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Efeso  5:22-24  Kamong  mga  asawa,  kinahanglan  magpasakop  kamo nga 
masinugtanon sa inyong masigka-bana ingon nga sa Ginoo. 23 Kay ang 
bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Cristo ulo sa iglesia 
nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang Manluluwas niini. 24 Maingon 
nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Cristo, sa ingon usab 
niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa 
ilang masigka-bana sa tanang paagi.

Efeso 5:31,33 “Tungod niining maong hinungdan, pagabiyaan sa lalaki ang 
iyang amahan ug inahan ug makig-usa siya sa iyang asawa, ug silang 
duha  mahimong  usa.”  33  hinoon,  alang  sa  matag-usa  ka  lalaki  diha 
kaninyo,  kinahanglan magahigugma gayud siya  sa  iyang asawa ingon 
nga iyang kaugalingon, ug ang asawa kinahanglan magatahud sa iyang 
bana. 

1 Corinto 7:3 Ang bana kinahanglan magatugyan ngadto sa iyang asawa sa 
angay sa magtiayon, maingon man ang asawa ngadto sa iyang bana.

1 Corinto 7:34 busa nabahin ang iyang kasibut. Ug ang babayeng dili minyo 
o dalaga adunay kasibut alang sa mga butang sa Ginoo, kon unsaon niya 
sa pagkabalaan diha sa lawas ug sa espiritu; apan ang babayeng minyo 
adunay kabalaka mahitungod sa mga butang kalibutanon, kon unsaon 
niya sa pagpahimuot sa iyang bana.

Colosas  3:18  Mga  asawa,  pasakop  kamo  nga  masinugtanon  sa  inyong 
masigkabana, ingon nga maoy angay diha sa Ginoo.

1 Timoteo 2:11-15 Ang babaye kinahanglan magatuon sa hilum uban sa 
bug-os nga pagkamasinugtanon.  12 Dili  ako motugot nga ang babaye 
magpanudlo  o  magbuot  sa  mga  lalaki;  kinahanglan  magpakahilum 
lamang siya. 13 Kay si Adan mao ang una nga gibuhat, unya gisunod si 
Eva; 14 ug si Adan dili mao ang gilimbongan kondili ang babaye mao ang 
gilimbongan  ug  nahimong  malinapason.  15  Ngani  ang  babaye 
mamaluwas pinaagi sa iyang pagpanganak, kon siya magapadayon sa 
pagtoo ug sa gugma ug sa pagkabalaan, nga inubanan sa kaligdong.

Genesis  3:16  Nag-ingon  siya  sa  babaye:  Pagadaghanon  ko  sa  hilabihan 
gayud ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon; ug sa 
may kasakit ikaw magapanganak ug mga anak; ug ang imong tinguha 
mao ang pagpangandoy sa imong bana, ug siya magabuot kanimo.

1 Pedro 3:1,2 Ingon man usab kamong mga asawa, magpasakop kamo nga 



mga  masinugtanon  sa  inyong  kaugalingong  mga  bana,  aron  nga  kon 
aduna man kanilay wala magatoo sa pulong, basin pa makabig sila sa 
walay sulti pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa, 2 sa diha nga mapaniid 
nila ang inyong matinahuron ug maputli nga kagawian.

Tito 2:1-5 Apan sa imong bahin, ang imong pagpanudlo ipahiangay mo sa 
matarung  tuloohan.  2  Agdaha  ang  mga  lalaking  tigulang  sa 
pagkamapugnganon  sa  kaugalingon,  nga  magmaugdang  sila,  mabuot, 
malig-on sa pagtoo, sa gugma, ug sa pagkamainantuson. 3 Maingon man 
agdaha  ang  mga  babayeng  tigulang  sa  pagkamatinahuron  sa  ilang 
panggawi, dili malibakon ug dili mga ulipon sa bino; nga ipanudlo nila 
ang butang maayo, 4 aron ilang katudloan ang mga batan-ong babaye sa 
paghigugma sa ilang mga bana ug mga anak, 5 sa pagkamabuot, ulay, 
matinagdanon sa panimalay,  mapuangoron,  ug  masinugtanon sa  ilang 
masigka-bana, aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalahan.

Mga Panultihon 12:4 Ang usa ka babaye nga may katakus maoy purong-
purong sa iyang bana; Apan kadtong nagahimo ug pagpakaulaw maingon 
sa pagkamadunoton sa iyang mga bukog.

Mga  Panultihon  14:1  Ang  tagsatagsa  ka  manggialamon  nga  babaye 
magatukod sa iyang balay; Apan ang buangbuang magaguba niana uban 
sa iyang mga kamot.

Mga Panultihon 19:13 Ang usa ka anak nga buang maoy kaalaut sa iyang 
amahan; Ug ang mga pakiglalis sa usa ka asawa maoy mga tinulo sa 
kanunay.

