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Эфэсцaў 5:22-24 Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім, як Госпаду,
23. бо муж ёсьць галава жонкі, як і Хрыстос — галава Царквы, і Ён жа —
Збаўца цела. 24. Але як Царква падпарадкоўваецца Хрысту, гэтак і жонкі
сваім мужам у-ва ўсім.

Эфэсцaў 5:31,33 Дзеля  гэтага  пакіне  чалавек  бацьку  свайго  і  маці,  і
прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць двое адным целам. 33.  Зрэшты, і
вы, кожны па сабе,  няхай любіць жонку сваю як сябе;  а жонка няхай
баіцца мужа.

1  Карыньцянaў 7:3  Муж  няхай  аддае  жонцы  належную  зычлівасьць;
падобна і жонка мужу.

1  Карыньцянaў  7:34  Ёсьць розьніца між жонкай і  дзяўчынай: незамужняя
клапоціцца  пра  тое,  што  Госпада,  як  дагадзіць  Госпаду,  каб  быць
сьвятою і целам, і духам; а замужняя клапоціцца пра тое, што сьвету, як
дагадзіць мужу.

Кaлacянaў 3:18 Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, як прыстойна ў
Госпадзе.

1  Цімафея  2:11-15  Жанчына  ў  маўчаньні  няхай  вучыцца  з  усякай
паслухмянасьцю. 12.  А  жанчыне,  каб навучала,  не  дазваляю,  ані  каб
мужам  кіравала,  але  каб  у  маўчаньні  была. 13.  Бо  першым  быў
зьлеплены  Адам,  а  пасьля  — Ева; 14.  і  не  Адам  быў  падмануты,  а
жанчына,  падманутая,  учыніла  парушэньне, 15.  але  будзе  збаўленая
праз нараджэньне дзяцей, калі застанецца ў веры, і любові, і сьвятасьці
са здаровым розумам.

Пачатку - Rенезіс 3:16 Жонцы Сказаў: Памнажаю-чы памножу смутак твой і
цяжарнасьць  тваю;  у  смутку  будзеш  радзіць  дзеці;  і  да  мужа  твайго
пацяга твая, і ён будзе панаваць над табою.

1 Пятрa 3:1,2 Таксама і вы, жонкі, падпарадкоўвайцеся сваім мужам, каб і
тыя,  што  не  скараюцца  слову,  ладам  жыцьця  жонак  бяз  слова  былі
здабываныя, 2. гледзячы на чыстае жыцьцё вашае ў страху [Божым].

Цітa 2:1-5  А ты гавары, як належыць здароваму вучэньню: 2. каб старыя
былі  пільныя,  сумленныя,  цьвярозыя,  здаровыя  ў  веры,  любові,
цярплівасьці; 3.  каб  старыя  жанчыны  паводзілі  сябе,  як  належыцца
сьвятым,  не  паклёпнічалі,  не  пілі  шмат  віна,  вучылі  добраму, 4.  каб
вучылі мудрасьці маладых, каб тыя любілі мужоў, любілі дзяцей, 5. былі
цьвярозыя,  чыстыя,  гаспадарлівыя,  добрыя,  падпарадкаваныя  сваім
мужам, каб не было блюзьненьня на слова Божае. 6. Маладых людзей
таксама ўпрошвай думаць цьвяроза,

Прыпoвecьцi  12:4  Дабрадзейная  жонка  —  карона  для  мужа  свайго,  а



бессаромная — як гніль у костках ягоных.
Прыпoвecьцi 14:1 Мудрая жонка будуе сабе дом, а неразумная руйнуе яго

сваімі рукамі.
Прыпoвecьцi 19:13 Неразумны сын — загуба для бацькі, а сварлівая жонка

— як няспыннае капаньне [праз дах].
Прыпoвecьцi 21:9,19 Лепей жыць у куце на даху, чым са сварліваю жонкаю

ў прасторным доме. 19  Лепш жыць у зямлі  пустыннай,  чым з жонкай
гняўлівай і сварлівай.

Прыпoвecьцi  25:24  Як  халодная вада для стомленай  душы,  так  добрыя
весткі з далёкага краю.

Прыпoвecьцi 27:15,16 Няспыннае капаньне [праз дах] у дажджлівы дзень і
сварлівая жонка — аднолькавыя. 16.  Хто [спрабуе]  схаваць яе,  хавае
вецер і пахкі алей у правай руцэ сваёй, які выдае сябе.

Прыпoвecьцi  31:10-31  Хто знойдзе жонку дабрадзейную? Яна даражэй за
пэрліны. 11.  Пэўнае  ў  ёй  сэрца  мужа  яе,  і  ён  не  застанецца  без
прыбытку. 12. Яна дае яму дабро, а ня зло, ва ўсе дні жыцьця свайго. 13.
Шукае яна воўну і лён, і ахвотна працуе рукамі сваімі. 14. Яна падобная
да караблёў купецкіх, здалёк прыносіць хлеб свой. 15. І ўстае яна сярод
ночы, і раздае ежу ў доме сваім, і належнае служкам сваім. 16. Падумае
яна пра поле, і купляе яго, з плоду рук сваіх закладае вінаграднік. 17.
Яна падпярэзвае моцаю сьцёгны свае і ўмацоўвае рамёны свае. 18. Яна
адчувае,  што  добры  занятак  яе,  і  сьветач  яе  ня  тухне  і  ўначы. 19.
Працягвае рукі  свае  да кудзелі,  а  далоні  яе трымаюць верацяно. 20.
Далоні свае адкрывае прыгнечанаму, і руку сваю працягвае беднаму. 21.
Не  баіцца  сьцюжы  для  дому  свайго,  бо  ўвесь  дом  яе  ў  кармазы?н
апрануты. 22. Дываны? яна робіць сабе, вісон і пурпур — адзеньне яе.
23. У брамах [гораду] вядомы муж ейны, калі сядзіць сярод старшыняў
зямлі. 24. Робіць яна палатніну, і продае яе, і дастаўляе паясы купцам
Хананейскім. 25. Сіла і велічнасьць — адзеньне яе, і радуецца яна дню,
што прыходзіць. 26. Яна адкрывае вусны свае з мудрасьцю, і міласэрнае
настаўленьне на языку ў яе. 27. Яна пільнуе шэсьце дому свайго і ня
есьць  хлеба  гультайства. 28.  Устаюць  дзеці  ейныя,  і  называюць
шчасьлівай  яе,  і  муж  ейны  хваліць  яе: 29.  Шмат  было  жанчынаў
дабрадзейных,  але  ты  пераўзыйшла  іх  усіх! 30.  Прывабнасьць
падманлівая  і  прыгажосьць  марная,  але  жанчына,  якая  баіцца
ГОСПАДА, годная пахвалы. 31. Дайце ёй з пладоў рук ейных, і  няхай
справы яе ў брамах [гораду] хваляць яе.
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