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Ефес  5:22-24  Ҳәй  ҳаяллар,  Ийемизге  бойсынатуғыныңыз  сыяқлы, 
күйеўлериңизге  де  бойсыныңлар! 23  Себеби  Масих  исениўшилер 
жәмәәтиниң басы болғаны сыяқлы, күйеўи де ҳаялының басы. Масих Өз 
денесиниң,  яғный  исениўшилер  жәмәәтиниң  Қутқарыўшысы. 24 
Исениўшилер  жәмәәти  Масихқа  бойсынатуғыны  сыяқлы,  ҳаяллар  да 
ҳәмме исте күйеўлерине бойсынсын. 

Ефес  5:31,33  «Сонлықтан  ер  адам  ата-анасын  қалдырып,  өз  ҳаялына 
қосылады ҳәм екеўи бир дене болады». 33 Солай етип, ҳәр бириңиз өз 
ҳаялын өзин сүйгендей сүйсин. Ҳаял да күйеўин ҳүрмет етсин. 

1  Коринт  7:3  Ер адам өз ҳаялына деген, ҳаял да өз күйеўине деген ерли-
зайыплылық ўазыйпасын орынласын.

1  Коринт  7:34  Сол  себептен  ол  алағада  болып  жүреди.  Күйеўсиз  ҳаял 
ямаса  турмысқа  шықпаған  қыз  денеси  менен  ҳәм  руўхый  жақтан 
мухаддес  болыў ушын,  Ийемиздиң  ислери  ҳаққында  ойлайды.  Бирақ, 
турмысқа шыққан ҳаял күйеўиме қалай жағынсам екен деп,  дүньяның 
ислери ҳаққында ойлайды.

Колоса  3:18  Ҳәй  ҳаяллар,  күйеўлериңизге  бойсыныңлар.  Бул  Ийемизге 
тийисли болған ҳаялларға минәсип.

1 Тимофей 2:11-15 Ҳаял тыныш ҳәм толық бойсынған ҳалда тәлим алсын. 
12  Ҳаялдың  тәлим берип,  ер  адамды басқарыўына  рухсат  етпеймен. 
Ҳаял тыныш болсын. 13 Өйткени дәслеп Адам-ата, соңынан Ҳаўа-ене 
жаратылды. 14 Және де, Адам-ата емес, ал ҳаял алданып, гүна иследи. 
15 Бирақ, ҳаял исеним, сүйиспеншилик ҳәм мухаддеслик пенен, әдепли 
болып жасаса, бала туўыўы арқалы қутқарылады. 

Genesis 3:16 Соңынан Қудай Ийе ҳаялға: – Ҳәмиледарлық ўақтыңда аўыр 
азап шектиремен,  қыйналып туўатуғын боласаң.  Сен күйеўиңе қуштар 
боласаң, ол сени басқаратуғын болады, – деди.

1  Петр  3:1,2  Ҳәй  ҳаяллар,  Масих  Қудайға  бойсынғандай,  сизлер  де 
күйеўлериңизге бойсыныңлар. Сонда олардың гейбиреўлери Қудайдың 
сөзине қулақ  аспаса да,  сизлердиң Қудайдан қорқып,  пәк  өмир сүрип 
атырғаныңызды  көрип,  сөзлериңиз  арқалы  емес,  ал  сиз,  ҳаяллардың 
үлгили өмириңиз арқалы қолға киргизилип, исениўши болады.

Титус  2:1-5  Ал саған келсек, сен дурыс тәлиймат бойынша тәлим бер. 2 
Үлкен жастағы ер адамларға салдамлы ҳәм ҳүрметке миясар болыўды, 
өзлерин тутып билиўди, исенимде, сүйиспеншиликте ҳәм сабырлылықта 
беккем  болыўды  үйрет. 3  Сол  сыяқлы,  үлкен  жастағы  ҳаялларға  да 
ҳүрметке ылайықлы өмир сүриўди, өсекши ҳәм арақтың қулы болмаўды, 
ал жақсылықты үйретиўши болыўы кереклигин үйрет. 4-5 Сонда үлкен 
жастағы  ҳаяллар  жас  ҳаялларға  ақыл-нәсият  бере  алады.  Қудайдың 
сөзине  тил  тиймеўи  ушын,  олар  жас  ҳаялларға  күйеўлерин  ҳәм 



балаларын сүйиўди, өзлерин тутып билиўди, пәк, хожалыққа жанкүйер, 
мийримли болыўды ҳәм күйеўлерине бойсыныўды үйрете алады. 