Mga Panultihon 21:9,19 Maayo pa ang pagpuyo diha sa pamag-angan sa 
atop sa balay, Kay sa pakigkauban sa usa ka makig-awayong babaye sa 
usa ka halapad nga balay. 19 Maayo pang magpuyo sa usa ka yuta nga 
kamingawan, Kay sa pakig-ipon sa usa ka makig-awayon ug masuk-anon 
nga babaye. Maayo pang magpuyo sa usa ka yuta nga kamingawan, Kay 
sa pakig-ipon sa usa ka makig-awayon ug masuk-anon nga babaye.

Mga Panultihon 25:24 Maayo pang magpuyo diha sa pamag-ang suok sa 
atop sa balay, Kay sa pagpakigkauban sa usa ka babaye nga palaaway 
diha sa hamugaway nga balay.

Mga Panultihon 27:15,16 Ang kanunay nga pagtulo sa adlaw sa ting-ulan Ug 
ang  usa  ka  makig-awayon  nga  babaye  managsama:  16  Siya  nga 
magapugong kaniya nagapugong sa hangin; Ug sa iyang toong kamot 
gikahibalag ang lana.

Mga Panultihon 31:10-31 Kinsay makakaplag sa usa ka babaye nga takus? 
Kay  ang  iyang  bili  labaw  pa  kay  sa  mahal  nga  mga  bato.  11  Ang 
kasingkasing sa iyang bana nagasalig kaniya, Ug siya wala makulangi sa 



ganancia.  12  Siya  nagabuhat  kaniya  sa  maayo  ug  dili  sa  dautan  Sa 
tibook nga mga adlaw sa iyang kinabuhi. 13 Siya nagapangita ug balhibo 
sa carnero ug lanot sa lino, Ug sa kinabubut-on nagabuhat uban sa iyang 
kamot.  14 Siya sama sa mga sakayan-sa-patigayon;  Siya nagadala sa 
iyang tinapay gikan sa halayo. 15 Siya mobangon usab samtang gabii pa, 
Ug nagahatag sa kalan-on sulod sa iyang panimalay, Ug ang ilang mga 
buhat alang sa iyang mga sulogoong dalaga. 16 Siya nagahunahuna ug 
usa ka baul, ug nagapalit niini; Uban sa bunga sa iyang mga kamot siya 
nagatanum ug  usa  ka  parrasan.  17  Ginabaksan  niya  ug  kalig-on  ang 
iyang mga hawak, Ug ginapabaskog niya ang iyang mga bukton. 18 Siya 
nahibalo nga ang iyang baligya makaganancia;  Ang iyang lamparahan 
dili mapalong sa pagkagabii. 19 Ginabutang niya ang iyang mga kamot 
sa bilikan, Ug ang mga kamot nagapugong sa kalinyasan. 20 Ginatuy-od 
niya ang iyang kamot ngadto sa mga kabus; Oo, nagatunol siya sa iyang 
mga kamot ngadto sa mga hangul. 21 Siya dili mahadlok sa nieve alang 
sa iyang panimalay; Kay ang iyang sulod-balay gibistihan sa mapula. 22 
Siya nagabuhat alang sa iyang kaugalingon ug mga alfombra; Ang iyang 
saput lino nga manipis ug purpura. 23 Ang iyang bana inila diha sa mga 
ganghaan, Sa diha nga siya molingkod uban sa mga anciano sa yuta. 24 
Siya  nagabuhat  ug  mga  saput  nga  lino  ug  nagabaligya  kanila,  Ug 
nagahatud  ug  mga  bakus  ngadto  sa  magpapatigayon.  25  Kusog  ug 
pagkahalangdon mao ang iyang saput;  Ug siya mokatawa sa panahon 
nga  umalabut.  26  Siya  nagabuka  sa  iyang  baba  uban  ang 
pagkamanggialamon; Ug ang balaod sa pagkamaloloy-on maoy anaa sa 
tumoy sa iyang dila. 27 Siya nagasud-ong ug maayo sa mga paagi sa 
iyang sulod-balay, Ug dili mokaon sa tinapay sa pagkatapulan. 28 Ang 
iyang  mga  anak  mobangon,  ug  magatawag  kaniya  nga  bulahan;  Ang 
iyang bana usab, ug siya nagadayeg kaniya, nga nagaingon: 29 Daghang 
mga anak nga babaye nga nanagbuhat sa pagkatakus gayud, Apan ikaw 
milabaw kanilang tanan. 30 Ang katahum malimbongon, ug ang kaanyag 
kakawangan  lamang;  Apan  ang  usa  ka  babaye  nga  mahadlok  kang 
Jehova, siya pagadayegon. 31 Hatagi siya sa bunga sa iyang mga kamot; 
Ug papagdayega kaniya ang iyang mga buhat diha sa mga ganghaan.
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