
Slovenski - Žene Pisma - Wives Scriptures

Efežanom 5:22-24 Žene, svojim možem bodite pokorne kakor Gospodu; 23 
kajti mož je glava ženi, kakor tudi Kristus glava cerkvi; on je tudi rešitelj 
telesa. 24 Ali kakor je cerkev pokorna Kristusu, tako bodite tudi žene 
svojim možem v vsem.

Efežanom 5:31,33 »Zato zapusti človek očeta svojega in mater svojo ter se 
pridruži  ženi  svoji,  in  oba  bodeta  eno  meso.«  33  Toda  tudi  vi,  vsak 
posamezni naj ljubi ženo svojo tako kakor sebe; žena pa se boj moža. 

I Korinčanom 7:3 Ženi mož izpolnjuj dolžnost, takisto tudi žena možu.
I Korinčanom 7:34 Katera je brez moža, skrbi za to, kar je Gospodovega, da 

bi bila sveta s telesom in z duhom. Omožena pa skrbi za to, kar je na 
svetu, kako bi ugajala možu.

Kološanom 3:18 Žene, bodite pokorne svojim možem, kakor se spodobi, v 
Gospodu.

I Timoteju 2:11-15 Žena naj se na tihem uči v vsej podložnosti. 12 Ženi pa 
učiti  ne dovoljujem, ne gospodovati  možu,  nego naj  živi  na tihem. 13 
Kajti Adam je bil prvi ustvarjen, potem Eva; 14 in Adam ni bil prevaran, 
žena pa je prevarana padla v pregreho; 15 rešena pa bo v rojenju otrok, 
ako ostane v veri in ljubezni in posvečenju z zmernostjo.

I Mojzesova 3:16 Ženi reče: Jako pomnožim bolečino tvojo in nosečnosti 
tvoje  težave, v  bolečini  bodeš  rodila  otroke, in  po  možu  tvojem bodi 
poželenje tvoje, in on ti gospoduj. 

I  list  Petrov3:1,2  Enako  žene,  pokorne  bodite  svojim možem,  da  jih,  če 
kateri niso poslušni besedi, pridobite s svojim vedenjem brez besede, 2 
ko vidijo bogaboječe in čisto življenje vaše.

Titu 2:1-5 Ti pa govori, kar se spodobi zdravemu nauku. 2 Starci da naj bodo 
trezni, resnobni,  zmerni,  zdravi v veri,  ljubezni,  stanovitnosti;  3 starke 
enako,  da  so  v  vedenju,  kakor  se  svetim  spodobi,  ne  obrekljive,  ne 
mnogopitju  vdane,  dobrega učiteljice,  4  da napeljavajo k redu mlajše 
žene, naj ljubijo može in otroke svoje 5 in naj bodo zmerne, čiste, pridne 
gospodinje, dobrotljive, pokorne svojim možem, da se ne preklinja Božja 
beseda.

Pregovori 12:4 Vrla žena je možu svojemu venec, ali kakor gniloba v kosteh 
njegovih ona, ki dela sramoto.

Pregovori 14:1 Modra žena zida hišo svojo, neumna pa jo z rokami svojimi 



podira.
Pregovori 19:13 Preglavice vir je očetu svojemu sin bedak in neprestano 

kapanje žene prepiri.
Pregovori  21:9,19  Bolje  je  prebivati  v  podstrešnem  kotu  nego  z  ženo 

prepirljivo v skupni hiši. 19 Bolje je prebivati v pusti deželi nego z ženo 
prepirljivo in togotno.

Pregovori  25:24  Bolje  je  prebivati  v  podstrešnem  kotu  nego  z  ženo 
prepirljivo v skupni hiši.

Pregovori 27:15,16 Neprestano kapljanje v dan hudega dežja in žena, ki se 
rada prepira, sta si enaka; 16 kdor jo kroti, ustavlja veter: kakor olje se 
mu izmuzne iz desnice.

Pregovori 31:10-31 Vrlo ženo kdo najde? kajti visoko presega bisere cena 
njena. 11 Zaupa ji srce moža njenega, in dobička mu ne zmanjka. 12 Ona 
mu izkazuje dobro in ničesar hudega vse dni življenja svojega. 13 Skrbi 
za volno in lan, in veselo dela z rokami svojimi. 14 Podobna je ladjam 
trgovskim: od daleč prinaša hrano svojo. 15 In vstaja, ko je še noč, ter 
deli  jed  družini  svoji in  delo  deklam svojim. 16 Ogleda  si  njivo  in  jo 
pridobi, in z dobičkom rok svojih si zasadi vinograd. 17 Z močjo opasuje 
ledje svoje in roke svoje utrjuje. 18 Izkuša, da dober je prislužek njen: ne 
ugasne svetilnica njena po noči. 19 Roke svoje izteguje po preslici in 
prsti njeni držé vreteno. 20 Dlan svojo odpira ubogemu in potrebnemu 
podaja roke. 21 Ne boji se snega za družino svojo, kajti vsa družina njena 
se oblači s karmezinasto volno. 22 Odeje si pripravlja, tenčica in škrlat 
je oblačilo njeno. 23 Znan je pri vratih mož njen, ko zboruje s starešinami 
dežele. 24 Tenko platno dela in prodaja, tudi pas izroča trgovcu. 25 Moč 
in dostojnost  je obleka njena in smeje se časom prihodnjim. 26 Usta 
svoja odpira modro in ljubezni uk ji je na jeziku. 27 Družine svoje pota 
pregleduje in  lenobe  kruha  ne  jé. 28  Sinovi  njeni  vstajajo  ter  jo 
blagrujejo, mož njen jo hvali enako: 29 »Mnoge hčere so vrlo ravnale, ti 
pa jih vse presegaš!« 30 Lažniva je prijetnost in ničeva lepota: žena, ki 
se boji Gospoda, njej veljaj hvala! 31 Dajte ji od sadú njenih rok in pri 
vratih naj jo hvalijo dela njena!
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