
Istri   Kitab Suci   - Wives Scriptures  

Efesus 5:22-24 Istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. 23 
Sebab  suami  adalah  kepala  atas  istrinya,  sama  seperti  Kristus  pun 
menjadi kepala atas jemaat dan Ia sendirilah juga Raja Penyelamat bagi 
jemaat yang menjadi  tubuh-Nya.  24 Sama seperti  jemaat juga tunduk 
kepada Kristus, begitu pun dalam segala hal istri harus tunduk kepada 
suami.

Efesus  5:31  Dalam  Alkitab  tertulis,  "Sebab  itu  seorang  laki-laki  akan 
meninggalkan ayah-ibunya untuk bersatu dengan istrinya, dan keduanya 
akan menjadi satu."

Efesus  5:33  Tetapi  ayat  tersebut  ada  hubungannya  juga  dengan  kalian: 
Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya 
sendiri  dan  hendaklah  setiap  istri  berusaha  untuk  menghormati 
suaminya.

1  Korintus  7:3  Suami  harus  memenuhi  kewajibannya  sebagai  suami 
terhadap istrinya, dan istri harus memenuhi kewajibannya sebagai istri 
terhadap  suaminya;  masing-masing  memenuhi  kewajibannya  terhadap 
yang lain.

1 Korintus 7:34 akibatnya perhatiannya terbagi-bagi. Seorang wanita yang 
tidak bersuami, atau seorang anak gadis, akan banyak memikirkan hal-
hal mengenai Tuhan, sebab ia ingin supaya jiwa raganya menjadi milik 
Jehovah.  Tetapi  seorang  wanita  yang  sudah  bersuami,  memusatkan 
pikirannya  pada  hal-hal  dunia  ini,  sebab  ia  ingin  menyenangkan  hati 
suaminya.

Kolose 3:18 Saudara-saudara yang menjadi istri! Taatlah kepada suamimu, 
sebab begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen.

1 Timotius 2:11-15 Wanita harus belajar dengan berdiam diri dan patuh. 12 
Saya tidak membenarkan wanita mengajar ataupun memerintah laki-laki; 
mereka  harus  diam.  13  Sebab  yang  pertama-tama  diciptakan  adalah 
Adam dan  kemudian  baru  Hawa.  14  Dan  bukannya  Adam,  melainkan 
wanitalah  yang  tertipu,  sehingga  melanggar  perintah  Jehovah.  15 
Meskipun begitu, wanita akan selamat dengan melahirkan anak, asal ia 
dengan  kerendahan  hati  tetap  percaya  kepada  Kristus  dan  tetap 
mengasihi orang lain serta hidup khusus untuk Jehovah.

Kejadian  3:16  Lalu  kata  TUHAN  kepada  perempuan  itu,  "Aku  akan 
menambah kesakitanmu selagi  engkau hamil  dan pada waktu engkau 
melahirkan.  Tetapi  meskipun  demikian,  engkau  masih  tetap  berahi 
kepada suamimu, namun engkau akan tunduk kepadanya."

1 Petrus 3:1,2 Begitu juga kalian,  istri-istri,  harus tunduk kepada suami 



supaya kalau di antara mereka ada yang tidak percaya kepada berita 
dari Jehovah, kelakuanmu dapat membuat mereka menjadi percaya. Dan 
tidak perlu kalian mengatakan apa-apa kepada mereka, 2 sebab mereka 
melihat kelakuanmu yang murni dan saleh. 

Titus  2:1-5  Tetapi  engkau,  Titus,  hendaklah engkau mengajarkan ajaran 
yang  tepat.  2  Nasihatilah  orang  laki-laki  yang  tua,  supaya  mereka 
menahan diri, bijaksana dan hidup sebagai orang yang patut dihormati. 
Mereka  harus  juga  berpegang  pada  ajaran  yang  benar  dari  Jehovah, 
mengasihi dengan sempurna dan menderita dengan tabah. 3 Begitu juga 
hendaklah engkau menasihati wanita-wanita yang tua supaya kelakuan 
mereka sesuai  dengan apa yang patut  bagi  orang yang hidup khusus 
bagi Jehovah. Mereka tidak boleh memfitnah orang lain, dan tidak boleh 
ketagihan minuman keras. Mereka harus mengajarkan hal-hal yang baik, 
4 supaya dengan itu mereka dapat mendidik wanita-wanita muda untuk 
mengasihi  suami dan anak-anak, 5 menjadi  bijaksana, hidup suci  dan 
menjadi  ibu  rumah  tangga  yang  baik  yang  tunduk  kepada  suaminya. 
Dengan  demikian  tidak  ada  orang  yang  dapat  mencela  berita  dari 
Jehovah.

