
Asawang Babae   Banal na Kasulatan   - Wives Scriptures  

Mga Taga-Efeso 5:22-24 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling 
asawa, na gaya ng sa Panginoon. 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng 
kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin 
ang tagapagligtas ng katawan. 24 Datapuwa't kung paanong ang iglesia 
ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop 
sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. 

Mga Taga-Efeso 5:31 Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, 
at  makikisama sa kaniyang asawa;  at  ang dalawa ay magiging isang 
laman. 

Mga Taga-Efeso 5:33 Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa 
kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay 
gumalang sa kaniyang asawa.

1  Mga  Taga-Corinto  7:3  Ibigay  ng  lalake  sa  asawa  ang  sa  kaniya'y 
nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa.

1 Mga Taga-Corinto 7:34 At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman 
ang  babaing  walang  asawa at  ang  dalaga,  ay  nagsusumakit  sa  mga 
bagay  ng  Panginoon,  upang  siya'y  maging  banal  sa  katawan  at  sa 
espiritu man; nguni't ang babaing may asawa ay nagsusumakit sa mga 
bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa.

Mga Taga-Colosas 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, 
gaya ng nararapat sa Panginoon.

1  Timoteo  2:11-15  Ang  babae'y  magaral  na  tumahimik  na  may  buong 
pagkapasakop.  12  Nguni't  hindi  ko  ipinahihintulot  na  ang  babae  ay 
magturo,  ni  magkaroon ng pamumuno sa lalake,  kundi  tumahimik.  13 
Sapagka't si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva; 14 At si Adam 
ay  hindi  nadaya,  kundi  ang  babae  nang  madaya  ay  nahulog  sa 
pagsalangsang;  15  Nguni't  ililigtas  siya  sa  pamamagitan  ng 
panganganak,  kung  sila'y  magsisipamalagi  sa  pananampalataya  at 
pagibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. 

Genesis  3:16  Sinabi  niya  sa  babae,  Pararamihin  kong  lubha  ang  iyong 
kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at 
sa  iyong  asawa  ay  pahihinuhod  ang  iyong  kalooban,  at  siya'y 
papapanginoon sa iyo.

1 Pedro 3:1,2 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo 
sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa 
salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng 
kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling 
mahinhin na may takot. 



Tito  2:1-5  Nguni't  magsalita  ka  ng  mga  bagay  na  nauukol  sa  aral  na 
magaling: 2 Na ang matatandang lalake ay maging mapagpigil, mahusay, 
mahinahon ang pagiisip, magagaling sa pananampalataya, sa pagibig, sa 
pagtitiis: 3 Na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang 
sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, 
mga guro ng kabutihan; 4 Upang kanilang maturuan ang mga babaing 
may  kabataan  na  magsiibig  sa  kanikaniyang  asawa,  magsiibig  sa 
kanilang  mga  anak,  mangagpakahinahon,  5  Mangagpakahinahon, 
mangagpakalinis,  mangagpakasipag  sa  bahay,  magagandang-loob, 
pasakop sa kanikaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita 
ng Dios: 

Mga Kawikaan 12:4 Ang mabait na babae ay putong sa kaniyang asawa: 
nguni't siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto.

Mga Kawikaan  14:1  Bawa't  pantas  na babae  ay  nagtatayo  ng kaniyang 
bahay: nguni't binubunot ng mangmang, ng kaniyang sariling mga kamay.

Mga Kawikaan 19:13 Ang mangmang na anak ay kapanglawan ng kaniyang 
ama: at ang mga pakikipagtalo ng asawa ay walang likat na tulo.

Mga Kawikaan 21:9,19 Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, 
kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay. 19 Lalong maigi ang 
tumahan  sa  ilang  na  lupain,  kay  sa  makisama  sa  palatalo  at 
magagaliting babae.

Mga Kawikaan 25:24 Maigi  ang tumahan sa sulok ng bubungan,  kay sa 
kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay.

Mga Kawikaan 27:15,16 Ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaing 
palatalo  ay  magkahalintulad:  16  Ang  magibig  pumigil  sa  kaniya,  ay 
pumipigil  sa  hangin,  at  ang  kaniyang  kanan  ay  nakakasumpong  ng 
langis. 

