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Efesus  5:22-24  Hai  isteri,  taatlah  kepada  suami  seperti  kamu  taat 
kepada  Tuhan,  23  kerana  suami  ialah  ketua  kepada  isteri, 
sebagaimana  Kristus  ialah  ketua  kepada  jemaah.  Kristuslah 
Penyelamat jemaah, iaitu tubuh-Nya.  24 Oleh itu isteri  harus taat 
dalam segala hal kepada suami, sebagaimana jemaah taat kepada 
Kristus.

Efesus  5:31,33  Di  dalam  Alkitab  tertulis,  "Itulah  sebabnya  seorang 
lelaki  akan  meninggalkan  ibu  bapanya  untuk  bersatu  dengan 
isterinya, dan kedua-duanya akan menjadi satu.'' 33 Tetapi ayat itu 
juga  berkaitan  dengan  kamu:  Setiap  suami  harus  mengasihi 
isterinya  seperti  dia  mengasihi  dirinya  sendiri,  dan  setiap  isteri 
harus menghormati suaminya. 

1 Korintus 7:3 Seorang suami harus memenuhi kewajipannya sebagai 
suami  kepada  isterinya,  dan  seorang  isteri  harus  memenuhi 
kewajipannya sebagai isteri kepada suaminya. Masing-masing harus 
memenuhi kewajipannya kepada yang lain.

1 Korintus 7:34 Akibatnya, hatinya berbelah bagi. Seorang wanita yang 
tidak  bersuami,  atau  seorang  gadis  yang  tidak  berkahwin 
menumpukan  perhatian  kepada  hal-hal  Tuhan,  kerana  dia  ingin 
mengabdikan  seluruh  jiwa  raga  kepada  Tuhan.  Tetapi  seorang 
wanita yang sudah bersuami menumpukan perhatian kepada hal-hal 
dunia ini, kerana dia ingin menyenangkan hati suaminya.

Kolose  3:18  Hai  isteri,  taatlah  kepada  suami,  kerana  demikianlah 
seharusnya kelakuan kamu sebagai orang Kristian.

1  Timotius  2:11-15  Wanita  harus  belajar  dengan  berdiam  diri  dan 
dengan rendah hati.  12 Aku tidak membenarkan wanita mengajar 
ataupun memerintahi  lelaki;  wanita mesti  berdiam diri.  13 Hal ini 
demikian kerana Adam yang diciptakan dahulu, kemudian barulah 
Hawa.  14 Lagi  pula  bukan Adam yang ditipu,  tetapi  wanita  yang 
tertipu,  sehingga  melanggar  perintah  Jehovah.  15  Meskipun 
demikian wanita akan diselamatkan dengan melahirkan anak, tetap 
beriman, mengasihi orang lain, dan hidup suci.

Kejadian 3:16 TUHAN Jehovah berfirman kepada perempuan itu, “Aku 
akan  menambah  kesusahanmu  semasa  engkau  hamil,  dan  juga 



kesakitanmu  pada  masa  engkau  bersalin.  Walaupun  demikian, 
engkau  akan  tetap  berahi  kepada  suamimu,  namun engkau  akan 
tunduk kepadanya.”

1 Petrus 3:1,2 kerana mereka boleh melihat kelakuan kamu yang murni 
dan  penuh  hormat.  3  Janganlah  kecantikan  kamu  bergantung 
kepada hiasan rambut, barang kemas, ataupun pakaian yang mahal-
mahal.

Titus 2:1-5 Tetapi engkau, Titus, harus mengajarkan apa yang sesuai 
dengan  asas  kepercayaan  yang  benar.  2  Nasihatilah  orang  lelaki 
yang tua supaya bijaksana, bersifat baik, dan tahu mengawal diri. 
Mereka  juga  harus  sentiasa  percaya  kepada  Kristus,  mengasihi 
saudara  seiman,  dan  tabah  menghadapi  penderitaan.  3  Demikian 
juga, nasihatilah wanita yang tua supaya kelakuan mereka sesuai 
dengan  kelakuan  wanita  yang  mengabdikan  diri  kepada  Jehovah. 
Mereka  tidak  boleh  mengumpat  atau  menjadi  kaki  botol.  Mereka 
mesti mengajarkan apa yang baik. 4 Dengan demikian wanita yang 
tua dapat mendidik wanita yang muda supaya mengasihi suami dan 
anak-anak, 5 tahu mengawal diri, suci dan menjadi suri rumah yang 
baik,  serta taat  kepada suami.  Dengan demikian tidak ada orang 
yang dapat mencela perkhabaran daripada Jehovah.

