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Taga-Efeso  5:22-24  Babbai,  paiturayankayo  kadagiti  assawayo,  kas  iti 
panangituray  ti  Apo  kadakayo.  23  Ta  adda  kalintegan  ti  lalaki  a 
mangibaga  no  ania  ti  aramiden  ti  asawana,  a  kas  met  iti  kaadda  ti 
kalintegan ni Cristo a mangibaga iti aramiden ti iglesia. Ket ni Cristo a 
mismo  ti  Mangisalakan  iti  iglesia  a  bagina.  24  Iti  kasta,  masapul  a 
paiturayan dagiti babbai kadagiti assawada iti amin a banag, a kas met 
iti iglesia a paiturayan ken ni Cristo.

Taga-Efeso  5:31,33 Kas kuna ti  Nasantoan a Surat,  “Daytoy ti  gapuna a 
panawanto ti lalaki dagiti nagannak kenkuana. Makitiponto iti asawana 
ket  agbalindanto  a  maymaysa.”  33  Mayaplikar  met  daytoy  kadakayo. 
Masapul  nga  ayaten  ti  tunggal  lalaki  ti  asawana  a  kas  iti  bagina. 
Masapul met a raemen ti tunggal babai ti asawana. 

1  Taga-Corinto  7:3  Masapul  nga  annongen  ti  lalaki  ti  rebbengna  iti 
asawana, ket kasta koma met ti aramiden ti babai. Agpadada koma a 
mangted iti kasapulan ti tunggal maysa.

1  Taga-Corinto  7:34 Iti  kasta,  mabingay  ti  panunotna.  Asikasoen  met  ti 
awan asawana a babai wenno ti balasang dagiti aramid ti Apo gapu ta 
kayatna  nga  idaton  ti  sibubukel  a  kinataona  iti  Apo.  Ngem  no  adda 
asawanan, tamingenna dagiti bambanag ditoy lubong gapu ta kayatna a 
paragsaken ti asawana.

Taga-Colosas  3:18  Babbai,  agtulnogkayo  kadagiti  assawayo,  ta  dayta  ti 
rebbengyo nga aramiden a kas Kristiano.

1  Timoteo  2:11-15  Siuulimek  ken  sipapakumbaba  koma  nga  agsursuro 
dagiti babbai. 12 Diak ipalubos a mangisuroda wenno iturayanda dagiti 
lallaki. Masapul nga agulimekda. 13 Ta naparsua nga immuna ni Adan sa 
ni  Eva.  14  Saan  a  ni  Adan  ti  naallilaw  no  di  ket  ti  babai  a 
nangsalungasing iti linteg ti Dios. 15 Ngem maisalakanto ti babai babaen 
iti panaganakna, no la ket agtalinaed iti pammati ken ayat ken agbiag a 
manakem ken nasantoan.

Genesis 3:16 Kinunana iti babai, “Paaduekto ti rigat a sagabaem bayat ti 
panagsikogmo.  Ket ad-addanto pay inton dumteng ti  panagpasikalmo. 
Nupay kasta, kasapulamto latta ti asawam ngem iturayannakanto.”

1 Pedro 3:1,2 Dakayo a babbai a naasawaan, masapul a paiturayankayo 
kadagiti assawayo tapno iti panagbiagyo, maguyugoyyonto a mamati iti 



sao ti Dios dagiti saan pay a mamati kadakuada. Saanen a masapul nga 
agsaokayo  2  ta  makitadanto  ti  kinasingpet  ken  kinatakneng  ti 
panagbiagyo.

Tito  2:1-5  Ngem  no  maipapan  kenka,  masapul  nga  isurom  laeng  ti 
mayannurot  iti  naimbag a pannursuro.  2 Patigmaanam dagiti  lallakay: 
Masapul  a  managparbeng,  manakem  ken  maiturayanda  ti  bagida. 
Nasalun-atda  iti  pammati,  iti  ayat  ken  iti  panagibtur.  3  Kasta  met  a 
patigmaanam  dagiti  babbaket:  Agbiagda  koma  kas  mayannurot  iti 
nasantoan  a  panagbiag.  Masapul  a  saanda  a  mamadpadakes  wenno 
mammartek. Masapul a naimbag ti isuroda 4 tapno masursuroan dagiti 
ub-ubing a babbai nga agayat kadagiti assawada ken kadagiti annakda. 
5  Managteppel  ken  nadalusda,  naimbag  a  managtagibalay  ken 
paiturayanda  kadagiti  lallakayda  tapno  awan  agsao  iti  maibusor  iti 
mensahe ti Dios.

