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24-5:22 اسفسسوسلولرا   
ای آروادلر، ربهه موطئع اولور کئمی اؤز اررلرئنئزه موطئع اولون. چونکی ارر، آروادین

باشی دیر، نجه کی، مسئح کئلئسانین باشی دیر و بدنئن قورتاریجیسی او، اؤزودور.
لکئن نجه کی، کئلئسا مسئحه موطئعدئر، آروادلر دا گرک هر شیده اررلرئنه موطئع

 .اولسونلر
5:31 اسفسسوسلولرا   

بونا گؤره کئشی آتا-آناسیندان آیریلر، و اؤز آروادینا یاپیشار و او ائکی، بئر بدن
.اولرلر

5:33 اسفسسوسلولرا    
وسئن و آرواد دا هر حالدا، سئزئن آرانیزدا اولن هر کس ده اؤز آروادینی اؤزو کئمی سس

 .اررئنه احتئرام اتسئن
1 ۱ 7:3 قورئنتلی لره  

سئنی یرئنه یتئرسئن، آرواد دا ارری ائله بله اتسئنارر اؤز آروادینا اولن وظئفه .
1 ۱ 7:34 قورئنتلی لره  

دئرسی ائکی یره بؤلونور. اررسئز آرواد و باکئره قیز ربهئن ائشلری قیدئندهبله جه علقه
س قالسین. لکئن اررلی آرواد دونیه وی شیلرئن کی، نجه جئسمن و روحن موقده

.قیدئنده دئر کی، نجه اررئنی راضی اتسئن
3:18 کولوسلولرا   

ه لیئق اولدوغو کئمی ارلرئنئزدن ائطاعت ادئن .ای آروادلر، ربه
1 ۱ 15-2:11 تئموتاعوسا  

سئزجه کامئل بئر تابعلئک ائچئنده تعلئم آلسین. آروادا ائجازه ورمئرم کی،قوی آرواد سس
ا سس سئز قالسین. چونکیتعلئم ورسئن و یا کئشئنئن اوستونه ائقتئدار سورسون، آمه

ا. آلدانان دا آدم دیئلدی، آرواد آلداندی و خاطایا باتدی. ل آدم یاراندی و سونراسی حوه اوه
ا اوشاق دوغماسی ائله نئجات تاپاجاق، اگر ائمان و محبهت و تقدئسده ووقارل داوام آمه

لروره . 
3:16 یارادیلیش   

اوشاغینی دوغاندا سنئن آغرینی داها دا چوخالداجاغام: ”سونرا رب تاری آروادا ددی ،
ا گئنه ده ائشتئیاغین اررئنه اولجاق. اوشاقلرینی آغری ائچئنده دوغاجاقسان آمه ،

 “.و او سنه آغالیق اده جک
1 ۱ 3:1,2 پطروس

همن شکئلده، سئز آروادلر دا، اؤز اررلرئنئزه موطئع اولون، اسله کی، حتها اگر اونلردان



بعضئلری کلما ناموطئع اوللر، هچ بئر کلمسیز، آروادلرینین رفتارلری ائله
.قازانیلسینلر، او زامان کی، سئزئن ادبلی و حؤرمتلی رفتارینیزی گؤرورلر

5-2:1 تئطوسا   
ا سنه گلئنجه، سن اساس تعلئمه موناسئب شیلر تعلئم ور. یاشلی کئشئلر آییق، ووقارلی، آمه

ولده داواملی اولسونلر .تمکئنلی، ائماندا، محبهتده و تحمه
له جه ده یاشلی آروادلر رفتارلریندا مؤحترم اولسونلر، قیبتچی و شراب اسئری اس

اولماسینلر، یاخشی شیلری اؤیرتسئنلر کی، جاوان آروادلری، اررلرئنی و
ومکده تشوئق اتسئنلر. تمکئنلی، عئفهتلی، اسودارلیق ادن، مهرئبان و اؤز اوشاقلرینی سس

 .اررلرئنه موطئع اولسونلر کی، تارینین کلمی حؤرمتسئز اولماسین
12:4 مثل لر کئتابی   

ا خجالت گتئرن آرواد فضئلتلی آرواد ارئنئن تاجی دیر، آمه
 .اونون سوموکلرئنئن چورویو کئمی دئر

