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24-5:22 اففسين  
جواي زالون! اوھين پنھنجن مڙسن جون اھڙيون تابعدار رھو جھڙيون خداوند جون. ڇالءف
مڙس زال جو سرآھي، جھڙيء  طرح مسيح ڪليسيا يعني بدن جو سر ۽ انھيء  بدن جو
بچائيندڙ آھي. تنھنڪري جھڙيء  طرح ڪليسيا مسيح جي تابع آھي، تھڙيء  طرح زالن

.کي بہ سڀ ڪنھن ڳالھہ ۾ پنھنجن مڙسن جي تابع رھڻ گھرجي
5:31 اففسين

جيئن لکيل آھي تہ
،انھيء  سبب ماڻھو پنھنجي پيء  ۽ ماء  کي ڇڏي

پنھنجيء  زال سان گڏجي رھندو
.۽ ٻئي ھڪ جسم ٿي ويندا

5:33 اففسين  
اھو اوھان سان بہ لڳاپو رکي ٿو تہ اوھان مان ھر ھڪ مڙس کي پنھنجيء  زال سان اھڙي

محبت ڪرڻ گھرجي جھڙي ھو پاڻ سان ٿو ڪري ۽ زال کي بہ پنھنجي مڙس جو ادب
.ڪرڻ گھرجي

5-7:3 ٿسلونيڪين ۱ 1  
ھر مڙس کي پنھنجيء  زال جو حق ادا ڪرڻ گھرجي ۽ ساڳيء  طرح ھر ڪنھن زال کي

پنھنجي مڙس جو. زال پنھنجي جسم جي مالڪياڻي نہ آھي پر سندس مڙس ۽ ساڳيء  طرح
مڙس بہ پنھنجي جسم جو مالڪ نہ آھي پر سندس زال. اوھين ھڪ ٻئي کي حق ادائيء 

کان محروم نہ ڪريو، پر ڀلي ٿوري وقت لءف ھڪ ٻئي جي رضامنديء  سان ائين ڪريو،
تہ جيئن اوھان کي دعا گھرڻ لءف وقت ملي. پوءف وري پاڻ ۾ ملو. متان پرھيزگاريء  جي

.گھٽتائيء  سبب شيطان اوھان کي برغلئي وجھي
7:34 ٿسلونيڪين ۱ 1  

پرڻيل يعني ڪنواري عورت خداوند جي ڳالھين بابت انھيء  فڪر ۾ آھي تہ ھوء  ڪيئن جسماڻ
۽ روح جي لحاظ کان پاڪ رھي. پر جيڪا پرڻيل آھي، تنھن کي اھو فڪر آھي تہ ھوء 

.ڪيئن مڙس کي راضي ڪري
3:18 ڪلسين  

اي زالون! پنھنجن مڙسن جي تابعداريء  ۾ رھو، ڇوتہ خداوند جون ھئڻ ڪري اوھان لءف اھو
.مناسب آھي

3:16 شروعات-  پيد (15-2:11 تيمٿيس ۱ 1 )
عورت کي گھرجي تہ ماٺ ڪري پوري تابعداريء  سان تعليم حاصل ڪري. آء  اجازت نہ ٿو

جوڏيان تہ عورت مرد کي تعليم ڏئي يا مٿس حڪم ھلئي، بلڪ خاموش رھي.  ڇالءف
پھريائين آدم جوڙيو ويو ۽ پوءف حوا.  جيئن تہ آدم ٺڳيو نہ ويو، پر عورت ٺڳجي ويئي ۽

تنھن ھوندي بہ ٻارن ڄڻڻ سان عورت بچي ويندي، بشرطيڪ ھوء 15گناھہ ۾ گرفتار ٿي. 
.ايمان، محبت ۽ پاڪيزگيء  تي پرھيزگاريء  سان قائم رھي

6-3:1 پطرس ۱ 1  
اي زالون! ساڳيء  طرح اوھين بہ پنھنجن مڙسن جون تابعدار رھو، انھيء  لءف تہ جيڪڏھن



