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Ефесјани 5:22-24 Жените да им се покоруваат на своите мажи, како на 
Господа, 23 зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос 
Глава на Црквата, и Тој е Спасител на Телото! 24 И како што Црквата 
Му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во сè 
на своите мажи.

Ефесјани 5:31,33 ”Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе 
се прилепи кон својата жена, и двајцата ќе станат едно тело.” 33 И 
така, секој од вас да ја љуби својата жена како себеси, а жената да 
го почитува својот маж. 

1  Коринтјани  7:3  Мажот нека ја  исполнува својата  должност  спрема 
жената; а исто така и жената спрема мажот!

1  Коринтјани  7:34  та вниманието му е поделено. И немажената жена, 
девицата, се грижи за Господовото, за да биде света во телото и во 
духот; а мажената се грижи за светското: како да му угоди на мажот.

Колосјани 3:18  Жени,  покорувајте  им  се  на  своите  мажи,  како  што 
прилега во Господа!

1 Тимотеј 2:11-15 Жената да се учи во тишина и во секаква покорност! 
12 А на жената не и дозволувам да поучува, ниту да господари над 
мажот,  туку  да  биде  мирна.  13  Зашто,  прво  беше создаден  Адам, 
потоа Ева. 14 И Адам не беше измамен, туку жената беше измамена, 
и падна во престап. 15 Но таа ќе биде сочувана со раѓање на деца; 
ако останат во верата и љубовта и во светоста со умереност.

Битие  3:16  А на жената и рече:  „Ќе ти ги умножам многу маките на 
твојата  бременост,  во  маки ќе  ги  раѓаш децата.  Твојот  копнеж ќе 
биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе.”

1 Петар 3:1,2 Така и вие, жените, бидете им покорни на своите мажи, та 
ако некои не му се покоруваат на словото, да бидат придобиени без 
слово, со однесувањето на своите жени, 2 кога ќе го видат вашето 
поведение во страв и чистота.

Тит  2:1-5  А  ти  говори  за  она  што  се  сложува  со  здравата  наука:  2 
старците да бидат трезвени, чесни, разумни, здрави во верата, во 
љубовта,  во трпението;  3  исто така постарите жени да се владеат 
како што доликува на свети, да не клеветат, да не се предаваат на 
многу  вино,  туку  да  бидат  учителки  за  доброто,  4  за  да  ги  учат 
младите жени да ги љубат своите мажи и своите деца,

Пословици  12:4  Добродетелната  жена  е  венец  на  својот  маж,  а 
срамотната е како гнилеж во неговите коски.

Пословици 14:1 Мудрата жена го изградува нејзиниот дом, а лудата го 



разурнува со рацете.
Пословици 19:13 Безумниот син е несреќа за својот татко, и женините 

препирки се постојано прокиснување.
Пословици  21:9,19  Подобро  е  да  се  живее  под  работ  на  покривот, 

отколку во заедничка куќа со препирлива жена. 19 Подобро е да се 
живее во пустина, отколку со расправлива и гневлива жена.

Пословици 25:24 Подобро е да се живее под работ на покривот, отколку 
во заедничка куќа со препирлива жена.

Пословици 27:15,16 Покривот што прокиснува за време на пороен дожд 
и препирлива жена - едно исто се, 16 кој неа ја крие, го крие ветерот 
и фаќа масло со десницата.

Пословици 31:10-31 Кој ќе најде добродетелна жена? Таа вреди повеќе 
од бисери. 11 Мажовото срце се надева во неа, и не ќе му недостига 
печалба. 12 Таа му прави добро, а не зло, во сите дни на својот век. 
13 Набавува волна и лен, и вешто работи со своите раце. 14 Таа е 
како трговски брод: оддалеку го донесува својот леб. 15 Таа станува 
уште во ноќта, ги храни своите домашни и им одредува работа на 
своите прислужнички. 16 Ако забележи нива ја купува; со плодот на 
своите раце сади лозје. 17 Со сила ги опашува своите бедра, и ги 
зајакнува своите мишки. 18 Гледа како и напредува работата: ноќе 
не и гасне светилката. 19 Со рацете посегнува по предилката, и со 
прстите го држи вретеното. 20 Ја отвора својата дланка на бедниот, 
ги испружува рацете кон оној кој има потреба. 21 Не се бои од снегот 
за своите домашни, зашто за сите деца има по две облеки. 22 Сама 
си шие покривачи, се облекува во лен и во црвено сукно. 23 Мажот и 
е славен на Вратите, каде што седи со земните старешини. 24 Ткае 
платно и го продава, и дава појаси на трговецот. 25 Облечена е со 
сила и достоинство и весело гледа на иднината. 26 Мудро ја отвора 
својата  уста,  и  побожна  наука  и  е  на  јазикот.  27  Внимава  на 
поведението на своите домашни, и не го јаде лебот на мрзливоста. 
28 Нејзините синови се подигаат и ја наречуваат среќна, и нејзиниот 
маж  ја  фали:  29  „Многу  жени  беа  добродетелни,  но  ти  ги 
надминуваш сите.” 30 Миловидноста е лажлива, убавината е суетна: 
Жена со страв од Господа, заслужува пофалба. 31 Дајте и од плодот 
на  нејзините  раце,  и  нека  нејзините  дела  ја  прославуваат  на 
Вратите.
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