Amsal  12:4  Isteri  yang  baik  menjadi  kebanggaan  dan  kebahagiaan 
suaminya,  tetapi  isteri  yang  memalukan  suaminya  bagaikan 
penyakit barah yang menjadikan tulang reput.

Amsal  14:1  Wanita  yang  bijak  membina  rumah  tangganya,  tetapi 
wanita yang bodoh meruntuhkan rumah tangganya sendiri.

Amsal  19:13  Anak  yang  bodoh  membinasakan  bapanya.  Isteri  yang 
meleter bagaikan titisan air yang tidak henti-henti.

Amsal 21:9,19 Tinggal di bumbung rumah lebih baik daripada tinggal di 
dalam rumah bersama-sama isteri yang suka bertengkar. 19 Lebih 
baik tinggal di padang gurun daripada tinggal bersama-sama isteri 
yang suka bertengkar dan pemarah.

Amsal 25:24 Tinggal di bumbung rumah lebih baik daripada tinggal di 
dalam rumah bersama-sama isteri yang suka bertengkar.

Amsal  27:15,16  Isteri  yang  meleter  bagaikan  titisan  air  yang  tidak 
henti-henti pada waktu hujan. 16 Dia tidak dapat disuruh diam, sama 
seperti  angin  tidak  dapat  ditahan,  dan  minyak  tidak  dapat 
digenggam.

Amsal 31:10-31 Isteri yang cekap susah ditemukan. Dia lebih berharga 



daripada permata. 11 Suaminya mempunyai keyakinan terhadap dia 
dan  tidak  akan  kekurangan  apa-apa.  12  Seumur  hidupnya,  dia 
berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat kepadanya. 
13  Dia  rajin  mengumpulkan  bulu  domba  dan  rami,  lalu  sibuk 
menenunnya.  14  Dia  mendatangkan  makanan  dari  tempat  jauh 
seperti yang dilakukan oleh kapal dagang. 15 Dia bangun pagi-pagi 
buta  untuk  menyediakan  makanan  bagi  keluarganya,  dan  untuk 
memberikan  arahan  kepada  semua hamba perempuannya.  16  Dia 
mencari  sebidang  tanah,  lalu  membelinya  dan  mengusahakan 
ladang anggur dengan pendapatannya. 17 Dia menyiapkan diri untuk 
bekerja sekuat tenaga.  18 Dia tahu bahawa segala sesuatu yang 
diusahakannya  menguntungkan,  dan  dia  bekerja  sehingga  jauh 
malam. 19 Dia memintal benang dan menenun kainnya sendiri. 20 
Dia murah hati kepada orang yang miskin dan susah. 21 Pada musim 
sejuk dia tidak khuatir, kerana keluarganya mempunyai baju panas. 
22 Dia  membuat  permaidani  dan memakai  pakaian daripada kain 
linen  ungu  yang  halus.  23  Suaminya  pemimpin  masyarakat,  dan 
seorang yang kenamaan. 24 Dia menjahit pakaian dan membuat ikat 
pinggang untuk dijual  kepada pedagang.  25  Dia  berwibawa serta 
dihormati  orang.  Dia  tidak  khuatir  akan  masa hadapan.  26  Kata-
katanya bijak serta lemah lembut. 27 Dia sentiasa rajin bekerja dan 
memperhatikan urusan rumah tangganya. 28 Dia dihargai oleh anak-
anaknya  dan  dipuji  oleh  suaminya.  29  Suaminya  berkata,  “Ada 
banyak  wanita  yang  baik,  tetapi  engkaulah  yang  terbaik  antara 
mereka semua.” 30 Kejelitaan menipu mata, kecantikan pun tidak 
kekal; tetapi seorang wanita yang menghormati TUHAN harus dipuji. 
31 Balaslah segala perbuatannya. Dia wanita yang layak dihormati 
semua orang.
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