14:1 مثل لر کئتابی   
ا سفه آرواد اونو اؤز اللری ائله ییخار  .حئکمتلی آرواد اسوئنی تئکر، آمه

19:13 مثل لر کئتابی   
،آخماق اوغول، آتاسینا بل اولر

اسی کئمی دئر  .آروادین دیئشمه لری دایانمادان دامان سو دامه
21:9 مثل لر کئتابی 

،دامین کونجونده اوتورماق
 .داعواچی بئر آروادل بؤیوک بئر اسوده ساکئن اولماقدان داها یاخشی دیر

21:19 مثل لر کئتابی  
،چؤللرده یاشاماق

 .داعواچی و قیزمیش بئر آروادل بئر یرده یاشاماقدان داها یاخشی دیر
25:24 مثل لر کئتابی   

،دامین کونجونده اوتورماق
 .داعواچی بئر آروادل بؤیوک بئر اسوده ساکئن اولماقدان داها یاخشی دیر

27:15,16 مثل لر کئتابی   
،یاغیشلی گونده دایانمادان دامان دامجیلر

!و داعواچی بئر آرواد بئربئرئنه نه اوخشاییرلر
 .اونو توتماق یلی توتماق کئمی دئر، یاغی اوووجدا توتماق کئمی دئر

31-31:10 مثل لر کئتابی   
یرری یاقوتلردان چوخ آرتیقدیر .فضئلتلی آروادی کئم تاپا بئلر؟ چونکی اونون در

.اررئنئن اوره یی اوندان آرخاییندیر؛ اونا گؤره ده قازانجی اسکئک اولماز
،بوتون عؤمور بویو ارئنه پئسلئک یوخ، یاخشیلیق ادر .یون آختارار، کتان آختارار



تئجارت گمئلری کئمی دئر؛. اللری ائله چالیشقانلیقل ائشله یر
حله گجه ائکن یوخودان قالخار. ارزاغینی اوزاق یرلردن گتئرر ،

ر.اؤز عایئله سی اوچون یمک حاضیرلیار  رر کنئزلرئنه ده بئر پای وس .
.زمی نظردن کچئردئب ساتین آلر، الئنئن باریندان اوزوم باغی اکر

تله باغلر، قوللرینین قودرتئنی آرتیرار .بلئنی قووه
.تئجارتئنئن یاخشی اولدوغونو دادار، گجه واختیندا اونون چیراغی سؤنمز

.اللرئنی جهره یه قویار، جهره نئن ائیئنی اللری ائله برک توتار
.مظلوملرا الی آچیقدیر، بلی، الئنی مؤحتاج آداملرین کؤمه یئنه اوزادار

،اسوئنئن خالقی اوچون قارین یاغماغیندان قورخماز
یاتاغینا بزکلی پارچالر دوزر لدر؛. چونکی هامیلری ائکی قات گیئنئبدئر

.پالتاری خالئص کتان و ارغواندیر
،ارری، شهرئن دروازالری یانیندا تانینمیشدیر

.مملکتئن آغساقهاللری ائله اوتورار
،کتان پالتار دوزر لدئب ساتار

ر رر .تاجئرلره قاییشلر وس
تدئر؛ ت و عئزه اونون پالتاری قووه

.گله جک اوچون سوئنر
،آغزینی حئکمتله آچار

.دئلی اوستونده صالحلئک تعلئمی وار
،اسوی خالقینین گدئشئنه موواظئبدئر

.تنبل لئک چؤره یئنی یمز
اؤولدلری قالخیب اونا بختور دئیرلر؛

:اری ده اونو تعرئفله یر
،باجاریقلی قیزلر چوخدور”

“.لکئن سن اونلرین هامیسیندان اعلسان
،لطافت آلداتان، گؤیچکلئک باطئلدئر

.لکئن ربدن قورخان آرواد تعرئفه لیئقدئر
،اللرئنئن ثمره سئنی اونا ور

 .قوی شهر داروازالریندا ائشلری اونا تعرئف گتئرسئن
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