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Efeso 5:22-24 Mga asawa, sugot kamo han iyo bana sugad han pagsugot niyo 
han Ginoo. 23 Kay magburuot an bana han iya asawa, sugad nga 
magburuot hi Cristo han singbahan; nga hi Cristo ngahaw an Magtaralwas 
han singbahan nga iya lawas. 24 Sanglit kinahanglan magsugot hin hingpit
an mga asawa han ira mga bana, sugad nga nasugot an singbahan kan 
Cristo.

Efeso 5:31,33 kay mga kaapi kita han iya lawas.) 31 Sumala han siring han 
Kasuratan, “Tungod hini, mabaya an lalake han iya amay ngan iya iroy, 
ngan makikigtampo han iya asawa, ngan hira nga duha mauusa na la nga 
lawas.” 32 May-ada dako nga kamatuoran nga iginpadayag hini nga 
Kasuratan, ngan ha akon pagsabot, iginpapahinungod ini kan Cristo ngan 
han iya singbahan. 33 Kundi para ini liwat ha iyo: kinahanglan an bana 
humigugma han iya asawa sugad han iya kalugaringon, ngan an asawa 
kinahanglan tumahod han iya bana.

1 Corinto 7:3-5 Kinahanglan tumanon han lalake an iya katungdanan hin 
pagkabana, ngan tumanon liwat han babaye an iya katungdanan hin 
pagkaasawa. 4 Diri magburuot an asawa han iya kalugaringon nga lawas, 
kundi an bana; diri liwat magburuot an bana han iya kalugaringon nga 
lawas, kundi an asawa. 5 Tumana niyo an katungdanan hin kamag-asawa, 
gawas la kon daan niyo ginsabotan nga duha nga diri anay kamo 
magtutuman, basi magamit an iyo panahon hin pag-ampo; kundi katapos, 
pagtuman na liwat kamo basi diri kamo masulay ni Satanas tungod han 
kakulang niyo hin pagpugong han iyo kalugaringon.

1 Corinto 7:34 sanglit nagkakabahin an iya mga tinguha. An daraga o babaye 
nga waray asawa nababaraka para han buruhaton han Ginoo, kon 
uunanhon niya hin paghalad han bug-os niya nga kinabuhi; kundi an 
inasaw-an nga babaye nababaraka han kalibutanon nga mga butang, kon 
uunanhon niya paglipay han iya bana.

Colosas 3:18 Mga asawa, pagsugot kamo han iyo bana, kay amo ini an angay 
niyo buhaton ha iyo pagkacristianos.

1 Timoteo 2:11-15 Kinahanglan nga mahibaro an kababayen-an hin hilom 
ngan hingpit nga pagpaubos. 12 Diri ako natugot nga an kababayen-an 
magtutdo o maagaron han kalalaken-an; kinahanglan humilom la hira. 13 
Kay una paghimoon hi Adan, san-o hi Eva. 14 Ngan diri hi Adan kundi hi 
Eva, an babaye, an ginlimbongan ngan nagtalapas han sugo han Dyos. 15 
Kundi matatalwas an babaye pinaagi hin kamay-ada anak, kon 
magpadayon hiya hin pagtoo, paghigugma, ngan pagkaputli, upod an 
kaligdong.

Genesis 3:16 - 1 Petro 3:1-6 Ha amo nga paagi, kinahanglan magpasakop 
kamo nga mga asawa han iyo bana, basi kon may ha ira diri natoo han 



pulong han Dyos, makabig niyo hira pinaagi han iyo maupay nga ginawian. 
Diri na kinahanglan nga himangrawan niyo hira, 2 kay makita hira han 
kaputli ngan kabaraan han iyo kinabuhi. 3 Kinahanglan an iyo kahusay diri 
ha gawas la nga rayandayan, sugad han pag-ayad han iyo buhok, o pagsul-
ot hin mga alahas ngan mahal nga mga panapton. 4 Lugod, tinguhaa an 
kahusay nga natikang ha sakob han iyo kinabuhi—an waray paglubad nga 
katahom hin malumo ngan mahilomon nga kinabuhi. Amo ini an 
gimamahali ha atubangan han Dyos. 5 Kay hin sugad nga paagi an 
mainampoon nga kababayen-an nga naglaom han Dyos han una nga 
panahon nagpahusay han ira kalugaringon, pinaagi hin pagpasakop nira 
han ira mga bana. 6 Amo man ini hi Sara; nagsugot hiya kan Abraham ngan
nagtawag ha iya “Agaron ko.” Mga anak nga kababayen-an kamo niya yana
kon magbuhat kamo hin mag-upay ngan diri kamo mahadlok hin bisan ano.

Tito 2:1-5 Kundi kinahanglan igtutdo mo an igo ug angay han maupay nga 
pagturon-an. 2 Sumati an mga tirutigurang na nga kalalaken-an nga 
magmaligdong ngan mabination hira, ngan magpugong han ira 
kalugaringon; nga magmarig-on ha ira pagtoo, paghigugma, ngan pag-ilob. 
3 Ha sugad nga pagkaagi, sumati man an mga tirutigurang na nga 
kababayen-an nga manggawi hira hin angay hin baraan nga kinabuhi. 
Kinahanglan diri hira mga magyubit o mga parahubog. Kinahanglan igtutdo
nira an mag-upay, 4 basi katutdoan an mga batan-on nga kababayen-an hin
paghigugma han ira mga bana ngan mga anak, 5 pagpugong han ira 
kalugaringon ngan pagkaputli, ngan pagkamaupay nga mga asawa han 
panimalay, nga nagsusugot han ira mga bana, basi waray magyakan hin 
maraot han mensahe nga natikang han Dyos. 6 Ha amo nga paagi aghata 
an batan-on nga kalalaken-an hin pagpugong han ira kalugaringon.

1 Corinto 11:5-7,10 Ngan in babaye nga diri magtabon han iya ulo kon nag-
aampo o naghihimangraw hiya han mensahe han Dyos ha kadam-an, 
nagpapakaalo han iya bana; sugad la hiya hin babaye nga kiniskisan an 
ulo. 6 Kon diri magtabon in babaye han iya ulo, gabay pa hiya magpaarot. 
Ngan tungod nga makaarawod man para hin babaye an pagpakiskis o 
pagpaarot, kinahanglan tabonan niya an iya ulo. 7 Diri kinahanglan nga in 
lalake magtabon han iya ulo kay ladawan man hiya ngan himaya han Dyos.
Kundi an babaye ladawan han lalake; 10 Sanglit tungod han mga anghel, 
kinahanglan magtabon an babaye han iya ulo hin pagpakita nga ubos hiya 
han pagburut-an han iya bana.

Proverbio 12:4; 14:1; 19:13; 21:9,19; 25:24; & 27:15,16 - contentious & angry 
asawa Proverbio 31:10-31 - The Virtuous Asawa
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