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Efeseni  5:22-24 Nevestelor,  fiţi  supuse bărbaţilor  voştri  ca Domnului;  23 
căci  bărbatul  este  capul  nevestei,  după  cum  şi  Hristos  este  capul 
Bisericii, El, Mîntuitorul trupului. 24 Şi după cum Biserica este supusă lui 
Hristos,  tot  aşa  şi  nevestele  să  fie  supuse  bărbaţilor  lor  în  toate 
lucrurile.

Efeseni 5:31,33 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va 
lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup``. 33 'ncolo fiecare din 
voi să-ş i iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.

1 Corinteni 7:3 Bărbatul să-ş i împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi 
tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.

1 Corinteni 7:34 Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: 
cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfîntă şi cu 
trupul şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum 
să placă bărbatului ei.

Coloseni  3:18 Nevestelor,  fiţi  supuse bărbaţilor  voştri,  cum se cuvine în 
Domnul.

1  Timotei  2:11-15  Femeia  să  înveţe  în  tăcere,  cu  toată  supunerea.  12 
Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai pe sus de 
bărbat, ci să stea în tăcere. 13 Căci întîi a fost întocmit Adam, şi apoi 
Eva. 14 Şi nu Adam a fost amăgit;  ci  femeia, fiind amăgită, s'a făcut 
vinovată de călcarea poruncii. 15 Totuş ea va fi mîntuită prin naşterea 
de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.

Geneza 3:16 Femeii i-a zis: ,,Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea 
ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul 
tău, iar el va stăpîni peste tine.``

1  Petru  3:1,1  Tot  astfel,  nevestelor,  fiţi  supuse  şi  voi  bărbaţilor  voştri; 
pentruca, dacă unii nu ascultă Cuvîntul, să fie cîştigaţi fără cuvînt, prin 
purtarea nevestelor lor, 2 cînd vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi 
în temere.

Tit 2:1-5 Tu însă, vorbeşte lucruri cari se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. 
2 Spune că cei bătrîni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, 
sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. 3 Spune că femeile în vîrstă 
trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici 
dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, 4 ca să înveţe pe femeile 
mai tinere să-ş i iubească bărbaţi şi copiii; 5 să fie cumpătate, cu viaţa 
curată, să-ş i vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, 
pentruca să nu se vorbească de rău Cuvîntul lui Dumnezeu.

Proverbe 12:4 O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i 
face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. -



Proverbe  14:1  Femeia  înţeleaptă  îşi  zideşte  casa,  iar  femeia  nebună  o 
dărîmă cu înseşi mînile ei. -

Proverbe  19:13  Un  fiu  nebun  este  o  nenorocire  pentru  tatăl  său,  şi  o 
nevastă gîlcevitoare este ca o straşină de pe care picură într'una. -

Proverbe 21:9  Mai  bine să  locuieşti  într'un  colţ  pe  acoperiş,  decît  cu  o 
nevastă gîlcevitoare într'o casă mare. -

Proverbe  21:19  Mai  bine  să  locuieşti  într'un  pămînt  pustiu,  de  cît  cu  o 
nevastă gîlcevitoare şi supărăcioasă. -

Proverbe  25:24  Mai  bine  să  locuieşti  într'un  colţ  pe  acoperiş,  decît  să 
locuieşti într'o casă mare cu o nevastă gîlcevitoare. -

Proverbe 27:15,16 O straşină, care picură necurmat într'o zi de ploaie, şi o 
nevastă  gîlcevitoare  sînt  tot  una.  16  Cine  o  opreşte,  parcă  opreşte 
vîntul, şi parcă ţine untdelemnul în mîna dreaptă. -

Proverbe 31:10-31 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ 
decît  mărgăritarele.  11 Inima bărbatului  se încrede în ea,  şi  nu duce 
lipsă de venituri. 12 Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. 13 
Ea face rost de lînă şi de in, şi lucrează cu mîni harnice. 14 Ea este ca o 
corabie de negoţ; de departe îşi aduce pînea. 15 Ea se scoală cînd este 
încă  noapte,  şi  dă  hrană  casei  sale,  şi  împarte  lucrul  de  peste  zi 
slujnicelor sale. 16 Se gîndeşte la un ogor, şi-l cumpără; din rodul muncii 
ei sădeşte o vie. - 17 Ea îşi încinge mijlocul cu putere, şi îşi oţeleşte 
braţele. 18 Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. 
19 Ea pune mîna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul. 20 Ea îşi întinde mîna 
către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit. 21 Nu se teme de 
zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. 22 
Ea îşi face învelitori, are haine de in supţire şi purpură. 23 Bărbatul ei 
este bine văzut la porţi, cînd şade cu bătrînii ţării. 24 Ea face cămăşi, şi 
le vinde, şi dă cingători negustorului. 25 Ea este îmbrăcată cu tărie şi 
slavă, şi rîde de ziua de mîne. 26 Ea deschide gura cu înţelepciune, şi 
învăţături plăcute îi sînt pe limbă. 27 Ea veghează asupra celor ce se 
petrec în casa ei, şi nu mănîncă pînea lenevirii. 28 Fiii ei se scoală, şi o 
numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi-i aduce laude zicînd: 29 ,,Multe 
fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.`` 30 Desmerdările 
sînt înşelătoare, şi frumuseţa este deşartă, dar femeia care se teme de 
Domnul va fi lăudată. 31 Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s'o 
laude la porţile cetăţii.
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