انھن مان ڪي پاڪ ڪلم کي نہ مڃيندا ھجن تہ اھي پنھنجين زالن جي ھلت چلت جي
ڪري، چوڻ کان سواءف ئي خدا جي طرف ڇڪجي اچن، يعني جڏھن اھي اوھان جي

پاڪيزہ ۽ ادب واري ھلت چلت ڏسن.  اوھان جو سينگار، وارن ڳتڻ، سونا زيور پائڻ ۽
عمدن ڪپڙن ڍڪڻ وارو ظاھري سينگار نہ ھئڻ گھرجي. ان جي بدران اوھان جي باطني
انسانيت، حليم ۽ غريب طبيعت جي غيرفاني سينگار سان سينگاريل ھجي. خدا جي نظر ۾

انھيء  جو وڏو قدر آھي. اڳئين زماني ۾ بہ پاڪ عورتون جيڪي خدا ۾ اميد رکنديون
ھيون، سي پنھنجي پنھنجي مڙس جون تابعدار رھي انھيء  ريت پاڻ کي سينگارينديون
ھيون.  اھڙيء  طرح سارہ ابراھيم جي حڪم ۾ رھندي ھئي ۽ کيس پنھنجو آقا چوندي
ھئي. اوھين بہ انھيء  جون ڌيئر آھيو، بشرطيڪ نيڪي ڪريو ۽ ڪنھن بہ خوف جو

.شڪار نہ ٿيو
5-2:1 طيطس  

پر تون اھي ڳالھيون بيان ڪندو رھہ، جيڪي صحيح تعليم جي موافق آھن. پوڙھن مردن کي
سمجھاءف تہ اھي پرھيزگار، مانائتا ۽ پاڻ تي ضابطو رکندڙ ٿين ۽ ايمان، محبت ۽ صبر تي

.قائم رھن
ساڳيء  طرح پوڙھين عورتن کي سمجھاءف تہ اھي ھلت چلت ۾ پاڪيزہ ھجن. اھي گل ڪندڙ يا

مئي جون عادي نہ ھجن، بلڪ چڱيون ڳالھيون سيکارڻ واريون ھجن. انھيء  ڪري جو
اھي جوان عورتن کي تربيت ڏين تہ پنھنجن مڙسن ۽ ٻارن سان پيار ڪن، سمجھ و ۽

پاڪدامن ھجن، گھر ۾ ڪم ڪار ڪندڙ، مھربان ۽ پنھنجن مڙسن جون تابعدار ھجن تہ
.جيئن خدا جو ڪلم بدنام نہ ٿئي

7-11:5 ٿسلونيڪين ۱ 1  
جيڪا عورت پنھنجو سر اگھاڙو ڪري دعا ٿي گھري يا خدا جو ڪلم ٿي ٻڌائي، سا پنھنجي

حرمتي ٿي ڪري. اھو ائين آھي جيئن ڪنھن عورت جو مٿو ڪوڙيل ھجي.سر جي بي
جيڪڏھن ڪا عورت پنھنجو سر نہ ٿي ڍڪي تہ وار بہ ڪترائي ڇڏي. پر جيڪڏھن

ڪنھن عورت لءف وار ڪترائڻ يا ڪوڙائڻ شرم جھڙي ڳالھہ آھي، تہ پوءف پنھنجو سر
جو ھو خدا جي صورت ۽ جلوو آھي، پرچادر سان ڍڪي.  مرد پنھنجو سر نہ ڍڪي، ڇالءف

.عورت مرد جو جلوو آھي
11:10 ٿسلونيڪين ۱ 1  

.سو ملئڪن جي اڳيان اختياري ڏيکارڻ لءف عورت کي سر ڍڪڻ گھرجي

Proverbs چiiiوڻ  12:4;  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  &  27:15,16  -
contentious & angry woman زالون 

. زالون Proverbs 31:10-31 - The Virtuous Woman چوڻ
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