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Efeso  5:22-24  Kamo  nga  mga  asawa,  magpasakop  kamo  sa  inyo  bana, 
pareho sang inyo pagpasakop sa Ginoo. 23 Kay ang bana amo ang ulo 
sang asawa pareho man nga si Cristo amo ang ulo sang iglesya nga amo 
ang iya lawas, kag siya man ang Manluluwas. 24 Gani, subong nga ang 
iglesya  nagapasakop  kay  Cristo,  ang  mga  asawa  dapat  man  nga 
magpasakop sa ila bana sa tanan nga butang.

Efeso  5:31,33  Nagasiling  ang  Kasulatan  nga  ang  mag-asawa  isa  lang: 
“Bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy kag mag-upod sa iya asawa, 
kag sila nga duha mangin isa.” 33 Gani kamo nga mga bana, higugmaa 
ninyo ang inyo asawa pareho sa inyo kaugalingon. Kag kamo nga mga 
asawa, tahura ninyo ang inyo bana.

1 Corinto 7:3 Kag ang bana dapat magtuman sang iya obligasyon sa iya 
asawa, kag ang asawa dapat man magtuman sang iya obligasyon sa iya 
bana.

1 Corinto 7:34 Amo ina nga natunga permi ang iya hunahuna. Kag amo man 
ang mga babayi.  Ang babayi  nga wala sing bana wala sing iban nga 
ginapanumdom  kundi  ang  pag-alagad  sa  Ginoo,  kag  gusto  niya  nga 
ihalad ang iya bug-os nga kabuhi sa pag-alagad sa iya. Pero ang babayi 
nga may bana nagapanumdom pati sa mga butang diri sa kalibutan kag 
kon paano siya makahatag sing kalipay sa iya bana.

Colossians 3:18 Kamo nga mga asawa,  magpasakop kamo sa inyo mga 
bana, kay amo ini ang dapat ninyo himuon bilang mga Kristohanon.

1  Timoteo  2:11-15  Kag  kon  may  nagatudlo,  ang  mga  babayi  dapat 
magpamati lang nga may pagpaubos. 12 Wala ko ginatugutan ang mga 
babayi  nga  magtudlo  ukon  magdumala  sa  mga  lalaki.  Kinahanglan 
maghipos lang sila. 13 Kay una nga gintuga si Adan kag dason lang si 
Eva. 14 Kag indi si Adan ang gindayaan ni Satanas, kundi ang babayi ang 
gindayaan kag naglapas sang sugo sang Dios. 15 Pero ang mga babayi 
maluwas paagi sa ila pagpamata, kon sila magpadayon sa pagtuo, sa 
paghigugma, sa pagkadiosnon, kag sa husto nga pagginawi.

Genesis  3:16 Nagsiling  man siya  sa  babayi,  “Tungod sang imo ginhimo, 
dugangan ko ang imo pag-antos sa pagbusong kag ang imo kasakit sa 
pagbata. Pero sa pihak sina, handumon mo gihapon ang imo bana, kag 
magagahom siya sa imo.”

1 Pedro 3:1,2 Karon, kamo nga mga asawa, dapat magpasakop kamo sa 
inyo mga bana, agod nga kon ang inyo mga bana wala nagatuo sa pulong 



sang  Dios,  madala  ninyo  sila  sa  Ginoo  paagi  sa  inyo  maayo  nga 
pamatasan  bisan  indi  na  kamo  maghambal.  2  Kay  makita  nila  nga 
nagatahod kamo sa Dios kag ang inyo pamatasan indi salawayon.

Tito 2:1-5 Pero ikaw, Tito, kinahanglan itudlo mo ang suno sa husto nga 
pagpanudlo. 2 Laygayan mo ang gulang nga mga lalaki nga magpugong 
sang  ila  kaugalingon,  magkabuhi  nga  talahuron  kag  kahibalo 
magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi. Dapat husto ang ila 
pagtuo sa Dios,  mahigugmaon sa ila isigkatawo,  kag mabinatason sa 
tanan nga butang. 3 Kag laygayan mo man ang gulang nga mga babayi 
nga dapat maayo ang ila pamatasan bilang mga babayi nga nagatuo sa 
Dios. Dapat indi sila mga kutsokutsera ukon palainom. Dapat itudlo nila 
ang maayo, 4 agod makatuon ang bataon pa nga mga babayi kon paano 
maghigugma  sa  ila  bana  kag  mga  kabataan,  5  kag  kon  paano 
magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi, kag agod makatuon 
sila nga magkabuhi nga may matinlo nga tagipusuon, mag-atipan sang 
panimalay, magpakabuot, kag magpasakop sa ila bana, agod wala sing 
may  makasiling  sing  malain  batok  sa  pulong  sang  Dios  nga  aton 
ginatudlo.

