
Armenian - Կանայք Սուրբ Գրքերում - Wives Scriptures

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 5:22-24  Կանայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն,
ինչպէս կը հնազանդուեն Տիրոջը, 23 որովհետեւ մարդն է գլուխը կնոջ,
ինչպէս որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու. եւ ինքն է Փրկիչը այդ մարմնի։
24  Եւ  ինչպէս  եկեղեցին  հնազանդւում  է  Քրիստոսին,  նոյնպէս  եւ
կանայք թող հնազանդուեն իրենց մարդկանց ամէն ինչում։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 5:31,33 Դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հօրն ու մօրը
եւ պիտի գնայ իր կնոջ յետեւից. եւ երկուսը պիտի լինեն մէկ մարմին։
33 Դուք էլ նոյնպէս ամէն մէկդ նո՛յնը արէք, որպէսզի իւրաքանչիւր ոք
իր կնոջն այնպէս սիրի, ինչպէս իր անձը, եւ կինը երկնչի իր մարդուց։ 

1  ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:3  Թող  մարդը  կնոջ  հանդէպ  իր  պարտքը
կատարի, նոյն ձեւով եւ կինը՝ իր մարդու հանդէպ.

1  ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:34  Եւ  այսպէս  տարբերւում  են  իրարից
ամուսնացած կինը եւ կոյսը. քանի որ կոյսը հոգում է Տիրոջ գործերի
մասին,  որպէսզի  սուրբ  լինի  մարմնով  եւ  հոգով։  Իսկ  ամուսնացած
կինը հոգում է աշխարհի մասին, թէ ինչպէս հաճելի լինի իր մարդուն։

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 3:18 Կանա՛յք, հնազա՛նդ եղէք ձեր մարդկանց, ինչպէս
որ վայել է ի Տէր։

1  ՏԻՄՈԹԷՈՍ 2:11-15  Կին  արարածը  թող  ուսանի  լռութեամբ,
կատարեալ  հնազանդութեամբ։  12  Եւ  ես  թոյլ  չեմ  տալիս,  որ  կին
արարածը ուսուցանի կամ էլ խօսքով իշխի տղամարդու վրայ, այլ թող
լուռ մնայ. 13 որովհետեւ նախ Ադամը ստեղծուեց եւ ապա՝ Եւան։ 14 Եւ
Ադա՛մը չխաբուեց, այլ կի՛նը խաբուեց եւ յանցանք գործեց։ 15 Բայց նա
պիտի  ապրի  որդեծնութեան  համար,  եթէ  պարկեշտութեամբ  մնայ
հաւատի, սիրոյ եւ սրբութեան մէջ։

ԾՆՆԴՈՑ 3:16 Իսկ կնոջն ասաց. Պիտի անչափ բազմացնեմ քո ցաւերն ու
քո  հառաչանքները։  Ցաւերով  երեխաներ  պիտի  ծնես,  քո  ամուսնուն
պիտի ենթարկուես, եւ նա պիտի իշխի քեզ վրայ։

1  ՊԵՏՐՈՍ 3:1,2  Այսպէս  էլ  դուք,  կանա՛յք,  հնազա՛նդ  եղէք  ձեր
մարդկանց,  որպէսզի,  եթէ  նրանցից  ոմանք  չհնազանդուեն  Խօսքին,
իրենց  կանանց  ընթացքի  շնորհիւ  եւ  առանց  խօսքի  իսկ  շահուած



լինեն՝  2  նկատի  ունենալով  ձեր  պարկեշտ  ընթացքը՝  լի
երկիւղածութեամբ։

ՏԻՏՈՍ 2:1-5  Բայց  դու  սովորեցրո՛ւ  այն,  ինչ  որ  վայել  է  ողջամիտ
վարդապետութեանը.  2  որ  ծերերը լինեն զգաստ,  պարկեշտ,  խոհեմ,
ողջամիտ՝  հաւատի,  սիրոյ,  համբերութեան,  ժուժկալութեան  մէջ։  3
Պառաւ  կանայք  նոյնպէս լինեն զգաստ եւ  սրբերին  վայել  վարմունք
ունենան. ոչ բանսարկու, ոչ գինեմոլ, այլ՝ բարեխրատ, 4 որ խրատեն
դեռատի  կանանց՝  սիրելու  իրենց  մարդկանց,  լինելու  որդեսէր,  5
խոհեմ,  մաքրակենցաղ,  տնարար,  բարեգործ,  հնազանդ  իրենց
մարդկանց,  որպէսզի  Աստծու  խօսքը  եւ  վարդապետութիւնը
չանարգուի։

ԱՌԱԿՆԵՐ  12:4  Ժրաջան կինն իր ամուսնու պսակն է.  ինչպէս փայտի
համար  վնասակար  է  որդը,  այնպէս  էլ  չարագործ  կինը  կորստի  կը
մատնի ամուսնուն։

ԱՌԱԿՆԵՐ  14:1  Իմաստուն  կանայք  շինում  են  իրենց  տները,  իսկ
անզգամ կանայք կործանում են դրանք իրենց ձեռքով։

