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Efezským 5:22-24  Ženy,  podriaďujte  sa  vlastným mužom ako Pánovi;  23 
lebo  muž  je  hlavou  ženy,  jako  aj  Kristus  je  hlavou  cirkvi,  a  on  je 
Spasiteľom tela. 24 Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy 
vlastným mužom vo všetkom. 

Efezským 5:31,33 Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku 
svojej žene, a tí  dvaja budú v jedno telo. 33 Avšak aj vy, jeden každý 
osobitne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála 
muža.

1  Korintským  7:3  Muž  nech  preukazuje  žene  povinnú  dobroprajnosť  a 
podobne aj žena mužovi.

1 Korintským 7:34 A je rozdiel aj medzi ženou a pannou. Nevydatá sa stará 
o to,  čo je Pánovo, aby bola svätá i telom i duchom; ale tá, ktorá sa 
vydala, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbila mužovi.

Kolosenským 3:18 Vy, ženy, podriaďujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v 
Pánovi.

1 Timoteovi 2:11-15 Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. 12 A 
žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho. 13 
Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. 14 Ani Adam nebol zvedený, 
ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia.  15 No, bude spasená 
rodením detí,  ak zostanú,  ony ženy,  vo viere a láske a v posvätení  s 
rozumnosťou.

1 Mojžišova 3:16 Potom ešte povedal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a 
tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť deti, a tvoja túžba sa ponesie k 
tvojmu mužovi, a on bude panovať nad tebou.

1  Petrov  3:1,2  Tak podobne ženy  podriaďujúc  sa  vlastným mužom,  aby, 
jestli  aj  niektorí  neveria  slovu,  boli  získaní  pobožným obcovaním žien 
bezo slova 2 vidiac vaše v bázni mravočisté obcovanie,

Títovi 2:1-5 Ale ty hovor,  čo sa svedčí zdravému učeniu. 2 Starší mužovia 
nech  sú  triezvi,  vážni,  rozumní,  zdraví  vo  viere,  láske,  trpezlivosti.  3 
Staršie  ženy  tak  podobne,  v  držaní  sa  jako  svedčí  svätým,  nie 
pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobré a 
krásne, 4 aby učily mladé ženy rozumu, aby milovaly svojich mužov, aby 
milovaly svoje deti, 5 aby boly rozumné, cudné, opatrujúce domácnosť, 
dobré, podriaďujúce sa vlastným mužom, aby sa nerúhali slovu Božiemu.

Príslovia 12:4 Chrabrá žena statočná je korunou svojho muža; ale jako hnis 
v jeho kostiach je tá, ktorá pôsobí hanbu.

Príslovia 14:1 Múdra žena buduje svoj  dom, ale bláznivá ho borí  svojimi 
rukami.



Príslovia  19:13  Bláznivý  syn  je  zkazou  svojmu  otcovi,  a  neprestajným 
kvapkaním so strechy zvady ženy.

Príslovia 21:9,19 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svárlivou ženou v 
spoločnom dome.  19  Lepšie  je  bývať  v  pustej  zemi  ako so  svárlivou 
ženou a mrzutou.

Príslovia 25:24 Lepšie je bývať voľakde v kúte na streche ako so svárlivou 
ženou v spoločnom dome.

Príslovia 27:15,16 Ustavičné kvapkanie v deň prívalu a svárlivá žena sú si 
rovné. 16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vyskytne 
jeho pravici.

Príslovia  31:10-31  Kto  najde  statočnú  ženu  chrabrú?  Lebo  jej  cena  je 
ďaleko nad perly. 11 Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam 
nedostatku. 12 Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. 13 
Hľadá  vlnu  a  ľan  a  pracuje  so  záľubou  svojimi  rukami.  14  Je  ako 
kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb. 15 Vstáva ešte za noci a dáva 
pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam. 16 Pomýšľa na pole a 
berie  ho a  z  plodov svojich  rúk sadí  vinicu.  17 Prepasuje  silou  svoje 
bedrá a posilňuje svoje ramená. 18 Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani 
vnoci nehasne jej svieca. 19 Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi 
prsty  drží  vreteno.  20  Svoju  ruku  otvára  chudobnému  a  svoje  ruky 
vystiera k biednemu. 21 Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej 
čeľaď je  zaodiata v  purpure,  dvakrát  farbenom.  22 Robí  si  pokrovce; 
kment a šarlát jej odev. 23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so 
starcami  zeme.  24  Robí  drahé  plátno  a  predáva  a  opasky  predáva 
Kananejcovi-kupcovi. 25 Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu 
dňu. 26 Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku. 27 
Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky. 28 
Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju: 29 Mnohé 
vraj  dcéry  si  zmužile  počínaly;  ale  ty  si  ich  prevýšila  všetky.  30 
Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá 
bude chválená. 31 Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach 
jej skutky.
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