
Tatar -   Хатыннар     Изге Язманың - Wives Scriptures

Эфеслеләргә  5:22-24  Хатыннар,  ирләрегезгә  Раббыга  буйсынган  кебек
буйсыныгыз. 23 Чµнки Мәсих иман итүчеләр бердәмлегенењ Башы булган
кебек,  ир  дә  хатынныњ башы.  Мәсих  исә  бердәмлекнењ –  үз тәненењ
Коткаручысы.  24  Бердәмлек  Мәсихкә  буйсынган  кебек,  хатыннар  да
ћәрнәрсәдә ирләренә буйсынсыннар.

Эфеслеләргә  5:31,33  Изге  язмада  язылганча:  «Шуња  күрә  адәм  үз ата-
анасын калдырып, хатыны белән кушылыр, ћәм икесе дә бер тән булыр».
33 Ћәрхәлдә, ћәрберегез үз хатынын үз-үзен яраткан кебек яратсын, хатын
исә ирен хµрмәт итсен.

1 Кѳринтлеләргә 7:3 Ир – хатынына, ә хатын иренә карата үз бурычын үтәсен.
1  Кѳринтлеләргә  7:34  Кияүгә чыкмаган кыз яки гыйффәтле кыз,  тәнем ћәм

рухым белән изге булыйм дип,  Раббы турында борчыла,  ә  инде кияүгә
чыккан хатын иренә ярарга тырыша, дµньяви эшләр турында кайгырта.

1 Кѳринтлеләргә 11:5-7,10 Баш киеме кимичә дога кылучы яки пәйгамбәрлек
итүче  ћәр  хатын үзенењ башын оятлы итә,  чµнки  бу  –  хатынныњ чәче
алдырылган  булу  белән  бер  дәрәђәдә.  6  Чµнки  хатын  башына  кияргә
теләми  икән,  чәче  кырылсын,  ә  инде  чәче  алынган  яки  кырылган  булу
аныњ  µчен оятлы икән, ул чакта башына кисен. 7 Шулай итеп, ир кеше,
Иећоваћыныњ чагылышы ћәм даны булганга күрә,  башына кияргә тиеш
түгел; ә хатын – ирнењ даны. 10  Шуња күрә хатын башында үз  µстеннән
хакимлекне күрсәткән билге булырга тиеш. Бу – фәрештәләргә дә шуны
күрсәтә.

Кѳлессәйлеләргә  3:18  Хатыннар,  Раббыга  иман  итүчеләр  үзләрен  ничек
тотарга тиеш булса, ирләрегезгә шулай буйсыныгыз.

1 Тимутегә 2:11-15 Хатын-кыз күндәмлек белән тавыш-тынсыз гына µйрәнсен.
12  Хатын-кызга  исә  ир-атны  µйрәтергә,  аныњ  µстеннән  баш  булырга
рµхсәт итмим, ул тавыш-тынсыз булсын. 13 Чµнки башта Адәм, аннан соњ
Хаува  яратылган;  14  ћәм Адәм алданмаган,  бәлки  хатын-кыз,  алданып,
гµнаћка  тµшкән.  15  Әмма  әхлакый  сафлык  белән  иман,  мәхәббәт  ћәм
әүлиялектә торса, ул ана булу вазифасын үтәп котылачак.

Башта - Бытие 3:16 Хатынга исә Раббы Иећова әйтте: «Сине чиктән тыш каты
авыртуларга дучар итәчәкмен: баланы зур  газаплар чигеп табачаксың.
Күңелең иреңә тартылыр, ул исә синең өстеңнән хакимлек итәр», – диде.

1 Петер 3:1,2 Хатыннар, сез дә ирләрегезгә күндәм булыгыз. Шуныњ белән,
ирләрегез  арасында  Иећоваћы  сүзенә  итагать  итмәүчеләр  сезнењ пакь
ћәм тәкъва яшәвегезне күргәнгә, аларны берсүзсез Иећоваћы янына алып
килерсез.