Mga Kawikaan 31:10-31 Ang mga salita ng haring Lemuel; ang sanggunian 
na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina. 2 Ano anak ko? at ano, Oh anak ng 
aking bahay-bata? At ano, Oh anak ng aking mga panata? 3 Huwag mong 
ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa 
lumilipol ng mga hari. 4 Hindi sa mga hari, Oh Lemuel, hindi sa mga hari 
ang paginom ng alak; ni sa mga pangulo man, na magsabi, saan nandoon 
ang  matapang  na  alak?  5  Baka  sila'y  uminom,  at  makalimotan  ang 
kautusan,  at  humamak  ng  kahatulan  sa  sinomang nagdadalamhati.  6 
Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak 
ang mapanglaw na loob. 7 Uminom siya at limutin niya ang kaniyang 
kahirapan,  at  huwag  nang  alalahanin  pa  ang  kaniyang  karalitaan.  8 
Bukhin mo ang iyong bibig sa pipi, sa bagay ng lahat ng naiwang walang 
kandili.  9  Bukhin  mo  ang  iyong  bibig,  humatol  ka  ng  katuwiran,  at 
mangasiwa  ka  ng  kahatulan  sa  dukha  at  mapagkailangan.  10  Isang 
mabait  na  babae  sinong  makakasumpong?  Sapagka't  ang  kaniyang 



halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. 11 Ang puso ng kaniyang 
asawa ay tumitiwala sa kaniya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. 
12 Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga 
kaarawan ng kaniyang buhay. 13 Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa 
at lino, at gumagawang kusa ng kaniyang mga kamay. 14 Siya'y parang 
mga sasakyang dagat ng kalakal; nagdadala siya ng kaniyang pagkain 
mula sa malayo. 15 Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa, at 
nagbibigay ng pagkain sa kaniyang sangbahayan, at ng kanilang gawain 
sa  kaniyang  alilang  babae.  16  Kaniyang  minamasdan  ang  bukid  at 
binibili:  sa  pamamagitan  ng  kaniyang  kamay  ay  nagtatanim  siya  ng 
ubasan. 17 Binibigkisan niya ang kaniyang mga balakang ng kalakasan, 
at nagpapalakas ng kaniyang mga bisig. 18 Kaniyang namamalas na ang 
kaniyang  kalakal  ay  makikinabang:  ang  kaniyang  ilaw  ay  hindi 
namamatay sa gabi. 19 Kaniyang itinangan ang kaniyang mga kamay sa 
panulid,  at  ang kaniyang mga kamay ay humahawak ng panghabi.  20 
Iginagawad niya ang kaniyang kamay sa dukha: Oo, iniaabot niya ang 
kaniyang mga kamay sa mapagkailangan. 21 Hindi niya ikinatatakot ang 
kaniyang sangbahayan sa niebe; sapagka't ang boo niyang sangbahayan 
ay  nakapanamit  ng  mapulang  mapula.  22  Gumagawa siya  sa  ganang 
kaniya ng mga unang may burda; ang kaniyang pananamit ay mainam na 
kayong lino at ng kayong kulay ube. 23 Ang kaniyang asawa ay kilala sa 
mga  pintuang-bayan,  pagka  siya'y  nauupo  sa  kasamahan  ng  mga 
matanda ng lupain. 24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at 
ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. 25 
Kalakasan  at  kamahalan  ay  siyang  kaniyang  suot.  At  kaniyang 
tinatawanan  ang  panahong  darating.  26  Binubuka  niya  ang  kaniyang 
bibig na may karunungan; at ang kautusan ng kagandahang-loob ay nasa 
kaniyang  dila.  27  Kaniyang  tinitignang  mabuti  ang  mga  lakad  ng 
kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 28 
Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; 
gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri  siya niya,  na sinasabi:  29 
Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, nguni't ikaw, 
ay  humihigit  sa  kanilang  lahat.  30  Ang  lingap  ay  magdaraya,  at  ang 
kagandahan ay walang kabuluhan: nguni't  ang babae na natatakot sa 
Panginoon,  ay  siya'y  pupurihin.  31  Bigyan  ninyo  siya  ng  bunga  ng 
kaniyang mga kamay;  at  purihin  siya  ng kaniyang mga gawa sa mga 
pintuang-bayan. 
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