Amsal 12:4 Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya, 
istri  yang  membuat  suaminya  malu  adalah  bagaikan  penyakit  tulang 
yang menggerogoti.

Amsal  14:1  Rumah  tangga  dibangun  oleh  kebijaksanaan  wanita,  tapi 
diruntuhkan oleh kebodohannya.

Amsal  19:13  Anak  yang  bodoh  bisa  menghancurkan  ayahnya.  Istri  yang 
suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya.

Amsal 21:9,19Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal 
serumah dengan istri  yang suka bertengkar.  19  Lebih  baik  tinggal  di 
padang belantara,  daripada tinggal  dengan istri  yang suka mengomel 
dan marah-marah.

Amsal 25:24 Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal 
serumah dengan istri yang suka pertengkaran.

Amsal  27:15,16  Istri  yang  suka  pertengkaran  seperti  bunyi  hujan  yang 
turun seharian. 16 Tak mungkin ia disuruh diam, seperti angin tak bisa 
ditahan dan minyak tak bisa digenggam.

Amsal  31:10-31  Inilah  perkataan-perkataan  yang  diucapkan  oleh  ibunda 
Lemuel,  raja  Masa  kepada  anaknya,  2  "Anakku,  buah  hatiku,  yang 
kulahirkan sebagai jawaban atas doaku. Apakah yang akan kukatakan 
kepadamu? 3 Janganlah memboroskan tenagamu atau menghamburkan 
kekuatanmu  kepada  wanita.  Sudah  banyak  raja  yang  hancur  karena 
wanita.  4  Ingatlah,  Lemuel!  Minum  anggur  dan  ketagihan  minuman 
keras,  tidak  pantas  bagi  penguasa.  5  Sebab,  apabila  raja  minum 
minuman keras, ia lupa akan hukum dan tidak menghiraukan hak orang 



lemah. 6 Minuman keras adalah untuk mereka yang merana dan bersedih 
hati.  7  Mereka  minum  untuk  melupakan  kemiskinan  dan  kesusahan 
mereka.  8  Belalah  mereka  yang  tak  dapat  membela  dirinya  sendiri. 
Lindungilah  hak semua orang yang tak berdaya.  9  Berjuanglah untuk 
mereka, dan jadilah hakim yang adil. Lindungilah hak orang miskin dan 
orang tertindas." 10 Istri yang cakap sukar ditemukan; ia lebih berharga 
daripada  intan  berlian.  11  Suaminya  tak  akan  kekurangan  apa-apa, 
karena menaruh kepercayaan kepadanya. 12 Ia tak pernah berbuat jahat 
kepada suaminya; sepanjang umurnya ia berbuat baik kepadanya. 13 Ia 
rajin  mengumpulkan  rami  dan  bulu  domba  lalu  sibuk  bekerja 
menenunnya.  14  Dari  jauh  ia  mendatangkan  makanan,  seperti  yang 
dilakukan oleh kapal-kapal pedagang. 15 Pagi-pagi buta ia bangun untuk 
menyiapkan  makanan  bagi  keluarganya,  dan  untuk  membagi-bagikan 
tugas kepada pelayan-pelayannya.  16 Ia mencari  sebidang tanah,  lalu 
membelinya;  ia  mengusahakan  sebuah  kebun  anggur  dari 
pendapatannya. 17 Ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. 
18 Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dibuatnya,  menguntungkan; ia 
bekerja sampai jauh malam. 19 Benang dipintalnya dan kain ditenunnya. 
20 Ia tidak kikir kepada yang berkekurangan; ia baik hati kepada yang 
memerlukan  pertolongan.  21  Ia  tidak  khawatir  apabila  musim  dingin 
tiba, karena baju panas tersedia bagi keluarganya. 22 Ia sendiri  yang 
membuat permadaninya; pakaiannya dari kain lenan ungu yang mewah. 
23  Suaminya  adalah  orang  ternama--salah  seorang  dari  antara  para 
pemimpin  kota.  24  Ia  membuat  pakaian  dan  ikat  pinggang  lalu 
menjualnya kepada pedagang. 25 Ia berwibawa dan dihormati; dan tidak 
khawatir tentang hari nanti. 26 Dengan lemah lembut ia berbicara; kata-
katanya bijaksana. 27 Ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan 
rumah  tangganya.  28  Ia  dihargai  oleh  anak-anaknya,  dan  dipuji  oleh 
suaminya.  29 "Ada banyak wanita  yang baik,"  kata  suaminya,  "tetapi 
engkau yang paling baik dari mereka semua." 30 Paras yang manis tak 
dapat dipercaya, dan kecantikan akan hilang; tetapi wanita yang taat 
kepada TUHAN layak mendapat pujian. 31 Balaslah segala kebaikannya; 
ia wanita yang patut dihormati di mana-mana!
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