Tымсал 12:4  Жақсы ҳаял – күйеўиниң тажы, Күйеўин уятқа қалдыратуғын 
ҳаял – сүйегиндеги ириңли жара.

Tымсал 14:1  Дана ҳаял үйин жайнатар, Ақылсыз ҳаял оны өз қолы менен 
бузар.

Tымсал 19:13  Ақылсыз бала әкесиниң басына бәле болар, Урысқақ ҳаял 
тоқтамай таматуғын суўға уқсар.

Tымсал 21:9,19  Урысқақ ҳаял менен бир үйде жасағаннан, Үшектиң бир 
мүйешинде  жасаған  жақсы. 19  Урысқақ  ҳәм  кекшил  ҳаял  менен 
жасағаннан, Шөлде жасаған жақсырақ.

Tымсал 25:24  Урысқақ  ҳаял  менен  бир  үйде  жасағаннан, Үшектиң  бир 
мүйешинде жасаған жақсы.

Tымсал 27:15,16  Урысқақ  ҳаял, Жаўынлы  күни  тынбай  тамшылайтуғын 
жаўынға  мегзер. 16  Оны  тоқтатыў  самалды  басқарғанға, Ямаса  қол 
менен майды услағанға уқсайды.

Tымсал 31:10-31 Жақсы ҳаялды ким таба алар? Ол қымбатбаҳа таслардан 
да  қымбат. 11  Күйеўи  оған  шын  жүректен  исенер, Ҳеш  нәрседен 
мүтәжлик көрмес. 12 Ол күйеўине жаманлық емес, Бир өмир жақсылық 
қылар. 13 Ол жүн ҳәм зығыр табар, Ҳәўес етип, өз қоллары менен ислер. 
14 Ол саўдагердиң кемесине уқсар, Нанын узақтан алып келер. 15 Ол 
таң  атпай  турып, Хожалығы  ушын  аўқат  таярлар, Шорыларына  да 
тапсырма  берер. 16  Атызды  көзден  кеширип,  сатып  алар, Еңбегиниң 
түсиминен жүзим отырғызар. 17 Белин беккем буўып, Қолларына күшин 
жыйнар. 18 Ол исиниң пайдалы екенин билер, Шырасы түнде де өшпес. 
19  Қолларын  шарыққа  қояр, Бармақлары  менен  уршық  ийирер. 20 
Жарлыларға  қолын  созар, Мүтәжлерге  қол  берер. 21  Үй-ишин  ойлап, 
қардан қорқпас, Үйиндегилер қырмызы кийим кийген. 22 Ол өзи ушын 
төсек  тигер, Кийимлери  шым  қызыл  ҳасыл  зығырдан. 23  Күйеўиниң 
атағы  кең  жайылып, Ел  ақсақаллары  менен  кеңес  қурар. 24  Ҳаял 
зығырдан кийим тигип сатар, Саўдагерлерди қайыс пенен тәмийинлер. 
25 Күш ҳәм абырай оның кийими, Шад болып бағады ертеңги күнге. 26 
Ол  даналық  пенен  сөйлер, Меҳир  менен  нәсият  қылар. 27  Хожалық 
ислерин  бақлап  барар, Мийнетсиз  нан  жемес. 28  Балалары  турып, 
рахмет айтар, Күйеўи де былай деп оны мақтар: 29 «Жақсы ҳаяллар көп, 
Бирақ сен ҳәммесинен артықсаң». 30 Сүйкимлилик алдамшы, сулыўлық 
өткинши, Бирақ Жаратқан Ийеден қорқатуғын ҳаял мақтаўға ылайық. 31 
Оған  мийнетине  жараса  сый  бериңлер, Ислери  дәрўаза  алдындағы 
кеңесте тәрийипленсин!
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