Hulubaton 12:4 Ang maayo nga asawa bugal kag kalipay sang iya bana, 
pero ang makahuluya nga asawa pareho sa balatian nga nagaut-ot sa 
mga tul-an sang iya bana.

Hulubaton 14:1 Ang maalamon nga asawa nagapalig-on sang iya panimalay, 
pero ang buang-buang iya nagaguba sang iya panimalay.

Hulubaton 19:13 Ang buang-buang nga anak makadala sang kalaglagan sa 
iya amay. Ang asawa nga permi lang nagabais sa iya bana makaulugot 
pareho sa nagatinulo nga atop.

Hulubaton 21:9,19 Mas maayo pa nga mag-estar sa ibabaw sang atop sang 
balay  sang  sa  mag-estar  sa  sulod  sang  balay  upod  sa  asawa  nga 
palaaway. 19 Mas maayo pa nga mag-estar sa desierto sang sa mag-
estar sa balay upod sa palaaway kag mainiton nga asawa.

Hulubaton 25:24 Ang maayong balita halin sa malayo nga lugar pareho sa 
mabugnaw nga tubig nga makapaumpaw sa tawo nga ginauhaw.

Hulubaton 27:15,16 Ang asawa nga permi lang nagabais sa iya bana indi 
maagwanta pareho sa nagatinulo nga atop kon tig-ululan. 16 Indi mo siya 
mapahipos, pareho sang hangin nga indi mo mapunggan ukon sang lana 
nga indi mo makaptan.

Hulubaton 31:10-31
10 Mabudlay pangitaon ang maayo nga asawa. Mas bilidhon pa siya sang sa 

malahalon nga mga bato.
11 Nagasalig gid ang iya bana sa iya, kag wala na sing pangitaon pa ang iya 



bana sa iya.
12 Samtang nagakabuhi siya, puro kaayuhan ang ginahimo niya sa iya bana 

kag indi kalainan.
13 Maukod siya maghimo sang mga tela nga delana kag linen.
14  Pareho  siya  sa  barko  sang  mga  negosyante;  nagadala  siya  sang 

pagkaon bisan halin pa siya sa malayo nga lugar.
15 Aga pa gid siya nagabugtaw agod magpreparar sang pagkaon para sa 

iya pamilya, kag agod hambalan ang iya mga suluguon nga babayi kon 
ano ang ila ulobrahon.

16  Makahibalo  siya  magpili  sang  duta,  kag  ginabakal  niya  ini.  Dayon 
ginapatamnan niya ini sang ubas halin sa kuwarta nga iya natipon.

17 Mabakas siya, mapisan, kag mabaskog.
18 Maayo siya magnegosyo, kag nagaobra siya hasta sa gab-i.
19 Siya lang mismo ang nagahimo sang tela para himuon nga bayo.
20 Maalwan siya sa mga imol kag mga bululigan.
21 Kon tigtulugnaw, wala siya nagakabalaka kay may madamol siya nga 

mga panapton para sa iya pamilya.
22 Siya lang mismo ang nagahimo sang inughapin sa ila mga katre. Kag 

ang iya mga bayo matahom kag malahalon.
23 Kilala ang iya bana bilang isa sa mga opisyal sa ila lugar.
24 Nagapanghimo siya sang mga bayo kag mga paha, kag ginabaligya niya 

ini sa mga negosyante.
25 Malig-on siya kag ginatahod, kag wala siya mahadlok sa palaabuton.
26 Nagahambal siya nga may kaalam, kag nagatudlo siya nga may kaayo.
27 Mapisan siya, kag ginatatap gid niya sing maayo ang iya panimalay.
28 Ginadayaw siya sang iya mga anak, kag amo man sang iya bana nga 

nagasiling,
29 “Madamo ang maayo nga mga asawa, pero ikaw ang pinakamaayo sa ila 

tanan!”
30 Ang pagkaingganyusa makadaya, kag ang katahom umalagi lang. Ang 

babayi nga nagatahod sa Ginoo amo ang dapat nga dayawon.
31 Dapat balusan siya sa iya maayo nga mga binuhatan kag padunggan sa 

publiko.
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