
A  sszonyok     Írás   -   Wives  

Efézusiakhoz  5:22-24  Ti  asszonyok  a  ti  saját  férjeteknek  engedelmesek 
legyetek,  mint  az  Úrnak. 23 Mert  a  férj  feje  a  feleségének,  mint  a 
Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. 24 De 
miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok 
is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.

Efézusiakhoz 5:31,33  Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és 
ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. 33 Hanem 
azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; 
az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

1  Korintusi 7:3,34  A  feleségének  adja  meg  a  férj  a  köteles  jóakaratot; 
hasonlóképen  a  feleség  is  a  férjének. 34 Különbözik  egymástól  az 
asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, 
hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez ment, 
a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.

Kolosséiakhoz 3:18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a 
miképen illik az Úrban.

1  Timóteushoz  2:11-15  Az  asszony  csendességben  tanuljon  teljes 
engedelmességgel. 12 A  tanítást  pedig  nem  engedem  meg  az 
asszonynak,  sem  hogy  a  férfin  uralkodjék,  +hanem  legyen 
csendességben. 13 Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. 14 És 
Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe 
esett: 15 Mindazonáltal  megtartatik  a  gyermekszüléskor,  ha 
megmaradnak  a  hitben  és  szeretetben,  és  a  szent  életben 
mértékletességgel.

1  Mózes 3:16 Az  asszonynak  monda:  Felette  igen  megsokasítom 
viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a 
te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

1  Péter 3:1,2  Hasonlóképen  az  asszonyok  engedelmeskedjenek  az  ő 
férjöknek,  hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is  az  ígének, 
feleségük  magaviselete  által  íge  nélkül  is  megnyeressenek; 2 
Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.

Titushoz 2:1-5 Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz 
illenek. 2 Hogy  a  vén  emberek  józanok  legyenek,  tisztességesek, 
mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek. 3 Hasonlóképen a 
vén  asszonyok  szentekhez  illő  magaviseletűek  legyenek,  nem 
patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; 4 Hogy megokosítsák 
az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék, 5 Legyenek 
mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az 
Isten beszéde ne+káromoltassék.

Példabeszédek 11:3 Az igazakat tökéletességök vezeti;  de a hitetleneket 



gonoszságuk  elpusztítja.  Az  igazaknak  gondolatjaik  igazak;  az 
istentelenek tanácsa csalás.

Példabeszédek 14:1 A bölcs asszony építi a maga házát;  a bolond pedig 
önkezével rontja el azt.

Példabeszédek 19:13 Romlása  az  ő  atyjának  a  bolond  fiú,  és  mint  a 
szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése.

Példabeszédek 21:9,19 Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, 
és közös házban. 19 Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és 
haragos asszonynyal.

Példabeszédek 25:24 Jobb  lakni  a  tetőnek  ormán,  mint  a  háborgó 
asszonynyal, és közös házban.

Példabeszédek 27:15,16 A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, 
és  a  morgó  asszonyember  hasonlók. 16 Valaki  el  akarja  azt  rejteni, 
szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik.

Példabeszédek 31:10-31 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára 
sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. 11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, 
és annak marhája el nem fogy. 12 Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő 
életének minden napjaiban. 13 Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti 
azokat  kezeivel  kedvvel. 14 Hasonló  a  kereskedő  hajókhoz,  nagy 
messziről  behozza az  ő eledelét. 15 Felkel  még éjjel,  eledelt  ád az ő 
házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak. 16 Gondolkodik mező 
felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. 17 Az ő 
derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. 18 Látja, hogy hasznos az 
ő  munkálkodása;  éjjel  sem  alszik  el  az  ő  világa. 19 Kezeit  veti  a 
fonókerékre,  és  kezeivel  fogja  az  orsót. 20 Markát  megnyitja  a 
szegénynek,  és  kezeit  nyújtja  a  szűkölködőnek. 21 Nem  félti  az  ő 
házanépét  a  hótól;  mert  egész  házanépe  karmazsinba  öltözött. 22 
Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete. 23 Ismerik 
az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. 24 Gyolcsot 
sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek. 25 Erő és ékesség az 
ő ruhája; és nevet a következő napnak. 26 Az ő száját bölcsen nyitja 
meg, és kedves tanítás van nyelvén. 27 Vigyáz a házanépe dolgára, és 
restségnek étkét nem eszi. 28 Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják 
őt; az ő férje, és dicséri őt: 29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de 
te  meghaladod  mindazokat! 30 Csalárd  a  kedvesség,  és  hiábavaló  a 
szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának! 31 
Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a 
kapukban az ő cselekedetei!
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