
Дружини     Писання   - Wives Scriptures  

Ефесян 5:22-24 Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, 23 бо 
чоловік голова дружини, як і Христос Голова Церкви, Сам Спаситель 
тіла! 24 І як кориться Церква Христові, так і дружини своїм чоловікам 
у всьому.

Ефесян 5:31 Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини 
своєї, і будуть обоє вони одним тілом.

Ефесян  5:33  Отже,  нехай  кожен  зокрема  із  вас  любить  так  свою 
дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка!

1 Коринтян 7:3 Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так 
же само й чоловікові дружина.

1 Коринтян 7:34 і він поділений. Незаміжня ж жінка та дівчина про речі 
Господні клопочеться, щоб бути святою ті тілом, і духом. А заміжня 
про речі життєві клопочеться, як догодити чоловікові.

Колосян  3:18  Дружини,  слухайтеся  чоловіків  своїх,  як  лицює  то  в 
Господі!

1 Тимофія 2:11-15 Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. 12 А 
жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в 
мовчанні. 13 Адам бо був створений перше, а Єва потому. 14 І Адам 
не був зведений, але, зведена бувши, жінка попала в переступ. 15 Та 
спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й любові, та 
в посвяті з розвагою.

Буття 3:16 До жінки промовив: Помножуючи, помножу терпіння твої та 
болі вагітности твоєї.  Ти в муках родитимеш діти,  і  до мужа твого 
пожадання твоє, а він буде панувати над тобою.

1 Петра 3:1,2 Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, 
хто  не  кориться  слову,  були  приєднані  без  слова  поводженням 
дружин, 2 як побачать ваше поводження чисте в страху.

Титу  2:1-5 А  ти  говори,  що  відповідає  здоровій  науці. 2  Щоб  старі 
чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, 
у терпеливості. 3 Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як 
належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, 4 
щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, 5 
щоб  були  помірковані,  чисті,  господарні,  добрі,  слухняні  своїм 
чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово.

Приповісти  12:4  Жінка  чеснотна  корона  для  чоловіка  свого,  а 
засоромлююча мов та гниль в його костях.

Приповісти 14:1 Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою 



руйнує його.
Приповісти  19:13  Син  безумний  погибіль  для  батька  свого,  а  жінка 

сварлива як ринва, що з неї вода тече завжди.
Приповісти 21:9 Ліпше жити в куті на даху, ніж з сварливою жінкою в 

спільному домі.
Приповісти 21:19 Ліпше сидіти в пустинній країні, ніж з сварливою та 

сердитою жінкою.
Приповісти 25:24 Ліпше жити в куті на даху, ніж з сварливою жінкою в 

спільному домі.
Приповісти  27:15,16 Ринва,  постійно  текуча  слотливого  дня  та  жінка 

сварлива однакове: 16 хто хоче сховати її той вітра ховає, чи оливу 
пахучу правиці своєї, що видасть себе.

Приповісти 31:10-31 Хто жінку чеснотну знайде? а ціна її  більша від 
перел: 11 довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку! 
12 Вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні свого життя. 13 
Шукає вона вовни й льону, і робить охоче своїми руками. 14 Вона, 
немов кораблі ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій. 15 І встане 
вона  ще  вночі,  і  видасть  для  дому  свого  поживу,  а  порядок 
служницям своїм. 16 Про поле вона намишляла,  і  його набула,  із 
плоду  долоней  своїх  засадила  вона  виноградника. 17  Вона 
підперізує  силою  стегна  свої  та  зміцняє  рамена  свої. 18  Вона 
розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. 19 Вона 
руки  свої  простягає  до  прядки,  а  долоні  її  веретено  тримають. 20 
Долоню  свою  відкриває  для  вбогого,  а  руки  свої  простягає  до 
бідного. 21  Холоду  в  домі  своїм  не  боїться  вона,  бо  подвійно 
одягнений ввесь її дім. 22 Килими поробила собі, віссон та кармазин 
убрання  її. 23  Чоловік  її  знаний  при  брамах,  як  сидить  він  із 
старшими краю. 24 Тонку туніку робить вона й продає, і купцеві дає 
пояси. 25 Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдещнього 
дня. 26 Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на 
язиці. 27 Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. 
28 Устають її діти, і хвалять її, чоловік її й він похваляє її: 29 Багато 
було  тих  чеснотних дочок,  та  ти  їх  усіх  перевищила! 30  Краса  то 
омана, а врода марнота, жінка ж богобоязна вона буде хвалена! 31 
Дайте їй з плоду рук її, і нехай її вчинки її вихваляють при брамах!
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