትሰድዳለች። 21 
ለቤትዋ ሰዎች ከበረዶ ብርድ የተነሣ አትፈራም፥ የቤትዋ ሰዎች ሁሉ እጥፍ ድርብ 
የለበሱ ናቸውና። 22 ለራስዋም ግብረ መርፌ ስጋጃ ትሠራለች ጥሩ በፍታና ቀይ ግምጃ 
ትለብሳለች። 23  ባልዋ በአገር ሽማግሌዎች መካከል በሸንጎ በተቀመጠ ጊዜ በበር 
የታወቀ ይሆናል። 24 የበፍታ ቀሚስ እየሠራች ትሸጣለች፥ ለነጋዴም ድግ ትሸጣለች። 
25  ብርታትና ከበሬታ ልብስዋ ነው፤ በኋላም ዘመን ላይ ትስቃለች። 26  አፍዋን 
በጥበብ ትከፍታለች፤ የርኅራኄም ሕግ በምላስዋ አለ። 27  የቤትዋንም ሰዎች አካሄድ 
በደኅና ትመለከታለች፥ የሀኬትንም እንጀራ አትበላም። 28  ልጆችዋ ይነሣሉ፥ 
ምስጋናዋንም ይናገራሉ፤ ባልዋ ደግሞ እንዲህ ብሎ ያመሰግናታል። 29 መልካም ያደረጉ 
ብዙ ሴቶች አሉ፥ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ። 30 ውበት ሐሰት ነው፥ ደም ግባትም 
ከንቱ ነው፤ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርስዋ ትመሰገናለች። 31 ከእጅዋ ፍሬ 
ስጡአት፥ ሥራዎችዋም በሸንጎ ያመስግኑአት።
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