
Ženy     Písmo - Wives Scriptures  

Efezským 5:22-24  Ženy mužům svým poddány buďte, jako Pánu. 23  Nebo 
muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava církve, a onť jest spasitel těla. 
24  A protož jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve 
všem.

Efezským 5:31  A protoť opustí člověk otce svého i matku, a připojí se k 
manželce své, i budouť ti dva jedno tělo.

Efezským 5:33  A však i vy, jeden každý z vás, manželku svou tak jako sám 
sebe miluj. Žena pak ať se bojí muže.

1 Korintským 7:3  Muž k ženě povinnou přívětivost prokazuj, podobně též i 
žena k muži.

1 Korintským 7:34  Rozdílnéť jsou žena a panna. Nevdaná pečuje o to, což 
jest  Páně,  aby byla svatá i  tělem i  duchem, ale vdaná pečuje o věci 
tohoto světa, kterak by se líbila muži.

Koloským 3:18  Ženy poddány buďte mužům svým tak, jakž Sluší, v Pánu.
1 Timoteovi 2:11-15  Žena ač se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. 12  Nebo 

ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. 
13  Adam zajisté prvé jest stvořen, potom Eva. 14  A Adam nebyl sveden, 
ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. 15  Ale však spasena 
bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení, s 
středmostí.

Genesis 3:16  Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s 
bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on 
panovati bude nad tebou.

1 Petra 3:1,2  Též podobně i ženy buďte poddané mužům svým, aby, byť pak 
kteří i nevěřili slovu, skrze pobožné obcování žen bez slova získáni byli, 2 
Spatřujíce v bázni svaté vaše obcování,

Titovi  2:1-5  Ty pak mluv,  což Sluší  na zdravé učení. 2  Starci,  ať jsou 
střízliví, Vážní, opatrní, zdraví u víře, v lásce, v snášelivosti. 3  Též i staré 
ženy ať  chodí pobožně, v oděvu příslušném, a ať nejsou převrhlé, ani 
mnoho vína pijící, poctivým věcem učící. 4  Aby mladice vyučovaly,  jak 
by muže  své  i  dítky  milovati  měly, 5   A  byly šlechetné,  čistotné, 
netoulavé,  dobrotivé,  mužům  svým  poddané,  aby  nebylo  dáno  v 
porouhání slovo Boží.

Přísloví  12:4   Žena  statečná  jest koruna  muže  svého,  ale  jako  hnis  v 
kostech jeho ta, Kteráž k hanbě přivodí.

Přísloví 14:1  Moudrá žena vzdělává dům svůj, bláznice pak rukama svýma 



boří jej.
Přísloví  19:13  Trápení otci  svému jest syn bláznivý,  a ustavičné kapání 

žena svárlivá.
Přísloví 21:9  Lépe jest bydliti v koutě  na střeše,nežli s ženou svárlivou v 

domě společném.
Přísloví  21:19   Lépe  jest  bydliti  v  zemi  pusté  než  s  ženou  svárlivou  a 

zlostnou.
Přísloví 25:24  Lépe jest bydliti v koutě na střeše,nežli s ženou svárlivou v 

domě společném.
Přísloví 27:15,16  Kapání ustavičné v čas přívalu, a žena svárlivá rovní jsou 

sobě; 16  Kdož ji schovává, schovává vítr,  a jako mast v pravici voněti 
bude.

Přísloví 31:10-31  Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena 
její. 11   Dověřuje  se  jí  srdce  muže  jejího;  nebo  tu kořistí  nebude 
nedostatku. 12  Dobře činí jemu a ne zle, po všecky dny života svého. 13 
Hledá pilně vlny a lnu, a dělá šťastně rukama svýma. 14  Jest podobná 
lodi  kupecké,  zdaleka  přiváží  pokrm  svůj. 15   Kterážto  velmi  ráno 
vstávajíc,  dává  pokrm  čeledi  své,  a  podíl  náležitý  děvkám svým. 16 
Rozsuzuje pole, a ujímá je;  z výdělku rukou svých štěpuje  i vinici. 17 
Přepasuje silou bedra svá, a zsiluje ramena svá. 18  Zakouší, jak jest 
užitečné zaměstknání  její;  ani  v  noci  nehasne svíce její. 19  Rukama 
svýma sahá k kuželi, a prsty svými drží vřeteno. 20  Ruku svou otvírá 
chudému, a ruce své vztahuje k nuznému. 21  Nebojí se za čeled svou v 
čas sněhu; nebo všecka čeled její Obláčí se v roucho dvojnásobní. 22 
Koberce dělá sobě z kmentu, a z zlatohlavu jest oděv její. 23  Patrný jest 
v branách manžel její, když sedá s Staršími země. 24  Plátno drahé dělá, 
a prodává; též i pasy prodává kupci. 25  Síla a krása oděv její, nestará se 
o časy potomní. 26  Ústa svá otvírá k moudrosti, a naučení dobrotivosti v 
jazyku jejím. 27  Spatřuje obcování čeledi své, a chleba zahálky nejí. 28 
Povstanouce  synové  její,  blahoslaví  ji;  manžel  její  také  chválí  ji, 29 
Říkaje: Mnohé ženy statečně sobě počínaly, ty pak převyšuješ je všecky. 
30  Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása; žena, Kteráž se bojí 
Hospodina, tať chválena bude. 31  Dejtež takové z ovoce rukou jejích, a 
nechať ji chválí v branách skutkové její.
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