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Efesis 5:22-24 Dones,  sotmeteu-vos als vostres marits,  tal  com tots ens 
sotmetem al Senyor, 23 perquè el marit és cap de la seva muller, igual 
que el Crist és cap i salvador de l'Església, que és el seu cos. 24 Per 
tant, així com l'Església se sotmet al Crist, també les mullers s'han de 
sotmetre en tot als marits.

Efesis 5:31,33 Per això, tal com diu l'Escriptura, l'home deixa el pare i la 
mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. 33 i que 
també val per a vosaltres. Que cadascú estimi la seva muller com a si 
mateix, i que la muller sigui respectuosa amb el marit. 

1 Corintis 7:3 que el marit compleixi el seu deure matrimonial envers la 
muller, i que la muller faci el mateix envers el marit.

1 Corintis 7:34 i té el cor dividit. Igualment, la noia jove o la dona no casada 
poden  ocupar-se  de  les  coses  del  Senyor  i  de  ser  santes  de  cos  i 
d'esperit; en canvi, la casada s'ha d'ocupar de les coses del món i mirar 
de complaure el marit.

Colossencs 3:18 Dones, sotmeteu-vos als marits, però feu-ho com demana 
el Senyor.

1 Timoteu 2:11-15 A l'hora de la instrucció, les dones casades s'han de 
mantenir  en silenci  i  submises als marits.  12 No els permeto que es 
dediquin a ensenyar i així dominin els seus marits, sinó que han d'estar 
en silenci. 13 Perquè primer va ser format Adam i després Eva. 14 I no 
fou enganyat Adam, sinó la seva dona, la qual, seduïda, va cometre una 
falta.  15  Tanmateix,  la  dona  se  salvarà  gràcies  a  la  maternitat,  si 
conserva amb tota discreció la fe, la santedat i l'amor.

Gènesi 3:16 Després digué a la dona: --Et faré patir les grans fatigues de 
l'embaràs i donaràs a llum enmig de dolors. Desitjaràs el teu home, i ell 
et voldrà dominar.

1 Pere 3:1,2 Vosaltres, mullers, estigueu sotmeses als vostres marits. Així, 
fins  i  tot  si  alguns refusen de creure en la  Paraula,  seran guanyats, 
sense paraules,  per la vostra manera de viure,  2 quan es fixin en el 
vostre comportament respectuós i cast.

Titus 2:1-5 Tu, però, ensenya el que està d'acord amb la sana doctrina. 2 
Digues,  als  de  més  edat,  que  siguin  sobris,  respectables,  assenyats, 
forts en la fe, en l'amor i en la constància. 3 A les dones d'edat, digues-
los que es comportin com escau a persones venerables: que no siguin 
murmuradores ni donades a beure massa vi; que ensenyin a fer el bé 4 i 
sàpiguen encaminar les més joves a estimar el marit i els fills, 5 a ser 
assenyades, castes, diligents en la feina de casa, bones, submises al 



seu marit. Així la paraula de Déu no rebrà cap injúria de ningú.
Proverbis 12:4 Una dona forta és la corona del marit, una mala esposa és 

un corc dintre els ossos.
Proverbis  14:1  La  dona  assenyada  aferma  la  casa;  l'esbojarrada, 

l'enderroca.
Proverbis 19:13 El fill estúpid és la desgràcia del pare; la dona busca-raons, 

una gotera incessant.
Proverbis 21:9,19 Val més viure en un racó de terrat que en casa espaiosa 

amb dona busca-raons.  19 Val més viure al desert que amb dona busca-
raons i geniüda. 

Proverbis 25:24 Val més viure en un racó de terrat que en casa espaiosa 
amb dona busca-raons.

Proverbis  27:15,16 Gotera  incessant  en dia de pluja i  dona busca-raons 
s'assemblen: 16 deturar-la és voler deturar el vent o voler agafar oli amb 
la mà. 

Proverbis 31:10-31 Una dona forta, qui la trobarà?És més preciosa que les 
perles. 11 El seu marit confia en ella: no enyorarà cap més tresor; 12 en 
rebrà benestar i no malestar tots els dies de la vida. 13 Ella es procura 
llana i lli, i les seves mans treballen amb delit. 14 Com les naus d'un 
mercader, porta de lluny les provisions. 15 És de nit i ja es lleva; prepara 
el menjar per als de casa i la feina a les criades. 16 Es mira un camp i el  
compra, amb el fruit del seu treball planta una vinya. 17 Es posa amb 
energia a la feina, fa anar els braços amb vigor. 18 Comprova que els 
negocis  marxen bé:  en  plena nit  encara té  encesa la  llàntia.  19 Les 
seves mans agafen el fus, buida que buida la filosa. 20 Obre la mà als 
pobres,  l'allarga  als  necessitats.  21  Si  neva  no  pateix  pels  de  casa: 
doble abric porten tots ells. 22 Ella mateixa es teixeix les flassades, es 
vesteix  de  porpra  i  de  roba  de  fil.  23  El  seu  marit  és  respectat  en 
l'assemblea, quan té sessió amb els notables del país. 24 Teixeix teles 
per a vendre, proveeix de cenyidors els marxants. 25 Va vestida amb 
honor i dignitat, es riu del dia de demà. 26 Parla amb sensatesa, els seus 
llavis instrueixen dolçament. 27 Vetlla per la marxa de la casa, no menja 
el pa sense guanyar-se'l. 28 Els fills van a felicitar-la, el marit en canta 
les lloances: 29 «Hi ha moltes dones fortes, però tu les guanyes totes!» 
30  L'encís  és  enganyós,  la  bellesa  s'esvaeix;  la  dona  que  venera  el 
Senyor mereix de ser lloada. 31 Reconeixeu-li el fruit del seu treball: per 
tot el que fa, rebrà pública lloança.
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