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Efeslastele  5:22-24  Naised,  olge  allaheitlikud  oma  meestele,  otsekui 
Issandale!  23  Sest  mees  on  naise  pea,  nõnda  nagu  ka  Kristus  on 
Koguduse pea, Tema on ihu Õnnistegija. 24 Aga nõnda nagu Kogudus on 
allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus.

Efeslastele 5:31,33 „Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning 
hoiab oma naise poole, ja need kaks on üks liha!” 33 Olgu nüüd kuidas 
on, aga teiegi igaüks omaette armastage oma naist nagu iseennast; aga 
naine kartku meest. 

1 Korintlastele 7:3 Mees täitku oma kohust naise vastu ja nõndasamuti ka 
naine mehe vastu.

1 Korintlastele 7:34 Nii on ta jaotatud kaheks. Ja vallaline naine või neitsi 
hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, et ta võiks olla püha nii ihu 
kui ka vaimu poolest; aga abielunaine hoolitseb selle eest, mis kuulub 
maailmale, kuidas tema saaks olla mehe meele järgi.

Koloslastele 3:18 Naised, olge meestele allaheitlikud, nõnda nagu on kohus 
Issandas.

1 Timoteosele 2:11-15 Naine õppigu vaiksel viisil, olles kõigiti alistuv. 12 
Aga naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta elagu 
vaikselt. 13 Sest Aadam loodi enne, siis Eeva; 14 ega Aadamat petetud, 
vaid  naist  peteti  ja  ta  sattus  üleastumisse,  15  aga  ta  saab  õndsaks 
lastesünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse 
mõistliku meelega.

1 Moosese 3:16 Naisele Ta ütles: „Sinule Ma saadan väga palju valu, kui sa 
käima peal oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa himustad küll 
oma meest, aga tema valitseb su üle!”

1 Peetruse 3:1,2 Samuti teie, naised, olge allaheitlikud oma meestele, et ka 
need, kes ei ole sõnakuulelikud sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks 
ilma sõnata usule, 2 kui nad vaatavad, kuidas te elate jumalakartuses 
puhast elu.

Tiitusele 2:1-5 Ent  sina  räägi  seda,  mis sünnib ühte terve õpetusega.  2 
Vanad mehed olgu karsked, ausad, mõistlikud, terved usus, armastuses, 
kannatlikkuses.  3  Samuti  käitugu  elatanud  naised  nõnda,  nagu  on 
kohane pühadele; nad ärgu olgu keelekandjad ega suured viinavõtjad, 
vaid  õpetagu  head,  4  et  nad  võiksid  mõistlikult  juhatada  noori  naisi 
armastama oma mehi ja lapsi, 5 olema viisakad, kasinad, majatalituses 
hoolikad,  head,  allaheitlikud  oma meestele,  et  Jumala  sõna  mitte  ei 
pilgataks.

Opetussonad 12:4 Tubli naine on oma mehe kroon, aga häbitu on otsekui 



mädanik tema luudes.
Opetussonad 14:1 Tark naine ehitab enesele koja, aga rumalus kisub selle 

maha oma kätega.
Opetussonad 19:13 Alp poeg on oma isale õnnetuseks, ja naise riidlemine 

on otsekui katuse alaline läbitilkumine.
Opetussonad  21:9,19  Parem  on  elada  katusenurgas  kui  riiaka  naisega 

ühises kojas. 19 Parem on elada kõrbemaal kui riiaka ja pahura naisega.
Opetussonad 25:24 Parem on elada katusenurgas kui riiaka naisega ühises 

kojas.
Opetussonad 27:15,16 Katuse alaline läbitilkumine saju ajal ja riiakas naine 

on ühesugused: 16 teda varjata on otsekui varjaks tuult või kahmaks õli 
oma parema käega. 

Opetussonad 31:10-31 Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab 
tema? 11 Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. 
12 Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. 13 Ta muretseb 
villu  ja  linu  ning töötab virkade kätega.  14 Ta on kaupmehe laevade 
sarnane: ta toob oma leiva kaugelt. 15 Ta tõuseb, kui on alles öö, ja 
annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. 16 Ta soovib 
põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe. 17 Ta paneb 
enesele  vöö  kõvasti  vööle  ja  teeb  oma  käsivarred  tugevaks.  18  Ta 
märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel ta lamp. 19 Ta paneb 
oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart. 20 Ta avab 
oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. 21 Ei ta karda lund 
oma  pere  pärast,  sest  kogu  ta  perel  on  kahekordsed  riided.  22  Ta 
valmistab  enesele  vaipu,  ta  riietus  on linane ja  purpurpunane.  23  Ta 
mees  on  tuntud  väravais,  kui  ta  istub  maa  vanemate  hulgas.  24  Ta 
valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. 25 Ta riided 
on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. 26 Ta avab oma suu 
targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. 27 Ta valvab tegevust kojas 
ega  söö  laiskuse  leiba.  28  Ta  pojad  tõusevad  ja  nimetavad  teda 
õnnelikuks, ja ta mees ülistab teda: 29 'Palju on tütarlapsi, kes töös on 
tublid, aga sina ületad nad kõik!' 30 Võluvus on petlik ja ilu on tühine, 
aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt. 31 Andke temale ta käte 
vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!'
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