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Efesî 5:22-24 Ey jinno! Wek ku hûn bi ya Xudan dikin, wusa bi ya mêrê
xwe bikin. 23 Çimkî çawa Mesîh serê Civînê ye, mêr serê jinê ye û
Mesîh bi xwe Xilaskarê Civînê, yanî bedenê ye.  24 Îcar çawa ku
Civîn bi ya Mesîh dike, bila jin jî bi vî awayî di her tiştî de bi ya mêrê
xwe bike.

Efesî 5:31,33 «Loma mêr wê dê û bavê xwe berde, bi jina xwe re bibe
yek û herdu jî wê bibin bedenek.» 33 Loma bila her yek ji we jî wek
ku ji xwe hez dike, ji jina xwe hez bike û bila jin siyaneta mêrê xwe
bigire.

1 Korîntî I. 7:3-5 Bila mêr heqê jina xwe, bi eynî awayî jin jî heqê mêrê
xwe bide. 4 Li ser bedena jinê bi xwe ne desthilatiya wê, lê belê ya
mêrê wê heye. Bi vî awayî li ser bedena mêr bi xwe jî ne desthilatiya
wî, lê belê desthilatiya jina wî heye. 5 Hevdû mehrûm nekin; lê eger
ji  bo ku hûn xwe bidin duakirinê û bi dilê herdu aliyan be û ji  bo
demekê be, hingê çêdibe. Piştre dîsa herin ba hev, da ku Îblîs ji ber
xwenegirtina we, we neceribîne.

1 Korîntî I. 7:34 û bi vî awayî dilê wî dibe du alî. Îcar jin û keçika ku mêr
nekiriye, ji  bo ku hem bi bedenê û hem jî  bi ruh pîroz bibe, ji  bo
tiştên  Xudan  xeman  dixwe.  Lê  jina  mêrkirî,  ji  bo  tiştên  dinyayê
xeman dixwe, ka wê çawa li mêrê xwe xweş bê.

Kolosî 3:18 Jinno, bi awayê ku hêjayî Xudan e, bi ya mêrê xwe bikin.
1 Tîmotêyos I.  2:11-15 Bila jin bêdeng û tam bi guhdanê hîn bibe. 12

Ez destûrê nadim jinê ku hîn bike, an jî serweriyê li mêran bike, lê
bila bêdeng be. 13 Çimkî pêşî Adem hat afirandin û paşê Hawa. 14
Adem nehat xapandin, lê jin hat xapandin û sûc kir. 15 Lê eger bi
edebê di bawerî, hezkirin û pîroziyê de bimîne, bi anîna zarokan wê
xilas bibe.

Destpêkirin 3:16 Ji jinê Xwedê got, ez hê wê qat bi qat xemgîniya xwe
û bi têgihîştineke te; di xemgîniyę de, hingê divê tu derxe zarokan; û
azweriyeke te wê ji bo mêrê te be, û ew wê li ser te serweriya.

1 Petrûs I. 3:1-6 Jinno, bi vî awayî hûn jî bi ya mêrê xwe bikin. Wusa
ku, eger hinek ji wan bi peyva Xwedê baweriyê neynin jî, 2 gava ew
jiyana we ya hurmetkar û şîrhelal bibînin, bê gotin bi jiyana jina xwe



bên qezenckirin. 3 Bila xemla we ne bi tiştên berbiçav, bi honandina
porê xwe, bi wergirtina zêran û cilên spehî li xwe kirin be. 4 Lê bila
xemla we ya ku xera nabe, bi heyina we ya veşartî, bi ruhê we yê
rihet û nermê ku li ba Xwedê pirr hêja ye be. 5 Çimkî di demên berê
de  jî,  jinên  pîroz  ên  ku  hêviya  xwe  bi  Xwedê  ve  girêdabûn,  bi
qebûlkirina desthilatiya mêrên xwe, weha xwe dixemilandin. 6 Bi vî
awayî Sarayê bi ya Birahîm kir û jê re got: «Mîrzayê min.» Eger hûn
jî qenciyê bikin û ji tu tiştî nebizdin, hûn keçên wê ne.

Tîtos 2:1-5 Lê heçî  tu yî,  çi  li  hîndariya saxlem tê,  tu wê bêje.  2 Ji
zilamên pîr re bêje bila di hedê xwe de bin, giran û sergiran bin û di
bawerî, hezkirin û bîhnfirehiyê de saxlem bin. 3 Bi vî awayî, ji jinên
pîr re jî  bêje ku bila ew di kirinên xwe de hurmetkar bin. Bila ne
buxtanê bikin û ne jî bibin bindestê şerabê, bila ya qenc hîn bikin. 4
Bi vî awayî bila jinên ciwan terbiye bikin, ku ji mêrê xwe û zarokên
xwe hez bikin, 5 sergiran bin, dilpak bin, mala xwe baş îdare bikin,
qenc bin û bi ya mêrê xwe bikin, da ku çêrî peyva Xwedê neyê kirin.

1  Korîntî I. 11:5-7,10 Lê her jina ku servekirî dua an jî pêxemberîtiyê
dike, serê xwe bê siyanet dike. Çimkî ev, wek ku serê wê hatiye
kurkirin  û  eynî  tişt  e.  6 Eger  jin  xwe nenixême,  bila  porê xwe jî
bibire! Lê madem ji  bo jinê porbirrîn an jî  serkurkirin  şerm e, bila
serê xwe binixême. 7 Divê mêr serê xwe nenixême çimkî ew wêne û
rûmeta Xwedê ye. Lê jin rûmeta mêr e. 10 Ji bo vê yekê û ji  ber
milyaketan, divê desthilatiya jinê li ser serê wê hebe.

Gotinên  Silêman 12:4;  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  &  27:15,16  -
contentious & angry Woman - Jinno dijber û hêrs.

Gotinên Silêman 31:10-31 - The Virtuous Woman - Xęrxwaz Jinno.
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