Proverbio 12:4 Ti naimbag nga asawa isu ti balangat ti lakayna. Ngem no 
mangyeg  ti  babai  iti  pakaibabainan  ti  asawana,  mayarig  iti  kanser  a 
mangrunot kadagiti tulang ti asawana.

Proverbio  14:1  Mabangon  dagiti  pagtaengan  babaen  iti  kinasirib  dagiti 
babbai, ngem madadaelda babaen iti kinamaag.

Proverbio 19:13 Pakadadaelan ti ama ti maag nga anak, ket ti naunget ken 
managreklamo nga asawa a babai kasla danum nga agtedtedted.

Proverbio  21:9,19  Nasaysayaat  ti  agnaed  iti  tuktok  ti  balay,  ngem  ti 
makidenna iti  mannakisubang nga asawa.  19 Naim-imbag ti  agbiag a 
maymaysa  iti  let-ang  ngem  ti  makikabbalay  iti  naunget  ken 
managreklamo nga asawa.

Proverbio  25:24  Nasaysayaat  ti  agnaed  iti  tuktok  ti  balay,  ngem  ti 
makipagnaed iti asawa a managunget ken managreklamo.

Proverbio 27:15,16 Ti naunget ken managreklamo nga asawa awan dumana 
iti aldaw a di agressat ti tudona. 16 Kasano a pagulimekem? Napadasmo 
kadin a pasardengen ti angin wenno mangiggem iti sangkabassit a lana?

Proverbio 31:10-31
10  Nagrigat  ketdin  ti  sumapul  iti  asawa  a  babai  a  makabael  iti 

pagrebbenganna! Napatpateg nga adayo ngem iti alahas.
11  Dakkel  ti  panagtalek  ti  asawana  kenkuana,  ket  pulos  a  dinto 

pumanglaw.
12 Bayat ti panagbiagna, naimbag ti ipaayna iti asawana ket pulos a dina 

dangran.
13 Ipamaysana ti agaramid iti linen ken de lana a lupot.



14  Agisangpet  kadagiti  taraon  nga  aggapu  iti  adayo  a  lugar,  a  kas  iti 
panagisangpet ti barko dagiti komersiante.

15 Nariwet pay no bumangon tapno isaganana ti taraon ti familiana ken 
ibagana ti aramiden dagiti babbai nga adipenna.

16 Agbirok iti daga ket gatangenna babaen iti kuarta a nateggedanna sana 
mulaan iti ubas.

17 Naanep nga agtrabaho, napigsa ken nagaget.
18 Ammona ti pateg ti amin nga ar-aramidenna, ket agtrabaho agingga iti 

rabii.
19 Agtibbi ket ablenna ti bukodna a pagan-anay.
20 Naparabur kadagiti napanglaw ken marigrigat.
21 Saan a madanagan uray no nalam-ek ta adda naimeng a pagan-anay ti 

familiana.
22 Agaramid kadagiti abbong ti katre, ken napintas a linen dagiti pagan-

anayna.
23 Agdindinamag ti asawana—maysa kadagiti mabigbigbig nga umili.
24  Agaramid  kadagiti  pagan-anay  ken  barikes  sana  ilako  kadagiti 

agtagtagilako.
25 Natalged ken madaydayaw ti kasasaadna, ket awan pagdanaganna iti 

masakbayan.
26 Naanus ti panagsaona ket nainsiriban dagiti ibagana.
27  Kanayon  nga  adda  aramidenna  ket  kitaenna  dagiti  kasapulan  ti 

familiana.
28  Ipakita  dagiti  annakna  ti  panangdayawda  kenkuana,  kasta  met  ti 

asawana.
29 Kuna ti asawana, “Adu ti naimbag nga assawa ngem artapam amin ida.”
30 Makaallilaw dagiti naimnas a saguday ti maysa a tao, ket agkupas ti 

kinapintas, ngem masapul a maidaydayaw ti babai nga agbuteng ken ni 
Yahweh.

31 Rumbeng a mabigbig ken maitan-ok kadagiti  amin nga aramidna, ket 
maikari a raemen ti tunggal maysa.
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