
G  ratë   Shkrimi - Wives Scriptures  

Efesianëve 5:22-24,31,33 Ju, gratë, nënshtrohuni burrave tuaj porsi Zotit, 
23  sepse burri  është  kreu i  gruas,  sikurse edhe Krishti  është  kreu i 
kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit. 24 Ashtu si kisha i është 
nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre 
në çdo gjë. 31 ``Prandaj njeriu do të lërë babanë e vet dhe nënën e vet 
dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i 
vetëm''.  33 Por secili  nga ju kështu ta dojë gruan e vet sikurse e do 
veten e vet; dhe po kështu gruaja ta respektojë burrin.

1 e Korintasve 7:3 Burri le të kryejë detyrën martesore ndaj gruas, po ashtu 
edhe gruaja ndaj burrit.

1  e  Korintasve  7:34  Ka  dallim  gruaja  nga  virgjëresha;  e  pamartuara 
kujdeset për gjërat e Zotit që të jetë e shenjtë në trup e në frymë, kurse 
e martuara kujdeset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë burrit.

Kolosianëve 3:18 Ju bashkëshorte, jini të nënshtruara bashkëshortëve tuaj, 
ashtu si ka hije në Zotin.

1 Timoteut 2:11-15 Gruaja le të mësojë në heshtje dhe me çdo nënshtrim. 
12 Nuk e lejoj gruan që të mësojë, as të përdori pushtet mbi burrin, por 
të rrijë në heshtje. 13 Në fakt së pari u formua Adami dhe më pas Eva. 
14 Dhe nuk u gënjye Adami, por gruaja u gënjye dhe ra në shkelje. 15 
Megjithatë ajo do të shpëtohet  duke lindur  fëmijë,  në qoftë se  do të 
qëndrojnë në besim, në dashuri dhe në shenjtërim me modesti.

Zanafilla 3:16 Gruas i tha: "Unë do të shumëzoj në masë të madhe vuajtjet 
e tua dhe barrët e tua; me vuajtje do të lindësh fëmijë; dëshirat e tua do 
të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundojë mbi ty".

1 Pjetrit 3:1,2 Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe 
nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të 
tyre, 2 kur të shohin sjelljen tuaj të dlirë dhe me frikë.

Titi 2:1-5 Por ti shpall ato që përkojnë me doktrinën e shëndoshë: 2 pleqtë 
të  jenë  të  përmbajtur,  dinjitozë,  të  urtë,  të  shëndoshë  në  besim,  në 
dashuri, në durim. 3 Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje 
ashtu  si  u  ka  hije  shenjtoreve,  jo  shpifëse,  jo  robinja  ndaj  verës  së 
shumtë, por mësuese të së mirës, 4 që t'i mësojnë të rejat të duan burrat 
e tyre, të duan bijtë e tyre, 5 të jenë fjalëpakë, të dlira, t'i kushtohen 
punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e 
Perëndisë të mos blasfemohet.

Fjalët e urta 12:4 Gruaja e virtytshme është kurora e burrit të saj, por ajo 
që e turpëron është si një krimb në kockat e tij.

Fjalët e urta 14:1 Gruaja e urtë ndërton shtëpinë e saj, por budallaqja e 
shkatërron me duart e veta.



Fjalët  e  urta 19:13 Një  bir  budalla  është  një  fatkeqësi  për  të  atin,  dhe 
grindjet e vazhdueshme të bashkëshortes së tij janë si një e pikuar e 
vazhdueshme.

Fjalët e urta 21:9 Éshtë më mirë të banosh mbi qoshen e një çatie se sa në 
një shtëpi bashkë me një grua grindavece.

Fjalët e urta 21:19 Éshtë më mirë të banosh në një shkretëtirë se sa me një 
grua grindavece dhe ngacmuese.

Fjalët e urta 25:24 Éshtë më mirë të banosh në cep të një çatie se sa në një 
shtëpi bashkë me një grua grindavece.

Fjalët e urta 27:15,16 Pikëllimi i vazhdueshëm në një ditë shiu të madh dhe 
një grua grindavece i ngjasin njera tjetrës. 16 Kush arrin ta përmbajë, 
mban erën dhe zë vajin me dorën e tij të djathtë.

Fjalët e urta 31:10-31 Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtytshme? 
Vlera e saj është shumë më e madhe nga ajo e margaritarëve. 11 Zemra 
e burrit të saj ka besim tek ajo, dhe do të ketë gjithnjë fitime. 12 Ajo i 
bën të mira dhe jo të keqe tërë ditët e jetës së saj. 13 Gjen lesh dhe li 
dhe  punon  me gëzim me duart  e  veta. 14  Ajo  u  përngjan  anijeve  të 
tregëtarëve: e sjell ushqimin e saj nga larg. 15 Çohet që me natë për t'i 
ndarë ushqimin familjes së saj dhe për t'u dhënë urdhërat e nevojshme 
shërbëtoreve të saj. 16 Ajo shikon një arë dhe e ble; me duart e saj 
mbjell një vresht. 17 Ngjesh me forcë ijët dhe i bën më të fortë krahët e 
saj. 18 E kupton që tregëtia e saj po shkon mbarë dhe llamba e saj e 
natës nuk i  shuhet. 19 Shtrin dorën mbi furkën, pëllëmbat e saj zënë 
boshtin. 20 I shtrin dorën të varfërit dhe i jep dorën nevojtarit. 21 Nuk i 
trembet borës për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë së vet kanë 
një veshje të dyfishtë. 22 Bën për vete mbulesa si sixhade dhe rrobat e 
saj janë prej liri shumë të hollë dhe të purpurta. 23 Burri i saj nderohet 
te porta, kur ulet bashkë me pleqtë e vendit. 24 Përgatit rroba prej liri 
dhe i shet, i furnizon me breza tregtarët. 25 Forca dhe nderi janë rrobat e 
saj dhe qesh për ditët që do të vijnë. 26 Hap gojën e saj me dituri dhe 
mbi gjuhën e saj është ligji i mirësisë. 27 Ajo mbikqyr si shkon shtëpia e 
vet dhe nuk ha bukën e përtacisë. 28 Bijtë e saj ngrihen dhe e shpallin 
fatlume; edhe burri i saj e lëvdon duke thënë: 29 "Shumë bija kanë bërë 
gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato". 30 Hiri është i rremë dhe 
bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të 
lëvdohet. 31 I  jepni frytin e duarve të saj,  dhe vet veprat e saj  le ta 
lëvdojnë te portat.
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