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5-:22-24 ئەفەسۆس   
.گەلی ژنان، هەر ئێك ژ هەوە ملكەچی مێرێ خۆ بیت، كا چەوا هوین ملكەچی خودانی دبن    

.چنكو مێر سەرێ ژنێیە، كا چەوا مەسیح سەرێ جڤاكا باوەردارانە و ئەو ب خۆ قورتالكەرێ لەشیە    
.ئەڤجا كا چەوا جڤاك ملكەچی مەسیحیە، وەسا ژن ژی د هەمی تشتان دا ملكەچی مێرێ خۆ بیت    

5:31 ئەفەسۆس  
.ژ بەر ڤێ چەندێ زەڵم دێ دایك و بابێن خۆ هێلیت و ب ژنا خۆ ڤە نویسیێت و دێ هەردوو بنە ئێك لەش

5:33 ئەفەسۆس  
لێ پێدڤیە هەر ئێك ژ هەوە ژی حەز ژ ژنا خۆ بكەت، هەروەكو حەز ژ خۆ دكەت و پێدڤیە ژن رێزێ ل مێرێ

.خۆ بگریت
7:3-5 كورنتۆس 1  

.پێدڤیە مێر مافێ ژنا خۆ بدەتێ، هەروەسا ژن ژی مافێ مێرێ خۆ بدەتێ    
ژنێ دەستهەلت ل سەر لەشێ خۆ نینە، لێ مێری یا هەی. هەروەسا مێری ژی دەستهەلت ل سەر لەشێ خۆ    

.نینە، لێ ژنێ یا هەی
خۆ ژ ئێكودوو بێبەهر نەكەن، ب تنێ ئەگەر ب رێككەفتنا هەردوویان بیت بۆ دەمەكێ دیاركری، دا هوین وی    

دەمی بۆ نڤێژكرنێ تەرخان بكەن. پشتی هنگی بزڤڕنەڤە ژیانا هەڤژینیێ، دا ژ بەر خۆنەڕاگرتنا هەوە، ئبلیس
.هەوە تاقی نەكەت

7:34 كورنتۆس 1  
هۆسا ئەو ژ دوو لیان ڤە دهێتە كێشان. ئەڤجا ژنا بێ مێر و كچك، پویتەی ددەنە كاروبارێن خودانی، كا دێ
چەوا، ژ لیێ لەشی و گیانی ڤە، د پیرۆز بن. لێ ژنا ب مێر، پویتەی ددەتە كاروبارێن جیهانێ، كا دێ چەوا

.مێرێ خۆ رازی كەت
3:18 كۆلۆسی  

.گەلی ژنان، كا چەوا هەژی خودانیە، هەر ئێك ژ هەوە ملكەچی مێرێ خۆ بیت
3:16دەستپێكرن  (2:11-15 تیمۆتاوس 1  

.بل ژنك ب بێدەنگی و هەمی ملكەچی فێركرنێ وەربگرن    
بدەتە زەڵمی و ل سەر زاڵ ببیت، لێ بل یا بێدەنگ بیت ئەز دەستویریێ نادەم كو ژنك فێركرنێ     ،

چنكو ل بەراهیێ ئادەم هاتە چێكرن پاشی حەوا    
 .و ئادەم نەهاتە خاپاندن، لێ ژن هاتە خاپاندن و سەرپێچی كر    

.لێ ب زاڕۆكئینانێ دێ قورتال بیت، ئەگەر ئەو ب خۆڕاگری د باوەری و حەزژێكرن و پیرۆزی دا بمینن    
3:1-6 پەترۆس 1  

ژی نەكەن، ب هەمان شێوە گەلی ژنان، ملكەچی مێرێن خۆ بن، دا خۆ ئەگەر هندەك ژ وان گوهداریا پەیڤێ    
 ،بێی گۆتنا پەیڤەكێ ژ رەوشتێ ژنان بهێنە قاییل كرن

.دەمێ ئەو خودێترسیێ و پاكیێ د رەوشتێ هەوە دا دبینن    
 ،بل خەمل هەوە یا ب سەرڤە نەبیت، ب ڤەهاندنا پرچێ و بخۆڤەكرنا زێڕی و لبەركرنا جلكێن جوان    

لێ بل خەمل هەوە ناڤخۆیا دلێ هەوە بیت، بل گیانەكێ نەرم و ئارام بیت، ئەڤەیە ئەو جوانیا پویچ نابیت و ل    



.نك خودێ یا بهاگرانە
چنكو ب ڤی شێوەی ژنكێن پیرۆز ژی، ئەوێن هیڤیا خۆ ب خودێ ڤە گرێ داین، د سەردەمێن كەڤن دا خۆ ب    

،ملكەچی مێرێن خۆ دخەملند
هەروەكو سارایێ گوهداریا ئیبراهیمی دكر و دگۆتێ: «ئەزبەنی». ئەڤجا ئەگەر هوین باشیێ بكەن و ژ چ    

.تشتی نەترسن، هوین كچێن وێنە
2:1-5 تیتۆس  

.لێ تۆ، وان تشتان بێژە یێن گونجای ل گەل فێركرنا ساخلەم    
بل پیرەمێر ل سەر خۆ د زاڵ بن، خودان رێز بن، خودان رەفتارەكا ئاقلنە بن، د باوەریێ و حەزژێكرنێ و    

.خۆڕاگریێ دا د ساخلەم بن
نەبن، دیلێن مەی هەروەسا بل پیرەژن ژی رەفتارا وان ل گەل پیرۆزیێ یا گونجای بیت، د بوهتانكار    

،ڤەخوارنێ نەبن، فێركەرێن باشیێ بن
،دا ژنێن گەنج پەروەردە بكەن كو حەز ژ مێرێن خۆ و حەز ژ زاڕۆكێن خۆ بكەن    

خودان رەفتارەكا ئاقلنە بن، د دەهمەنپاك بن، د مالدار بن، د باش بن، د ملكەچی مێرێن خۆ بن، دا ب خرابی    
.بەحسێ پەیڤا خودێ نەهێتە كرن

11:5-7 كورنتۆس 1  
لێ هەر ژنكەكا نڤێژێ بكەت یان ژی پەیاما خودێ رابگەهینیت و یا سەركۆل بیت، ئەو سەرێ خۆ شەرمزار    

.دكەت، چنكو ئەو هەمان تشتە هەروەكو سەرێ وێ هاتیە حووچكرن
ئەگەر ژنك سەرێ خۆ نەنخێڤیت، بل پرچا خۆ بتراشیت! لێ ئەگەر بۆ ژنكێ شەرمزاری بیت كو سەرێ خۆ    

.بتراشیت یان حووچ بكەت، بل سەرێ خۆ بنخێڤیت
.نابیت زەڵم سەرێ خۆ بنخێڤیت، چنكو ئەو وێنە و مەزناهیا خودێیە. لێ ژن مەزناهیا زەڵمیە    

11:10 كورنتۆس 1  
.لەوما پێدڤیە ژنكێ دەستهەلت ل سەر سەرێ خۆ هەبیت، ژ بەر فریشتەیان

27:15,16; & 25:24; 21:9,19; 19:13; 14:1; 12:4 پەندێن سلێمانی  - contentious & angry
woman ژنان .

31:-10-31 پەندێن سلێمانی  - The Virtuous Woman ژنان .
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