Титуска 2:1-5 Әмма син аек тәгълиматка туры килгәннәрне  µйрәт.  2 Ѳлкән
яшьтәге  ир-атларга  әйт:  алар тотнаклы,  ихтирамга  лаек,  тµпле булырга
ћәм  иман,  мәхәббәт,  түземлектә  нык  торырга  тиеш.  3  Шулай  ук  µлкән



яшьтәге хатын-кызларга да әйт:  алар үзләрен чын иман итүчеләр кебек
тотарга,  гайбәт  сµйләшмәскә,  эчкечелеккә  бирелмәскә  ћәм башкаларны
яхшылыкка  µйрәтергә тиеш. 4 Иећоваћы сүзенә карата хурлык килмәсен
µчен, алар яшь хатыннарны үз ирләрен ћәм балаларын яратырга, 5 тµпле,
саф,  яхшы  хуђабикә  булырга  ћәм  ирләренә  күндәм  булырга  µйрәтергә
тиеш.

Кинаяләр 12:4;  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  & 27:15,16 -  contentious & angry
Хатыннар.

Кинаяләр 31:10-31  Игелекле хатынны кем  таба алыр?  Андый хатын
асылташлардан да кадерлерәк. 11 Андый хатынга ире бөтен йөрәге белән
ышаныр – аның белән ул беркайчан да мохтаҗлык күрмәс. 12 Андый хатын
иренә яманлык кылмас, гомере буе  игелекле булыр. 13 Йон һәм җитен
җитештерер, кулларын һич эшсез тотмас. 14  Андый  хатын,  сәүдә
көймәләре кебек, икмәген ераклардан китерер. 15 Ул, иртә таңнан торып,
гаиләсен  ашатыр,  хезмәтче  кызларга  эш  бүлеп  бирер.  16  Кыр-басулар
турында  кайгыртып,  җирләр сатып  алыр;  үзе тапкан  акчасына  йөзем
бакчалары  булдырыр.  17  Билен  кысып  бәйләп  куеп,  кулларының  көч-
куәтен арттырыр. 18 Башкарган эшенең кыйммәтен белер, һәм төннәрен
дә аның бүлмәсендә шәм яктысы сүнмәс.  19 Ул,  кулларын кабага таба
сузып, зырылдата-зырылдата бармаклары белән орчык бөтерер. 20 Андый
хатын фәкыйрьләргә игелек күрсәтер, мохтаҗларга ярдәм кулы сузар. 21
Кар яуса  да –  курыкмас,  чөнки  аның бөтен гаиләсе ике кат җылы кием
белән тәэмин ителгән булыр. 22 Ул үзенә келәмнәр сугар, аның киемнәре
нәзек җитеннән һәм җете кызыл төстәге йон тукымадан булыр. 23 Аның
ире,  абруйлы  кеше  булып,  илнең  сөлкәннәре  белән  бергә  утырыр.  24
Андый хатын кием-салым тегеп сатар,  сәүдәгәрләр өчен бил каешлары
тегәр. 25 Ныклык һәм яхшы сыйфатлылык – аның өс киемедер; ул үзенең
киләчәгенә  өмет белән  карар.  26  Аның  а  вызы  а  кыллы  сүзләр  белән
ачылыр, т елендә ф әкать я гымлы-тыйнак үгет-нәсыйхәт сүзләре булыр.
27 Андый хатын үзенең хуҗалыгы һәм өе 27 Андый хатын үзенең хуҗалыгы
һәм өе хакында кайгыртыр, бушка икмәк ашап ятмас. 28 Балалары аның:
«Син бәхетле!» – диярләр; ире дә аны мактар: 29 «Игелекле хатыннар күп
булгандыр, әмма син аларның һәммәсеннән өстен!» – дияр. 30 Ягымлылык
ышанычсыз, гүзәллек тә – буш нәрсә; әмма Раббыдан куркучы һәм Аны
хөрмәт  итүче  хатын  мактауга  лаек.  31  Андый  хатынның  куллары
җимешеннән аның  үзенә дә  өлеш чыгарыгыз  һәм халык  җыеннарында
аның эшләренә дан җырлагыз!
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