
Vaimo Raamattu - Wives Scriptures

Efesolaisille  5:22-24,31,33  Vaimot,  olkaa  omille  miehillenne  alamaiset 
niinkuin Herralle; 23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on 
seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. 24 Mutta niinkuin seurakunta 
on Kristukselle  alamainen,  niin  olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa 
alamaiset.  31  "Sentähden  mies  luopukoon  isästänsä  ja  äidistänsä  ja 
liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 33 Mutta myös 
teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta 
vaimo kunnioittakoon miestänsä.

1 Korinttolais 7:3 Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja 
samoin vaimo miestänsä kohtaan.

1 Korinttolais 7:34 ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, 
jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että 
olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta; mutta naimisissa oleva 
huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä.

Kolossal 3:18 Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa.
1  Timoteus  2:11-15  Oppikoon  nainen  hiljaisuudessa,  kaikin  puolin 

alistuvaisena; 12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän 
vallitsee miestänsä,  vaan eläköön hän hiljaisuudessa.  13 Sillä  Aadam 
luotiin ensin, sitten Eeva; 14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin 
ja joutui rikkomukseen. 15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen 
kautta,  jos  hän  pysyy  uskossa  ja  rakkaudessa  ja  pyhityksessä  ynnä 
siveydessä.

1 Mooses 3:16 Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi 
vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun 
halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".

1 Pietari 3:1,2 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, 
jotka  ehkä  eivät  ole  sanalle  kuuliaisia,  vaimojen  vaelluksen  kautta 
sanoittakin  voitettaisiin,  2  kun  he  katselevat,  kuinka  te  vaellatte 
puhtaina ja pelossa.

Tiitus 2:1-5 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: 2 vanhat 
miehet  olkoot  raittiit,  arvokkaat,  siveät  ja  uskossa,  rakkaudessa  ja 
kärsivällisyydessä  terveet;  3  niin  myös  vanhat  naiset  olkoot 
käytöksessään  niinkuin  pyhien  sopii,  ei  panettelijoita,  ei  paljon  viinin 
orjia,  vaan  hyvään  neuvojia,  4  voidakseen  ohjata  nuoria  vaimoja 
rakastamaan  miehiänsä  ja  lapsiansa,  5  olemaan  siveitä,  puhtaita, 
kotinsa  hoitajia,  hyviä,  miehilleen  alamaisia,  ettei  Jumalan  sana 
pilkatuksi tulisi.

Sananlaskut 12:4 Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kunnoton on 
kuin mätä hänen luissansa.



Sananlaskut 14:1 Vaimojen viisaus talon rakentaa, mutta hulluus sen omin 
käsin purkaa.

Sananlaskut 19:13 Tyhmä poika on isänsä turmio, ja vaimon tora on kuin 
räystäästä tippuva vesi.

Sananlaskut  21:9,19  Parempi  asua  katon  kulmalla  kuin  toraisan  vaimon 
huonetoverina. 19 Parempi asua autiossa maassa kuin toraisan vaimon 
vaivattavana.

Sananlaskut 25:24 Parempi on asua katon kulmalla kuin toraisan vaimon 
huonetoverina.

Sananlaskut 27:15,16 Räystäästä tippuva vesi sadepäivänä ja toraisa vaimo 
ovat  yhdenveroiset.  16  Joka  tahtoo  hänet  salassa  pitää,  se  tuulta 
salassa pitää, se tavoittaa öljyä oikeaan käteensä.

Sananlaskut 31:10-31 Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä 
paljon kalliimpi.  11 Hänen miehensä sydän häneen luottaa,  eikä siltä 
mieheltä  riistaa  puutu.  12  Hän  tekee  miehellensä  hyvää,  ei  pahaa, 
kaikkina elinpäivinänsä.  13  Hän puuhaa  villat  ja  pellavat  ja  halullisin 
käsin askartelee. 14 Hän on kauppiaan laivojen kaltainen: leipänsä hän 
noutaa  kaukaa.  15  Kun  yö  vielä  on,  hän  nousee  ja  antaa  ravinnon 
perheellensä, piioilleen heidän osansa. 16 Hän haluaa peltoa ja hankkii 
sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä. 17 Hän voimalla vyöttää 
kupeensa ja käsivartensa vahvistaa. 18 Hankkeensa hän huomaa käyvän 
hyvin,  ei  sammu  hänen  lamppunsa  yöllä.  19  Hän  ojentaa  kätensä 
kehrävarteen  ja  käyttelee  värttinää  kämmenissään.  20  Hän  avaa 
kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä. 21 Ei pelkää hän 
perheensä  puolesta  lunta,  sillä  koko  hänen  perheensä  on  puettu 
purppuravillaan. 22 Hän valmistaa itsellensä peitteitä; hienoa pellavaa ja 
punapurppuraa  on  hänen  pukunsa.  23  Hänen  miehensä  on  tunnettu 
porteissa,  maanvanhinten  seassa  istuessansa.  24  Hän  aivinapaitoja 
tekee ja myy, vöitä hän kauppiaalle toimittaa. 25 Vallalla ja kunnialla hän 
on  vaatetettu,  ja  hän  nauraa  tulevalle  päivälle.  26  Suunsa  hän  avaa 
viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus. 27 Hän tarkkaa 
talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö. 28 Hänen poikansa nousevat 
ja kiittävät hänen onneansa; hänen miehensä nousee ja ylistää häntä: 29 
"Paljon  on  naisia,  toimellisia  menoissaan,  mutta  yli  niitten  kaikkien 
kohoat sinä". 30 Pettävä on sulous, kauneus katoavainen; ylistetty se 
vaimo, joka Herraa pelkää! 31 Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, 
hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkööt.
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