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سیان 5:22-24 اسفسسس  

ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید،
ر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصا 23 زیرا همان طوری که مسیح سر

و چنانکه کلیسا24نجات دهندۀ آن است، شوهر نیز سر خانم خود می باشد. 
طیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند .مس

سیان 5:31 اسفسسس  

به این جهت کلم خدا می فرماید: مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن
.خود می پیوندد و آن دو، یک تن خواهند شد

سیان 5:33 اسفسسس  

به هر حال هر شوهری باید زن خود را مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز
.باید شوهر خود را محترم بشمارد

7:3 اول قرنتیان 1
.زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند

7:34 اول قرنتیان 1  

و به این سبب او به دو جهت کشیده می شود. همانطور یک زن بی شوهر یا یک
دختر به امور خدا علقه دارد و می خواهد در جسم و روح مقدس باشد، اما

زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می خواهد شوهر خود را
.خشنود نماید

3:18 کولسیان
.ای زنان، مسطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفۀ مسیحی شماست

2:11-15 اول تیموتاوس 1
من به زنی اجازه نمی دهم12زنان باید در آرامی و کمال اطاعت تعلیم بگیرند. 

زیرا اول13که تعلیم دهد و یا بر شوهر حکومت کند. زن باید خاموش باشد، 
و آدم نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و14آدم آفریده شد و بعد حوا. 

اما، اگر زنان با فروتنی در ایمان، محبت، پاکی و15قانون خدا را شکست. 
.قدوسیت استوار باشند، با آوردن اولد به این دنیا نجات خواهند یافت

3:16 پیدایش
به زن فرمود: درد و زحمت تو را در ایام حاملگی و در وقت زائیدن بسیار زیاد



.می کنم. تو به عشق شوهرت محتاج می باشی و اختیار تو به دست او می باشد

3:1,2 اول پسترسس 1  

به همین طریق شما ای زنان، مسطیع شوهران خود باشید تا چنانچه بعضی از آن ها
به کلم خدا ایمان ندارند به وسیلۀ رفتار شما ایمان آورند. بدون آنکه شما به

زیرا آن ها رفتار نیک و خدا ترسی شما را خواهند دید2آن ها چیزی بگوئید،  .

2:1-5 تیتوس  

به پیر مردان امر2اما تو، مطالبی را که مطابق تعالیم صحیح است به آن ها بگو. 
کن که خویشتندار و سنگین، روشن بین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و

هم چنین به پیر زنان امر کن که رفتاری خداپسند داشته باشند و3قوی باشند. 
تا4غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. 
و5زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. 

روشن بین، پاک دامن، خانه دار، مهربان و مسطیع شوهران خود باشند تا هیچ
.کس از پیام خدا بدگویی نکند

12:4 امثال سلیمان  

زن پاکدامن مایۀ سرافرازی و خوشی شوهر خود می باشد، اما زنی که موجب
.شرمندگی شوهرش می شود، مانند سرطان استخوان است

14:1 امثال سلیمان  

زن دانا خانۀ خود را آباد می کند، اما زن نادان با دست خود خانۀ خود را خراب
.می سازد

19:13 امثال سلیمان  

فرزند نادان بلی جان پدر خود است و غرغرهای زن بهانه گیر مثل قطرات آبی
.است که دایم در حال چکیدن می باشد

21:9 امثال سلیمان  

سکونت در گوشۀ بام بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه جو در یک خانۀ
.مشترک

21:19 امثال سلیمان  

.سکونت در بیابان بی آب و علف بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه جو

25:24 امثال سلیمان  

سکونت در گوشۀ بام بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه جو در خانۀ
.مشترک

27:15,16 امثال سلیمان  



هر که16چکیدن دائمی آب در روز بارانی و زن ستیزه جو مثل هم هستند. 
بخواهد با او مقابله کند، مثل کسی است که بخواهد مانع وزیدن باد گردد و یا

.اینکه روغن را در دست خود نگهدارد
31-:10-31 امثال سلیمان  

یک زن صالحه و لیق را چه کسی می تواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات هم
او مورد اعتماد شوهر خود می باشد و نمی گذارد که شوهرش11زیادتر است. 

در سراسر عمر به شوهر خود خوبی می کند نه12به چیزی محتاج شود. 
او14پشم و کتان را می گیرد و با دستهای خود آن ها را می ریسد. 13بدی. 

پیش از15برای تهیۀ خوراک مانند کشتیهای تاجران به راههای دور می رود. 
آنکه هوا روشن شود از خواب بر می خیزد و برای خانوادۀ خود خوراک آماده

مزرعه ای را انتخاب16می کند و هدایات لزم را به کنیزان خود می دهد. 
می کند و در بارۀ آن فکر کرده، آن را می خرد و با دسترنج خود تاکستانی آباد

ارزش چیزهایی را که درست18او نیرومند و پسرکار است. 17می کند. 
با دستهای خود نخ می ریسد19می کند، می داند و شبها تا ناوقت کار می کند. 

از برف21از روی سخاوت به مردم فقیر کمک می کند. 20و پارچه می بافد. 
برای22و سرما نمی ترسد، زیرا برای اهل خانۀ خود لباس گرم دوخته است. 

شوهرش از23خود نیز لباسهای زیبا از پارچه های کتان ارغوانی می دوزد. 
او لباس و کمربند تهیه می کند و به24مردان با رسوخ و محترم شهر است. 

او زنی است قوی و باوقار و از آینده بیم ندارد.25تاجران می فروشد. 
دهان خود را با حکمت باز می کند و تعلیم محبت آمیز بر زبان وی است.26
فرزندانش28او تنبلی نمی کند و احتیاجات خانوادۀ خود را فراهم می نماید. 27

تو بر29از او خوش و راضی هستند و شوهرش او را می ستاید و می گوید: 
.همه زنان خوب و صالح برتری داری

جمال و زیبائی، فریبنده و ناپایدار است، اما زنی که از خداوند می ترسد، قابل30
پاداش کارهایش را به او بدهید و همگی باید او را تمجید کنند31ستایش است.  .
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