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.  ايها النساء اخضعن لرجالكن� كما للرب5:22افسس 
   لن الرجل هو راس المرأة كما ان المسيح ايضا راس5:23افسس 

.الكنيسة.وهو مخل�ص الجسد
   ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن� في كل5:24افسس 

.شيء
   من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الثنان5:31افسس 

.جسدا واحدا
   واما انتم الفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه واما المرأة5:33افسس 

فلتهب رجلها
.  ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة ايضا الرجل7:3كورنثوس  1

   ان بين الزوجة والعذراء فرقا.غير المتزوجة تهتم في ما للرب7:34كورنثوس  1
 لتكون مقدسة جسدا وروحا.واما المتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي

رجلها
.  ايتها النساء اخضعن لرجالكن� كما يليق في الرب3:18كولوسي 

.  لتتعل�م المرأة بسكوت في كل خضوع2:11تيموثاوس  1
   ولكن لست آذن للمرأة ان تعل�م ول تتسلط على الرجل بل2:12تيموثاوس  1

.تكون في سكوت
.  لن آدم جبل اول ثم حواء2:13تيموثاوس  1

.  وآدم لم يغو لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي2:14تيموثاوس  1
   ولكنها ستخلص بولدة الولد ان ثبتن في اليمان والمحبة2:15تيموثاوس  1

والقداسة مع التعقل
   وقال للمرأة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك.بالوجع تلدين اولدا.والى رجلك3:16تكوين 

.يكون اشتياقك وهو يسود عليك
   كذلكن� ايتها النساء كن� خاضعات لرجالكن� حتى وان كان البعض ل3:1بطرس  1

يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة
.  ملحظين سيرتكن� الطاهرة بخوف3:2بطرس  1

.  واما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح2:1تيطس 
   ان يكون الشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين اصحاء في اليمان2:2تيطس 

.والمحبة والصبر
   كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة غير ثالبات غير مستعبدات2:3تيطس 

للخمر الكثير معلمات الصلح
  لكي ينصحن الحدثات ان يكن� محبات لرجالهن� ويحببن اولدهن�2:4تيطس 
   متعقلت عفيفات ملزمات بيوتهن� صالحات خاضعات لرجالهن� لكي2:5تيطس 

.ل يجدف على كلمة ا
.  المرأة الفاضلة تاج لبعلها.اما المخزية فكنخر في عظامه12:4امثال 
.  حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها14:1امثال 
   البن الجاهل مصيبة على ابيه ومخاصمات الزوجة كالوكف19:13امثال 



.المتتابع
.  السكنى في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك21:9امثال 
.  السكنى في ارض برية خير من امرأة مخاصمة حردة21:19امثال 
   السكنى في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت25:24امثال 

.مشترك
.  الوكف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة سي�ان27:15امثال 
.  من يخبئها يخبئ الريح ويمينه تقبض على زيت27:16امثال 
.  امرأة فاضلة من يجدها لن ثمنها يفوق الللئ31:10امثال 
.  بها يثق قلب زوجها فل يحتاج الى غنيمة31:11امثال 
.  تصنع له خيرا ل شرا كل ايام حياتها31:12امثال 
.  تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين31:13امثال 
.  هي كسفن التاجر.تجلب طعامها من بعيد31:14امثال 
.  وتقوم اذ الليل بعد وتعطي اكل لهل بيتها وفريضة لفتياتها31:15امثال 
.  تتأمل حقل فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما31:16امثال 
.  تنط�ق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها31:17امثال 
.  تشعر ان تجارتها جيدة.سراجها ل ينطفئ في الليل31:18امثال 
.  تمد يديها الى المغزل وتمسك كف�اها بالفلكة31:19امثال 
.  تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين31:20امثال 
.  ل تخشى على بيتها من الثلج لن كل اهل بيتها لبسون حلل31:21امثال 
.  تعمل لنفسها موشيات.لبسها بوص وارجوان31:22امثال 
.  زوجها معروف في البواب حين يجلس بين مشايخ الرض31:23امثال 
.  تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني31:24امثال 
.  العز� والبهاء لباسها وتضحك على الزمن التي31:25امثال 
.  تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سن�ة المعروف31:26امثال 
.  تراقب طرق اهل بيتها ول تأكل خبز الكسل31:27امثال 
.  يقوم اولدها ويطو�بونها.زوجها ايضا فيمدحها31:28امثال 
.  بنات كثيرات عملن فضل اما انت ففقت عليهن� جميعا31:29امثال 
.  الحسن غش والجمال باطل.اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح31:30امثال 
  اعطوها من ثمر يديها ولتمدحها اعمالها في البواب31:31امثال 
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