
Żony     Pismo - Wives  

Efezjan  5:22-24  Żony!  bądźcie  poddane  mężom  swoim,  jako  Panu;  23 
Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest 
zbawicielem ciała. 24 Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak 
też żony mężom swoim we wszystkiem.

Efezjan 5:31,33 Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i przyłączy się 
do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem. 33 A wszakże i każdy z was 
z osobna niechaj miłuje żonę swoję jako siebie samego, a żona niech się 
boi męża swego.

1 Koryntian 7:3 Mąż niech żonie powinną chęć oddaje,  także też i  żona 
mężowi.

1 Koryntian 7:34 Jest różność między mężatką i panną; która nie szła za 
mąż, stara się o rzeczy Pańskie, aby była święta i ciałem i duchem; ale 
która szła za mąż, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobała 
mężowi.

Kolosan 3:18 Żony!  Bądźcie  poddane mężom swym,  tak jako przystoi  w 
Panu.

1 Tymoteusza 2:11-15 Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem 
poddaństwem. 12 Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć 
nad mężem, ale aby była w milczeniu. 13 Bo Adam pierwszy stworzony 
jest, potem Ewa. 14 I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona 
będąc,  przestępstwa  przyczyną  była.  15  Lecz  zbawiona  będzie  przez 
rodzenie dziatek, jeźliby zostały w wierze i w miłości, i w świętobliwości 
z miernością.

1 Mojzeszowa 3:16 A do niewiasty rzekł: Obficie rozmnożę boleści twoje, i 
poczęcia twoje; w boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana 
będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie.

1 Piotra 3:1,2 Także i żony! bądźcie poddane mężom swoim, aby i ci, którzy 
nie  wierzą  słowu,  przez  pobożne  obcowanie  żon,  bez  słowa  byli 
pozyskani, 2 Obaczywszy czyste w bojaźni Bożej obcowanie wasze.

Tytusa  2:1-4  A  ty  mów co  należy  na  zdrową  naukę.  2  Starcy,  aby  byli 
trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. 3 
Także  i  stare  niewiasty  niech  chodzą  w  ubiorze  przystojnym,  jako 
przystoi świętym; niech nie będą potwarliwe, nie kochające się w wielu 
wina, poczciwych rzeczy nauczające; 4 Aby młodych pań rozumu uczyły, 
jakoby mężów swoich i dziatki miłować miały, 5 A były roztropne, czyste, 
domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby słowo Boże nie było 
bluźnione.

Przypowiesci 12:4 Żona stateczna koroną jest męża swego; ale która go do 
hańby przywodzi, jest jako zgniłość w kościach jego.

Przypowiesci 14:1 Mądra niewiasta buduje dom swój; ale go głupia rękami 



swemi rozwala.
Przypowiesci 19:13 Syn głupi jest utrapieniem ojcu swemu, a żona swarliwa 

jest jako ustawiczne kapanie przez dach.
Przypowiesci 21:9 Lepiej jest mieszkać w kącie pod dachem, niżeli z żoną 

swarliwą w domu przestronnym.
Przypowiesci 21:19 Lepiej mieszkać w ziemi pustej, niż z żoną swarliwą i 

gniewliwą.
Przypowiesci  25:24  Lepiej  mieszkać  w kącie  pod dachem,  niżeli  z  żoną 

swarliwą w domu przestronnym.
Przypowiesci 27:15,16 Kapanie ustawiczne w dzień gwałtownego deszczu, i 

żona swarliwa są sobie podobni; 16 Kto ją kryje, kryje wiatr, a wonią 
wyda; jako olejek wonny w prawej ręce jego.

Przypowiesci 31:10-31 Któż znajdzie niewiastę stateczną, gdyż nad perły 
daleko większa jest cena jej? 11 Serce męża jej ufa jej, a na korzyściach 
schodzić mu nie będzie. 12 Dobrze mu czyni,a nie żle, po wszystkie dni 
żywota swego. 13 Szuka wełny i lnu, a pracuje ochotnie rękami swemi. 
14 Podobna jest okrętom kupieckim; z daleka przywodzi żywność swoję. 
15 I wstaje bardzo rano, a daje pokarm czeladzi swej, a obrok słuszny 
dziewkom swym.  16 Obmyśla  rolę,  i  ujmuje  ją;  z  zarobku rąk swoich 
szczepi  winnice.  17  Przepasuje  mocą  biodra  swe,  a  posila  ramiona 
swoje. 18 Doświadcza, że jest dobra skrzętność jej, a nie gaśnie w nocy 
pochodnia  jej.  19  Ręce  swoje  obraca  do  kądzieli,  a  palcami  swemi 
trzyma wrzeciono. 20 Rękę swą otwiera ubogiemu, a ręce swoje wyciąga 
ku nędznemu. 21 Nie boi się o czeladź swoję czasu śniegu; albowiem 
wszystka czeladź jej  obłoczy się  w szatę dwoistą.  22 Kobierce sobie 
robi;  płótno  subtelne  i  szarłat  jest  odzieniem jej.  23  Znaczny  jest  w 
bramach mąż jej,  gdy siedzi między starszymi ziemi. 24 Płótno robi,  i 
sprzedaje,  także  pasy  sprzedaje  kupcowi.  25  Moc i  przystojność  jest 
odzieniem jej; nie frasuje się o czasy przyszłe. 26 Mądrze otwiera usta 
swe, a nauka miłosierdzia jest na języku jej. 27 Dogląda rządu w domu 
swym, a chleba próżnując nie je. 28 Powstawszy synowie jej błogosławią 
jej; także i mąż jej chwali ją, 29 Mówiąc: Wiele niewiast grzecznie sobie 
poczynały;  ale  je  ty  przechodzisz  wszystkie.  30  Omylna  jest 
wdzięczność,  i  marna piękność;  ale  niewiasta,  która się  Pana boi,  ta 
pochwały godna. 31 Dajcie jej z owocu ręku jej, a niechaj ją chwalą w 
bramach uczynki jej.
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