
Hustrur Skrift - Wives Scriptures

Efesierbrevet 5:22-24 I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen 
eder  Herren;  23  ty  en  man  är  sin  hustrus  huvud,  såsom  Kristus  är 
församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare. 24 Ja, såsom 
församlingen underordnar sig Kristus, så skola ock hustrurna i allt underordna 
sig sina män.

Efesierbrevet 5:31,33 »Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder 
och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött.» - 33 Dock gäller 
också om eder  att  var  och en skall  älska sin  hustru  såsom sig  själv;  men 
hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad.

1 Korinterna 7:3 Mannen give sin hustru vad han är henne pliktig, sammalunda ock 
hustrun sin man.

1 Korinterna 7:34 och så är hans hjärta delat. Likaså ägnar den kvinna, som icke 
längre är gift eller som är jungfru, sin omsorg åt vad som hör Herren till, att hon 
må vara helig till både kropp och ande; men den gifta kvinnan ägnar sin omsorg 
åt vad som hör världen till, huru hon skall behaga sin man.

Kolosserbrevet 3:18 I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i 
Herren.

1  Timoteus  2:11-15  Kvinnan  bör  i  stillhet  låta  sig  undervisas  och  därvid  helt 
underordna sig. 12 Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda 
såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet. 13 
Adam blev ju först skapad och sedan Eva. 14 Och Adam blev icke bedragen, 
men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. 15 Dock skall 
kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro 
och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende.

1 Moseboken 3:16 Och till  kvinnan sade han:» Jag skall låta dig utstå mycken 
vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till 
din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.»

1 Petrus 3:1,2 Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de 
män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel 
bliva vunna utan ord, 2 när de skåda den rena vandel som I fören i fruktan.

Titusbrevet 2:1-5 Du åter må tala vad som är den sunda läran värdigt. 2 Förmana 
de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara 
sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet. 3 Förmana likaledes de äldre kvinnorna 
att skicka sig såsom det höves heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, 
icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att 
fostra dem till tuktighet. 4 Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och 
sina barn, 5 att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att 
underordna sig sina män, så att Guds ord icke bliver smädat.

Ordspråksboken 12:4 En idog hustru är sin mans krona, men en vanartig är såsom 



röta i hans ben.
Ordspråksboken 14:1 Genom visa kvinnor varder huset uppbyggt,  men oförnuft 

river ned det med egna händer.
Ordspråksboken 19:13 En dåraktig son är sin faders fördärv, och en kvinnas trätor 

äro ett oavlåtligt takdropp.
Ordspråksboken 21:9 Bättre är att bo i  en vrå på taket än att hava hela huset 

gemensamt med en trätgirig kvinna.
Ordspråksboken 21:19 Bättre är  att  bo i  ett  öde land än med en trätgirig och 

besvärlig kvinna.
Ordspråksboken 25:24 Bättre är att bo i en vrå på taket än att hava hela huset 

gemensamt med en trätgirig kvinna.
Ordspråksboken 27:15,16 Ett oavlåtligt takdropp på en regnig dag och en trätgirig 

kvinna, det kan aktas lika. 16 Den som vill lägga band på en sådan vill lägga 
band på vinden, och hala oljan möter hans högra hand.

Ordspråksboken 31:10-31 En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än 
pärlor står hon i pris. 11 På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning 
kommer icke att fattas honom. 12 Hon gör honom vad ljuvt är och icke vad lett 
är, i alla sina levnadsdagar. 13 Omsorg har hon om ull och lin och låter sina 
händer arbeta med lust. 14 Hon är såsom en köpmans skepp, sitt förråd hämtar 
hon fjärran ifrån. 15 Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat 
åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del. 16 Hon har planer på en 
åker, och hon skaffar sig den; av sina händers förvärv planterar hon en vingård. 
17 Hon omgjordar sina länder med kraft och lägger driftighet i sina armar. 18 
Så förmärker hon att hennes hushållning går väl; hennes lampa släckes icke ut 
om natten. 19 Till spinnrocken griper hon med sina händer, och hennes fingrar 
fatta om sländan. 20 För den betryckte öppnar hon sin hand och räcker ut sina 
armar mot den fattige. 21 Av snötiden fruktar hon intet för sitt hus, ty hela 
hennes hus har kläder av scharlakan. 22 Sköna täcken gör hon åt sig, hon har 
kläder av finaste linne och purpur. 23 Hennes man är känd i stadens portar, där 
han sitter bland landets äldste. 24 Fina linneskjortor gör hon och säljer dem, 
och bälten avyttrar hon till krämaren. 25 Kraft och heder är hennes klädnad, 
och hon ler mot den dag som kommer. 26 Sin mun upplåter hon med vishet, och 
har vänlig förmaning på sin tunga. 27 Hon vakar över ordningen i sitt hus och 
äter ej i lättja sitt bröd. 28 Hennes söner stå upp och prisa henne säll, hennes 
man likaså och förkunnar hennes lov: 29 »Många idoga kvinnor hava funnits, 
men du, du övergår dem allasammans.» 30 Skönhet är förgänglig och fägring en 
vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN. 31 Må hon få njuta 
sina gärningars frukt; hennes verk skola prisa henne i portarna.
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