ԱՌԱԿՆԵՐ  19:13  Անմիտ որդին ամօթանք է  հօր համար. ընդունելի չէ
բոզերի վարձով կատարուած ուխտը։

ԱՌԱԿՆԵՐ  21:9,19  Լաւ  է  բաց  օդի  մէջ  մի  անկիւնում  ապրել,  քան
անիրաւութեամբ ծեփուած եւ խառնակ տան մէջ։  19 Լաւ է բնակուել
անապատում, քան թէ անզգամ, լեզուանի եւ բարկացկոտ կնոջ հետ։

ԱՌԱԿՆԵՐ 25:24 Լաւ է մենակ ապրել կտուրի տակ՝ անկիւնում, քան թէ
բամբասող կնոջ հետ բնակուել մի տան մէջ։

ԱՌԱԿՆԵՐ  27:15,16  Ինչպէս կաթոցը ձմեռային օրը մարդուն հանում է
իր տնից, այնպէս էլ անզգամ կինն է իր տնից դուրս հանում ամուսնուն։
16  Խստաշունչ  է  հիւսիսային  քամին,  բայց  յաջողութեան  նշան  է
համարւում։

ԱՌԱԿՆԵՐ 31:10-31 Թէ առաքինի կին գտնուի, այդպիսին թանկ է բոլոր
գոհարներից։  11  Ամուսնու  սիրտը  վստահ  է  նրա  հանդէպ,  եւ  իր
ունեցածը  երբեք  քամուն  չի  տրուի։  12  Ողջ  կեանքում  նման  կինը
գործակից է լինում ամուսնուն բարիքների եւ ոչ թէ չարիքների մէջ։ 13
Բուրդ եւ կտաւ ձեռք բերելով՝ նա իր ձեռքով պիտանի հանդերձներ է
պատրաստում 14 եւ, ինչպէս շահութաբեր նաւ, նա հեռուից ժողովում է
գանձերը։ 15 Նա ոտքի է ելնում արշալոյսին, տնեցիներին կերակուր է
տալիս  եւ  գործի  է  դնում  նաժիշտներին։  16  Թէ  գեղեցիկ  հանդ  է



տեսնում, գնում է այն եւ իր ձեռքի վաստակով մշակում է հողը։ 17 Իր
մէջքին պինդ գօտի կապած՝  նա թեւերը մխրճում է  գործի մէջ 18 եւ
ճաշակում  է  աշխատանքի  քաղցր  հաճոյքը,  եւ  ողջ  գիշերն  էլ  չի
հանգչում նրա ճրագը։ 19 Ձեռքը միշտ իր օգուտին մեկնած՝ նա առանց
ձանձրոյթի  իր  մատներով  իլիկ  է  մանում։  20  Նրա  ձեռքը  բաց  է
աղքատների  համար,  եւ  նա  բաժին  է  տալիս  խեղճերին։  21  Նրա
ամուսինը, եթէ ինչ-որ պատճառով ուշանայ էլ,  չի մտահոգւում տան
համար,  որովհետեւ  գիտէ,  որ,  եթէ  տանը  ցուրտ  է,  կինը  կրկնակի
հագուստ  է  հագցրել  բոլորին։  22  Նա  բեհեզ  եւ  ծիրանի  է  գործել
ամուսնու համար եւ իր համար՝ ծածկոցներ։ 23 Նրա ամուսինը յայտնի
մարդ է  դրսում,  երբ նստում է  ժողովրդի մէջ՝  երկրի բնակիչների ու
ծերերի մէջ։  24 Կինը կտաւ է  գործում ու վաճառում,եւ ծածկոցներ է
ծախում քանանացիներին։ 25 Ուժ ու վայելչութիւն զգեցած՝ նա պիտի
ուրախ լինի իր  վերջին օրերին։  26  Նա չափով եւ  իմաստութեամբ է
բացում իր բերանը եւ սահման է դնում իր լեզուին։ 27 Պարկեշտ են նրա
տան ճանապարհները, եւ նա դատարկապորտութեամբ հաց չի կերել։
28  Իր  ողորմածութիւնները ոտքի են  կանգնեցնում իր որդիներին եւ
մեծացնում։ 29 Նրա ամուսինը գովում է նրան՝ ասելով.«Շատ դուստրեր
հարստութիւն  ձեռք  բերին,  շատերն  էլ  սխրագործութիւններ
կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց եւ անցար բոլորից։ 30 Քո
մէջ  կանացի  կեղծ  բարեհաճութիւն  չկայեւ  ոչ  էլ  սին
գեղեցկութիւն»։Արդարեւ,  իմաստուն  եւ  բարեպաշտ  կինը  պիտի
օրհնուի։ 31 Նա պատիւ է տալիս Աստծուց երկիւղ կրողներին, դուք էլ
նրա շուրթերի պտղից պատի՛ւ  տուէք նրան,  եւ  թող նրա ամուսինը
գովաբանուի  դրսում.  քանզի  եթէ  մարդուս  ճամփան  բաց  է  նրա
հայեացքի  առջեւ,  ապա  նա  յաջողութիւն  պիտի  գտնի  յաւիտեանս
յաւիտենից։
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