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Efeziečiams  5:22-24  Jūs,  žmonos,  būkite  klusnios  savo  vyrams  lyg 
Viešpačiui,  23  nes  vyras yra  žmonos  galva,  kaip  ir  Kristus  yra  galva 
bažnyčios,Jis kūno gelbėtojas. 24 Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, 
taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų.

Efeziečiams  5:31,33 “Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su 
savo žmona, ir du taps vienu kūnu”. 33 Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli 
savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą. 

1 Korintiečiams 7:3 Vyras teatlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui.
1 Korintiečiams 7:34 Yra skirtumas tarp žmonos ir mergaitės. Netekėjusi 

moteris rūpinasi Viešpaties reikalais, kad būtų šventa kūnu ir dvasia, o 
ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalaiskaip patikti vyrui.

Kolosiečiams 3:18 Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera 
Viešpatyje.

1  Timotiejui  2:11-15  Moteris  tesimoko  tyliai,  su  visišku  paklusnumu.  12 
Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,ji tesilaiko tyliai. 
13 Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskuiIeva. 14 Ir ne Adomas 
buvo  apgautas,  o  moteris  buvo  apgauta  ir  nusidėjo.  15  Bet  ji  bus 
išgelbėta, gimdydama vaikus,jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą 
ir susilaikymą. 

Pradžios 3:16 Moteriai Jis tarė: “Aš padauginsiu tavo nėštumo vargus ir su 
skausmu  tu  gimdysi  vaikus;  tave  trauks  prie  tavo  vyro,  o  jis  tau 
viešpataus”.

1  Petro  3:1,2  Jūs,  žmonos,  būkite  klusnios  savo  vyrams,  kad  tie,  kurie 
neklauso  žodžio,  ir  be  žodžio  būtų  laimėti  savo  žmonų  elgesiu,  2 
matydami jūsų gyvenimo skaistumą ir dievobaimingumą.

Titiu 2:1-5 Kalbėk, kas sutinka su sveiku mokymu: 2 kad pagyvenę vyrai 
būtų blaivūs, rimti, santūrūs, sveiki tikėjimu, meile, kantrybe. 3 Taip pat, 
kad  pagyvenusios  moterys  elgtųsi  garbingai,  nebūtų  apkalbinėtojos, 
besaikės vyno gėrėjos, mokytų gero, 4 skatintų jaunąsias mylėti  savo 
vyrus ir vaikus, 5 būti santūrias, tyras, rūpestingas šeimininkes, geras, 
klusnias savo vyrams,kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis.

Patarlių 12:4 Gera moteris yra vainikas jos vyrui, o ta, kuri užtraukia gėdą,-
lyg puvinys kauluose.

Patarlių  14:1 Išmintinga moteris stato namus, o kvaila griauna juos savo 
rankomis.

Patarlių  19:13  Kvailas  sūnusnelaimė  tėvui,  o  vaidinga  žmonanesiliaująs 



lašėjimas.
Patarlių  21:9,19  Geriau  yra  gyventi  palėpės  kampe  negu  su  vaidinga 

moterimi dideliuose namuose. 19 Geriau yra vienam gyventi dykumoje 
negu su pikta moterimi, mėgstančia barnius.

Patarlių  25:24 Geriau gyventi  palėpės kampe negu su vaidinga moterimi 
dideliuose namuose.

Patarlių  27:15,16 Varvantis stogas lietingą dieną ir  vaidinga moteris yra 
panašūs. 16 Kas nori  ją sulaikyti  yra kaip tas, kas galvoja sustabdyti 
vėją arba išlaikyti saujoje aliejų.

Patarlių 31:10-31 Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už 
perlus. 11 Vyro širdis visiškai pasitiki ja ir jo namuose netrūks pelno. 12 
Visą gyvenimą ji daro vyrui tik gera, o ne pikta. 13 Ji ieško vilnos ir lino, 
noriai dirba savo rankomis. 14 Ji lyg prekybininkų laivas parūpina maistą 
iš  toli.  15  Ji  keliasi  anksti  rytą,  paruošia  maisto  šeimai  ir  paskiria 
tarnaitėms darbą.  16  Ji  apžiūri  lauką,  jį  nuperka ir  savo rankų pelnu 
užveisia vynuogyną. 17 Ji susijuosia jėga, sustiprina savo rankas. 18 Ji 
supranta,  kad jos darbas vertingas;  jos žiburys negęsta naktį.  19 Jos 
pirštai paima verpstę ir jos rankos dirba. 20 Ji ištiesia ranką išalkusiam 
ir  beturčiui.  21  Ji  nebijo  šalčių,  nes  visi  jos  namiškiai  yra  aprengti 
vilnoniais rūbais. 22 Ji pasidaro antklodžių, plona drobė ir purpurasjos 
drabužiai.  23  Jos  vyras  yra  žinomas  vartuose,  kai  sėdi  su  krašto 
vyresniaisiais.  24  Ji  audžia  plonų  drobių  ir  parduoda,  pristato  juostų 
pirkliams. 25 Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį. 26 
Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas. 27 Ji prižiūri 
savo namus ir nevalgo tinginio duonos. 28 Jos vaikai pakyla ir vadina ją 
palaiminta  ir  jos  vyras  giria  ją:  29  ‘Yra  daug  gerų  moterų,  bet  tu 
pranoksti jas visas!’ 30 Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, 
bijanti Dievo, bus giriama. 31 Duok jai jos rankų vaisių, ir jos darbai tegul 
giria ją vartuose”.
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